
 
 
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB..... 
 
20 september 2011, interne viertallen 
Dicht slaan* 
 
Door Peter Bosman 
 
Wij zullen vast de enigen niet zijn geweest, maar van vier spelers, onder wie drie 
invallers, die nooit eerder met elkaar hebben gespeeld, mag niet al te veel worden 
verwacht. Het gebrek aan ervaring in partnership wreekt zich vooral in lastig uit te 
bieden slems. Er waren er in totaal 4 voor NZ en 1 voor OW –en wij waren de hele 
avond NZ. 
De eerste misser: 
 
7. Z/Allen    
  ♠ 7   
  ♥ A943   
  ♦ AV83   
  ♣ V962   
    
♠ V8 ♠ B64 
♥ HB107 ♥ V652 
♦ 94 ♦ 765 
♣ AB873    ♣ H105 
     
  ♠ AH109532   
  ♥ 8   
  ♦ HB102   
  ♣ 4   
 
 west  noord   oost   zuid 
   -     -     -   1♠ 
  2♣    dbl   pas   3♠ 
  pas    4♠   pas   pas 
  pas    
 
♣A uit, resultaat +1. 
Met de troeven 3-2 is het 6♦, een redelijk goed slem. Waar ging het fout? Ik kon er 
wel in komen dat mijn partner, Richard Thomassen, aan wie ik tot mijn genoegen 
was gekoppeld door de wedstrijdleiding, 3♠ bood in plaats van 3♦; ik had wellicht 
beter 3SA kunnen bieden over 3♠ om Richard op het spoor van de ruiten te zetten. 
 
Misser 2: 
Deze vind ik minder dan de vorige, ook al zit groot slem er in. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. O/Allen    
  ♠ AHB74   
  ♥ A63   
  ♦ 76   
  ♣ 952   
    
♠ 863 ♠ 9 
♥ 854 ♥ VB10972 
♦ B95 ♦ H43 
♣ HV63   

N

O

Z

W

 ♣ B104 
     
  ♠ V1052   
  ♥ H   
  ♦ AV1082   
  ♣ A87   
 
 
 west   noord   oost   zuid 
   -     -   pas   1♦* 
  pas   1♠   2♥   3♠ 
  pas   4♠   pas   pas 
  pas    
 
* unbalanced, 4+ ruiten, kunnen lamgere klaveren naast zitten. 
 
710 op beide tafels. Vioor klein slem moet ♦H goed zitten. Who donnit? No one to 
blame, lijkt me. 
 
De derde. 
 
13. N/Allen    
  ♠ B3   
  ♥ B542   
  ♦ B973   
  ♣ AV8   
    
♠ H1076 ♠ V98 
♥ AH983 ♥ V1076 
♦ 84 ♦ 62 
♣ 105   

N

O

Z

W

 ♣ 6432 
     
  ♠ A542   
  ♥ -   
  ♦ AHV106   
  ♣ HB97   
 
 
 west   noord   oost   zuid 
   -   pas   pas   1♦ 
  1♥   1SA   2♥   3SA 
  pas     5♦   pas   pas 
  pas       
 



Richard’s motto: vertel tegenpartij zo min mogelijk. 3SA is dan perfect. Ik moest er uit 
maar waar naar toe? Voor 4♣ valt iets te zeggen; 4♦ is ambigu.  
 
De tegenpartij had inmiddels ook een 6♦ gemist (of 6♣): 
 
12. W/NZ    
  ♠ 10432   
  ♥ H9652   
  ♦ 82   
  ♣ A2   
    
♠ H85 ♠ AB6 
♥ 43 ♥ A8 
♦ AHVB10963 ♦ - 
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ HVB107654 
     
  ♠ V97   
  ♥ VB107   
  ♦ 754   
  ♣ 983   
 
 
 west   noord    oost   zuid 
  3SA !   pas   pas*   pas 
 
3SA was gambling, oost ging uiteraard lang in de denktank maar hij besloot tenslotte 
te passen. Ik koos ervoor te starten in de kleur van de gambler, wat een homerisch 
gelach opleverde : +3. Op de andere tafel een slag minder. 
 
De laatste misser was aan ons, nu in de tweede wedstrijd. 
 
17. N/-    
  ♠ 987   
  ♥ 6   
  ♦ VB862   
  ♣ H753   
    
♠ 6532 ♠ HB10 
♥ 10854 ♥ A973 
♦ 753 ♦ H104 
♣ 106   

N

O

Z

W

 ♣ 984 
     
  ♠ AV4   
  ♥ HVB2   
  ♦ A9   
  ♣ AVB3   
 
 
 
 
 west   noord   oost   zuid 
   -   pas   pas   2♦* 
  pas    2♥*   pas   2SA*** 
  pas   3SA   a.p.   



  
 

* Multi 
** relay 
*** 22-24 SA 
 

Zo’n opgelegde is dit niet. Maar had ik met die noordhand nog wat moeten doen? 
Niemeijer had gekund, ideaal als partner een 5-kaart schoppen had gehad. 
Met ♥8 uit maakten we twee overslagen, de enige keer dat  het wat opleverde omdat 
op de andere tafel 3SA+1 binnen kwam. 
 
 
* De meest gangbare betekenis van het Engelse woord slam is dichtslaan. Slam the door, 
bijvoorbeeld. Tot vier keer toe sloegen wij de deur naar slem toe. 


