
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
Zomercompetitie, 11 augustus 2009 
 
Van slem naar sloom 
Door Peter Bosman 
 
Zomeravondbridge op Star loopt helemaal in de pas met de Nederlandse zomer: de 
ene avond heet en broeierig zoals vorige week, de andere avond een stuk koeler, 
winderig en nat. Vorige week regende het slems, afgelopen dinsdag was het een stuk 
koeler en stond de wind ook vaak verkeerd, voor ons althans. Het enige slem van 
versterkt beton, op spel 20, werd maar door drie van de veertien OW-paren 
geboden: 
 
 
20W/Allen    
  ♠ 10982   
  ♥ A2   
  ♦ 532   
  ♣ 9432   
    
♠ AV ♠ B6 
♥ 4 ♥ B973 
♦ HB74 ♦ AV1098 
♣ AHVB98   

N

O

Z

W

 ♣ 107 
     
  ♠ H7543   
  ♥ HV10865   
  ♦ 6   
  ♣ 6   
 
 
W N O Z 
2♣* pas 2♦** 2♥ 
3♣ pas 3SA pas 
pas dbl pas pas 
pas    
 
* sterk 
**relay 
 
Op één van de tafels hadden NZ virtueel nog een plusscore na het voor hen 
dramatische spelverloop. Terecht meende zuid dat het doublet om een hartenstart 
vroeg, maar welke? De heer bleek niet goed; noord nam over met de aas en speelde 
wanhopig harten na voor de negen en de tien. Als zuid de vrouw incasseert hebben 
NZ virtueel zelfs een geweldige score: 3SAx+1 tegenover de 1370 die OW hadden 
kunnen halen. Maar zuid speelde ruiten na: 3SAx+2 = 1150. Nog steeds +5 imps als 
iedereen verder slem had geboden. In werkelijkheid scoorde het -9 omdat 11 OW-
paren te wattig waren om het waterdichte slem te bieden. Overigens, als zuid toch 
even harten vrouw had meegenomen had het NZ maar een paar impjes gekost. 
Wellicht ten overvloede: met een kleine harten uit gaat 3SA twee down en zou dat 
NZ 13 imps hebben opgeleverd, 21 in de kering. 



Gewetensvraagje: moet oost er met die B973 uit na het doublet van noord? 
Mijn verbazing geldt trouwens niet alleen het gemankeerde bieden van de meeste 
OW-paren, maar ook het missen van de uitnemer in schoppen door 14 NZ-paren. 
Als zuid prematuur harten gaat bieden zal de schoppenfit niet meer worden 
gevonden. 
 
Spel 23 vond ik een van de leukste spellen qua af- en tegenspel. Veel OW-paren 
kwamen daar in een SA-contract, waarvan de meeste in de manche, zoals ook bij 
ons. Noord, die nagenoeg alle resterende punten had, wou niks weggeven en startte 
een klavertje. Leider speelde de tien in dummy, voor boer en aas. Harten aas, harten 
na voor de boer. Hoe verder? 
 
23.Z/Allen    
  ♠ AVT4   
  ♥ H95   
  ♦ AV5   
  ♣ 752   
    
♠ B87 ♠ H62 
♥ A6 ♥ VB432 
♦ H86 ♦ B93 
♣ AH986   

N

O

Z

W

 ♣ V10 
     
  ♠ 953   
  ♥ 1087   
  ♦ 10742   
  ♣ B43   
 
Leider speelde harten door, voor de heer van noord. Klaveren na was voor de 
vrouw in dummy. Er volgden nog twee hartenslagen en toen kwam het uur van de 
waarheid (dat al eerder had geklingeld, voor de goede toehoorder). Er volgde een 
kleine ruiten, voor de heer en het aas van noord die de vrouw meenam en leider in 
dummy plakte met een ruiten naar de boer. Eén down kostte OW 7 imps en dat was 
een van de schaarse spellen waarop dit paar niet scoorde, maar flink verloor. Ze 
keken allebei al aardig bezorgd toen ze plaatsnamen aan tafel, maar daar bleek 
ondanks de schrik over dit spel geen enkele reden toe. Sterker, sinds de jaren 
zeventig heb ik geen geslaagdere partnerruil gezien dan deze: op dit spel scoorden 
Jan ten Cate en Niels van de Gaast de volle 18 door 1SAxx +3 binnen te halen en 
werden ze uiteindelijk tweede met +62, terwijl Conny Kortekaas en Agnes 
Wesseling ondanks die -7 wonnen met +64. Geweldig. 
Nog even terug naar die 3SA. Hoe had het gemaakt kunnen worden na die 
klaverenstart? Je moet leven van de harten en dan is ♣V natuurlijk een belangrijke 
kaart om de vrije harten te kunnen bereiken, anders ben je compleet afhankelijk van 
het goed zitten van ♠A. Het is dus niet zo raar dat leider de tien speelt (zou zuid die 
beter kunnen zakken?). Aan de andere kant kan leider zien dat dummy dreigt te 
worden ingegooid. Hoe kun je dat voorkomen? Dat bleek op twee manieren te 
kunnen. De eerste is de nagespeelde slag naar ♣V over te nemen, waarop de 
klaveren vrij zijn (daarom zou ♣B zakken goed zijn geweest, het laat de leider raden). 
De tweede is niet een kleine ruiten naar de heer, maar de boer voor te spelen. En 
maar hopen dat al die ruitenpipjes goed vallen. Welke van de twee is beter? 



Als de spellen verder alleen nog maar saai zijn hoef ik er ook niet zo nodig over te 
schrijven. Maar zo sloom waren de spelletjes nou ook weer niet, daarom toch nog 
maar een biedspelletje tot slot, op spel 12: 
 
12. W/NZ    
  ♠ AB64   
  ♥ B9863   
  ♦ 4   
  ♣ AV2   
    
♠ V983 ♠ 52 
♥ AV ♥ H754 
♦ B652 ♦ AV1097 
♣ H86   

N

O

Z

W

 ♣ 94 
     
  ♠ H107   
  ♥ 102   
  ♦ H83   
  ♣ B10753   
 
 
W N O Z 
1♦ dbl rdbl 2♣ 
pas pas 2♦ pas 
pas 2♥ pas pas 
pas    
 
Het lijkt me een kwestie van stijl welke betekenis je hecht aan het 2♥-bod. Op de 
ruitenopening had noord eerst een informatiedoublet gegeven, rdbl bij oost en 2♣ 
bij zuid.  
De kwetsbaarheid is niet gunstig voor nog meer actie. Wat zou u als noord doen? En 
wat zou 2♥ dan hebben betekend? Het blijkt toch wel heel lastig nog in het mooie 
3♣ terecht te komen, onverliesbaar. Het 2♥-bod moet nu toch klaveren mee 
beloven, nadat een informatiedoublet is gegeven? Maar een andere school leert dat 
2♥ nu ijzersterke hartens belooft, wat volgens mij alleen opgaat als noord over 2♣ 
meteen 2♥ had geboden. Het redoublet leek me trouwens ook niet erg handig. 
Graag commentaar. 
 
 
 
 
 
 
 


