
Afgelopen dinsdag op de club..... 

 
3 september 2013, 1e avond interne viertallen 

“Hu-Hu’S, Huisvlijt en Humor, en wat Slems” 

door Jaap Hazewinkel 

 

Een nieuw seizoen! Leon en ik hebben uiteraard het voornemen om goed te presteren. 
Leon was dinsdag jarig, dus wat was er nou mooier dan bovenaan eindigen in de 
butlerlijst? Dat dat vooral te danken was aan cadeautjes deed weinig af aan de pret. 
 
De eerste pot was meteen een stevige en we hielden uiteindelijk een batig saldo over 
van 4 imps. We kregen meteen de kans om wat huisvlijt in de praktijk te brengen en 
zoals zo vaak paste de hand niet perfect in de gemaakte afspraken. Maar ja, wanneer 
gebruik je het dán, en ook: kennen we allebei de afspraak? Dus fijn kijken of het werkt. 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Ronald Leon  Louk  Jaap 
  pas  2♠ *   3♥  * Muiderberg 
pas  3♠  pas  4♣ 
pas  5♣  allen pas 
 
Na Muiderberg spelen we een schema dat geïnspireerd is op transfer Lebensohl. Daarin 
is doublet een 14-18 SA, 2SA een aardige opening en alles daarboven een sterke 
opening. In theorie kun je dan goed terecht komen. 
Mijn 3♥ bod beloofde een 1444-verdeling met een mooie hand. Tsja, die verdeling heb je 
niet altijd... Het alternatief was om de klaverkleur aan te bieden, maar ik was een beetje 
verliefd op mijn ♥-kleur. ♠V kan in het putje dus eigenlijk is mijn kaart wat minder mooi 
dan de punten weergeven.... 
Leon biedt 3♠, waar we op zich geen afspraken over hebben maar de bal terugkaatst. 
Zo komen we in het net te hoge 5♣ terecht waarin in de verdediging ♦A verzuipt (als ik 



echt een 1444 heb dan kon dat niet gebeuren, dus ze zijn door mijn bod wel een beetje 
pootjegelicht). 
 
Een paar spelletjes later mochten we opnieuw kijken of onze afspraken werken: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Ronald Leon  Louk  Jaap 
2♦ *  3♣  pas  3Sa  * Multi 
allen pas 
 
We hebben in onze verdediging tegen de multi 2♦ afgesproken dat we een één-
kleurenspel met een minor op 2 manieren kunnen aanbieden: Direct, of via 2♠. Voordeel 
is dat partner een idee krijgt of het een deelscore, manche ofwel ligt zelfs slems is.  
In dit geval oordeelde Leon dat (ondanks de mooie kleur) dit niet meer was dan een 
minimale opening met een 6-kaart ♣ (kwetsbaar). Voor mij verder geen probleem en 
3SA is onverbrandbaar, maar geef Leon ♥A105 in plaats van 765 en slem wordt 
kansrijk!  Anyway, Ronald startte een kleine ♥ en ook al kon ik 9 slagen claimen, ik 
speelde het even uit. Dit was de eindpositie na ♥V, 6x klaveren en ♠AH: 
 

 
 
Ik speelde nu ♦ naar de heer en Louk kon niet vermijden dat ik nog 2 slagen 
binnenkreeg.  



Even later weer een Muiderberg en opnieuw ons systeem in actie. 

 
 

West  Noord  Oost  Zuid 
Ronald Leon  Louk  Jaap 
2♥ *  3♥  dbl (?)  4♠ 
allen pas 
 
3♥ door Leon belooft een sterke spel met ♠, dus voor mij geen probleem om de manche 
vol te tanken. Nou zat iedereen in 4♠ maar zelfs met een aas minder had ik dat nog 
gedaan waar dat voor velen wellicht meer een gok zou zijn. Voor mij niet; Leon kan met 
2♠ een volgbodje doen in ♠, hij kan met 2Sa (xfer naar kl) en 3♠ nabieden een redelijke 
opening met ♠ aangeven. 
 
Louk Herber had wellicht beter 4♥ kunnen bieden dan doublet; het maakt de kracht van 
een eventueel 4♠-bod bij mij mistiger en bovendien is 5♥ een uitstekende uitnemer. 
 
Tot zover het biedcollege. Tijd voor een lach.  
 

 
Ronald Hagoort zit als West in 1SA en Leon start ♠. De heer leggen is natuurlijk zot 
want als ik het aas heb rollen we zomaar de kleur op. Het is echter wel de enige manier 
om 1SA te maken met je keiharde slagen in ruiten en ♣A. 



Ronald mopperde dan ook sip “de juiste ♠ in slag 1...”. Louk verwees dat idee naar het 
Rijk der fabelen, zoals een goed partner betaamt. 
 
Het volgende spel lag als volgt: 

 
 
Wederom eindigt het in 1SA door Ronald te spelen. Er werd al wat gegniffeld: “op 
herhaling?”. Nou, zegt Leon, ik zal je die kans geven en start een kleine ♠. Natuurlijk legt 
Ronald nu wel de heer en opnieuw was het niet de juiste kaart! Hilariteit aan tafel, 
hoewel deze bij Ronald met wat kiespijn gepaard ging. 
 
De tweede westrijd zaten Leon en ik OW, waardoor de hele rits aan mogelijke 
slemspellen aan ons voorbij ging. Geen van de slems wed aan onze tafel geboden, 
maar ook niet aan gene zijde.  
 

 
Dit slem is pletterdood met de ♠ 3-2 verdeeld. Het probleem is dat je als Zuid met 1♣ 
opent, dat partner weet van je singleton ♦ waarin zijn punten zitten. Noord zal afzwaaien 
en dan moet Zuid denk ik nog wat doen want hij weet dat zijn partner zich niet deze 
controlerijke hand kan voorstellen. Als NZ een Walsh-variant spelen wordt de ♠-fit 
sneller ontdekt, en is er meer ruimte om de slempotentie te onderzoeken. 
 
Hoewel niet eenvoudig, bereikten toch 13 paren dit slem. 
 



 
Slects 2 paren bereikten dit slem, alweer in ♠. Je mist een aas en troefvrouw, dus dat 
mensen het niet bieden is niet zo gek, aan de andere kant heb je met deze schoppen. 
holding een redelijke kans de vrouw te vinden (♠V sec of troeven 2-2). Worth a gamble? 
 

 
Weer is het 6♠, maar nu is het contract nog onwaarschijnlijker dan op spel 16. Je mist 
♣A, troefvrouw én beide rode heren. Toch boden nu maar liefst 6 paren dit slem, en tot 
chagrijn van hun opponenten zit alles op zijn plek. 
 
 
Zo, de kop is eraf. Is de eerste klap een daalder waard of is eerste gewin gelijk aan 
kattengespin? De komende weken zullen het leren. Voorlopig staat team “van de Broek” 
aan kop, met team “van Hoof” aan het wiel. 
 
 
 


