
Afgelopen dinsdag op de club

10 mei 2011, Howell II, 2e zitting

“Gemiste” slems

Door Jaap Hazewinkel

Het was onze eerste avond in deze competitie. Op derde Paasdag lieten we verstek gaan omdat 
we de dag ervoor al de hele dag hadden gekaart in het door partner Leon zelf gesponsorde 
GBC-InGooi Butler toernooi in Bussum. Dat was geen ongelukkige dag, want in plaats van het 
best eindigende Gooische paar werden we dit keer zelfs derde. Wat niet onvermeld mag blijven 
is dat Hendrik Bijker hier samen met zijn vroegere Dombo-partner René de Wael de hoofdprijs 
wegsleepte met 142 imps uit 44 spellen (een niet onaardig gemiddelde van ruim 3,2 imp per 
spel). 
Gisteren ging het niet om imps maar om mp’s en de spellen deden hun best om je je hoofd te 
laten breken over wat de beste parentactiek is. Eén ding is zeker in paren, focus is belangrijk op 
elk spel en daar ontbrak het mij persoonlijk geheel aan gisteren. De eindscore van net geen 
47% viel dan ook 7% mee (zo, dan hebben we dat ook maar weer gehad). 
In paren is het zaak om niet onnodig je nek uit te steken in het bieden maar in het afspel vaak 
wel je nek uit te steken en zoveel mogelijk slagen te maken, mogelijkerwijs zelfs met het risico 
down te gaan. Ook belangrijk is: hoe zal het veld het doen?

We begonnen tegen Frans Lejeune en Marc Mentink en zo lag spel 20:

West Noord Oost Zuid
Marc Leon Frans Jaap
1♣* pas 3SA allen pas

Marc had een ruitje bij de harten zitten en opende 1♣ in plaats van 1♦. Zo is 6♦ uit beeld, al is 
dat een contract waar je a priori, met een slagingskans van nog geen 25%, in paren liever niet in 
zit. Ik start ♥V (na een 1♦ opening waarschijnlijk ♣V) en wordt door Frans uiteindelijk keurig 
ingegooid met de derde harten om van een eventuele ♣A af te spelen. Paarlen voor de zwijnen 
want ♣A zat gewoon bij partner. Há, de tegenstanders “missen” slem. Jammer, 30%...



Toen was het onze beurt om slem te “missen”: 

West Noord Oost Zuid
Jaap Nils Leon Niels
- 2♥* dbl 2♠ * 0-7 HCP, 4+♥
dbl pas pas 3♣
dbl allen pas

Niels van der Gaast en Nils Voorhoeve zouden ook een bezoekje aan het casino kunnen 
brengen. Is ook leuk. Wij weten ook niet hoe sterk we samen zijn. Slem lijkt in de buurt maar we 
gaan het in ieder geval winnen van degenen die niet in slem komen. Het eindigde in 6 down, 
1400. Daarmee winnen we het ook van 6♦ maar niet van 6SA. Het leverde 60% op. 

Een paar tafels later is het alweer slem voor de tegenstanders. Deze lijkt toch wel biedbaar:

In géén van de lijnen werd hier slem bereikt. Yvonne Silbernberg en Rick van der Horst leken 
even op weg:



West Noord Oost Zuid
Jaap Rick Leon Yvonne
- 1♠ dbl 2SA*
pas 4♠ allen pas

We hebben niet gevraagd naar de betekenis van 2SA, maar als dat deze kaart aangeeft is dat 
mooi (wij zouden een schopje meer moeten hebben maar een kniesoor die daar op let). Als Rick 
nu 4♣ (splinter) zou kunnen bieden, dan wordt zuid’s hand wel erg mooi, omdat er geen 
verspilde punten in de klaveren zitten. 
Dit was dus voor het hele veld te moeilijk en leverde ons 40% op omdat iemand in 4♠ vergeten 
was 12 slagen te maken. Daar zal wel een pijnlijk verhaal achter zitten.
De top in de A-lijn was 4SA (!!!) plus 3. Hier moet een hartenstart de oorzaak zijn geweest van 
de 13e slag maar ook 12 slagen zou genoeg zijn geweest. Au.

Even later steken Rick en Yvonne wel hun nek uit en bieden slem:

West Noord Oost Zuid
Jaap Rick Leon Yvonne
pas 1♣ pas 1♦
pas 2SA pas 3♣
dbl 3SA pas 4SA
pas 6SA allen pas

Ik krijg gelegenheid 3♣ te doubleren voor de start. Ja, dat wordt geredoubleerd gemaakt, maar 
de moed wordt beloond omdat je in 6SA echt ♣ moet starten om het down te krijgen. Anders kan 
leider een derde harten ontwikkelen en 12 slagen binnenharken. 6♦ is trouwens wél een heel 
mooi contract... 

Je hoeft dus geen slem te bieden voor een goede score. Dat hadden de winnaars gisteren goed 
bekeken. Redactiegenoot Felix had Jeroen van der Kraan ingehuurd. Dit deden ze ons aan:



West Noord Oost Zuid
Jeroen Leon Felix Jaap
- - 1♦ 1♥
2♣ 3♥ 3♠ pas
4♠ allen pas

Het is 6♣ en vanwege het 3-3 ♠-zitsel ook 6♠. In onze lijn zat de ene helft echter in 5♣ en de 
andere helft in 4♠. Felix ging voor de hoofdprijs en paste daarbij denk ik ook wat psychologie 
toe. De tweede harten troefde hij, incasseerde ♦AH (♥ weg) en zette ♠V voor. Ik heb hier even 
naar zitten kijken en toen gebukt. Idem op ♠B. Als ik 4 schoppen heb, buk ik de tweede keer 
zonder aarzelen dus zal ik er wel 3 hebben gehad... Dus volgde een derde ronde troef en een 
claim voor 12 slagen voor een kogelronde nul. Tegenstanders “missen” weer slem en nu levert 
het zelfs helemaal niets op. 

Op de laatste tafel moesten we tegen Machteld Giesbers en Rob Pronk. Alweer een “gemist” 
slem:



West Noord Oost Zuid
Rob Leon Machteld Jaap
- - 1♣ pas
1♠ pas 1SA pas
2♣* pas 3SA allen pas * Check back

Ik start ♥ en Leon maakt ♥10 en ♥V. Hij speelt niet onlogisch een derde ronde harten en ik ben 
vervolgens het slachtoffer van een dwang in ♠ en ♥.... Hij had ♠ moeten switchen om een dwang 
te verbreken. Natuurlijk is het weer slem. Zelfs 7 laag maakt door het vriendelijke zitsel, maar 
niemand biedt slem en het levert ons weer een slechte score op.

Tenslotte 2 spelletjes waar de vraag is: “Play safe or play boldly?”

West Noord Oost Zuid
Jaap Pièrre Leon Dirk
- pas pas 1SA* (11-14)
allen pas

Ik start ♣4. Dirk de Beer neemt de derde ronde. Op een gegeven moment staat Dirk voor de 
keuze: een tweede snit in ♦ voor +1 of -1, of de slagen harken voor contract. Omdat het paren is 
gaat Dirk eigenlijk tegen zijn zin in voor de ruitensnit. 1 down.

Even later, op dezelfde tafel:



West Noord Oost Zuid
Jaap Pièrre Leon Dirk
1♣ pas 1♦* 2♠ * 4 of 5 ♥’s
dbl* pas 4♥ allen pas * support

Nu weer onze beurt om slem te “missen”. Dirk start ♣V en verleidt daarmee Leon om de troeven 
te slaan in plaats van te snijden. 4♥+2 was slechts 20%. Hier moest je weer niet “safe” spelen. 

Het is om bijna gek van te worden. Wat is nou de juiste tactiek of is het veredeld dobbelen? In 
ieder geval leverde het “missen” van slems gisteren geen slechte scores op, dus dat is in ieder 
geval een les... 
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