
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB......

1e Howell serie, 22 januari 2013, C-groep

Klein en groot slemleed

Peter Bosman

Volgens het dienstrooster van de redactie had ik een stukje moeten schrijven over de 
clubavond van 8 januari. Gelukkig voor mij en voor hem vroeg Felix Ophorst zijn dienst te 
ruilen met die van mij. Voor mij gelukkig, want met een score van 41,6% schrijft het niet 
lekker. Voor Felix nog meer: hij behaalde die avond De Hoogste Score. Dan schrijf je op een 
wolkje.

Maar afgelopen dinsdag ging het niet veel beter: met 44,6% loop je niet naast je schoenen. 
Schrale troost: wij kregen ook de hoogste score (+2200 voor 2:: -4) maar dat voelt toch 
anders. Uit mededogen met de slachtoffers op dat spel verstrek ik daarover geen nadere 
bijzonderheden. Maar nu snapt u waarom ik meer heb met de Butler dan met de Howell.

Veel klein en groot slemleed:
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Het afspelen kun je gerust aan mijn partner, Hans Habben Jansen, overlaten: +2. Maar dat 
scoort slechts +790, terwijl 6 en 6SA dicht zijn. Had ik (noord) meteen moeten 
redoubleren?



Op spel 15 missen we het hartenslem niet, maar laat ik de overslag liggen.
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Jan ten Cate startte niet met H, zoals op veel andere tafels, naar met V. Toen ik later zelf 
de klaveren aanspeelde verscheen bij Jan eerst de boer en later de vrouw. U ziet dat als ik 
nog een keer klaveren zou hebben gespeeld de heer valt, waardoor de tien de overslag 
oplevert. Maar ik dacht, niet helemaal ten onrechte, dat 6 al goed genoeg zou scoren en 
gaf een ruitenslag af voor precies contract. Toch de kans op een gedeelde top laten liggen.

Twee spellen later gaat het echt goed mis.
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De noordhand telt 9 slagen en is dus niet meer dan een semiforcing waard. Maar de hand 
bulkt van de controle; misschien had ik toch beter 2 (mf) kunnen openen. Hoe dan ook, de 
vraag is of zuid had mogen passen. Groot slem gemist. Die is overigens nauwelijks uit te 
bieden; kom maar eens achter die perfecte verdeling van de zuidhand. Maar klein slem moet 
toch kunnen.

Het laatste spel van die ronde biedt mij wederom een vracht klaveren, nu zelfs een 
achtkaart. Maar wel 10 punten minder:
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Op 3 zei ik nog “In de herkansing, Hans”, die die kans nu natuurlijk niet meer wou missen. 
Maar de opening is natuurlijk niet goed. De klaveren bieden weliswaar een enorme 
slagenbron, maar de hand is domweg te zwak voor een semiforcing. Ik kwam er met -2 nog 
genadig van af. Het spel blijkt overigens op veel andere tafels tot zuchten en steunen te 
hebben geleid. Er werd nogal eens 5 bereikt dat soms nog gemaakt werd ook (moet 2 
down), en ook 5 dat 2 down ging. Moeilijk biedspelletje.

Na een premptive 3 opening door oost op spel 22 blijkt het voor NZ te lastig om het 
hartenslem-op-snit uit te bieden: niemand komt er in. Dus ditmaal geen schaamrood omdat 
wij dat slem niet uitboden. Wel omdat ik (wederom) een overslag liet liggen:
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Oost besloot met zijn kale boer uit te komen en niet met A, wat me de kans gaf 13 slagen 
te maken. Dat lukt door de klaveren van west er uit te snijden, makkelijk zat. Dat had 75% 
opgeleverd, nu moest ik me tevreden stellen met een armetierige 19%...


