
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Butler II-5, 17-03-2015 C-groep 
 
Gemene slemmetjes 
 
Peter Bosman  

 
Bij het woord gemeen denken we aan getruukt, geniepig, vals en dergelijke, maar 
oorspronkelijk had het een veel neutralere betekenis die we ook terugvinden in woorden als 
gemeente, gemeenschap, gemeenlijk en menigte. Iets van iedereen doet dat/heeft dat. 
Alledaags. Zoals in het Engelse common. Denk aan common sense. Maar heden ten dage 
heeft het woord het beetje glans, dat het ooit nog had, compleet verloren. 
Zo had men in de 17e eeuw het volgende spel nog ongetwijfeld een gemeen slem genoemd, 
als bridge toen al had bestaan: 
.   

Een dooie 6♣ dus, meestal ook goed voor 
een even dooie 6SA 
Dat werd ook gemeenlijk geboden en 
gemaakt. 
Tot zover de uitleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe anders was dat een paar spellen eerder: 
Mijn jonge vriend, Thomas, kersvers 

runner up NK juniorparen, opende 1♣, ik 

1♠, oost zweeg en Thomas klom met 2♥ 
richting manche en bracht mij in hoger 
sferen  Te hoog, zo bleek. Cor Hulspas, 

oost, moest uit tegen 6SA en legde ♥5 op 
tafel. 
 
Tegen 6SA durven maar heel weinig 
mensen onder een heer vandaan te 
starten. Ja, Zia doet dat. Kreijns deed dat 
tot aan zijn laatste snik. Te onzent Jan 
Timmer. Maar zo’n solide bridger als 
Cor?? Ik legde dus de drie –voor de kale 
boer van Jan Bors, die geen enkele 
moeite had met het naspel: schoppen. 
Dit was bepaald geen gemeen slem.  

 
Het werd ook haast nergens anders geboden, en 12 slagen werden nergens gehaald. Toch  
staart de computer mij nu verwijtend aan met 12 slagen in noord... Hoe kan dat?  
 

27. Z/Niem     
  ♠ 107   

  ♥ 98543   

  ♦ 10854   

  ♣ 86   

    

♠ AH854 

  

N

O

Z

W

 

♠ V2 

♥ H106 ♥ V72 

♦ 73 ♦ AHV 

♣ A109 ♣ HV732 

     
  ♠ B963   

   ♥ AB   

  ♦ B962   

 
 

 ♣ B54   

 
19. Z/OW  

   

  ♠ AB1094   

  ♥ 1086   

  ♦ AH7   

  ♣ 93   

    

♠ 863 

  

N

O

Z

W

 

♠ HV72 

♥ B ♥ H7542 

♦ 109643 ♦ V2 

♣ B1086 ♣ 54 

     
  ♠ 5   

   ♥ AV93   

  ♦ B85   

  ♣ AHV72   



Goed, als ik in de eerste slag de vrouw had gelegd (waaronder de boer was gevallen)  was ik 

al een stuk verder geweest. Oversteken naar♦A en harten tien voor. Cor zei dat hij die zou 
dekken, voor mijn aas dus. Nu ruiten naar de heer (de vrouw valt) en harten acht, die houdt. 
Terug naar de hand met een klaveren en harten negen. Ik tel inmiddels 1 schoppenslag, 4 
harten-, drie ruiten- en drie klaverenslagen = 11 slagen. Waar schuilt de 12e slag? Weet u 
het? (Ja: Na harten 8 speel je een klaver naar ♣7. Dan heb je een 4e klaverslag - JH). 
 
Het spel erna komen we in een slem dat we volgens dezelfde computer niet hadden mogen 
maken: 

 
Na een bescheiden 1-klaveren opening 
van mij en Thomas’ 1-harten antwoord 
(Walsh) belandden we in het hartenslem 
– wat gespeeld door deze winnaar toch 
een eitje moest zijn-, waartegen west 
startte met ruiten 5.  
Een schoppenstart had het contract 
meteen kansloos gemaakt, maar je kunt 
het west niet kwalijk nemen dat hij die 
dodelijke uitkomst niet vond. De rest 
was simpel –de schade van spel 19 (-
10) hersteld (+13). 
 
 
 
 
 

 
Op het volgende spel een minder gemeen slem, dat wij niet wisten uit te bieden – en wij 
waren dus de enigen niet: De A, de B, de C – niemand wist dit ongemene klaverenslem te 
bereiken, behalve Henca van Hees en Martin Mucke in de D. Bravo! 
 

  

 
20. W/Allen 

   

  ♠ A1096   

  ♥ AV87   

  ♦ AB7   

  ♣ A8   

    

♠ H53 

  

N

O

Z

W

 

♠  VB 

♥ 9 ♥  10543 

♦ V108753 ♦  H962 

♣ V76 ♣  942 

     
  ♠ 8742   

   ♥ HB62   

  ♦ -   

 
 

 ♣♣♣♣ HB1053 
 

  
 

6. O/OW    
  ♠ AH105   

  ♥ VB42   

  ♦ 1053   

  ♣ 104   

    

♠ V 

  

N

O

Z

W

 

♠  B42 

♥ 753 ♥  AH 

♦ V87 ♦  AH96 

♣ B97653 ♣  AH82 

     
  ♠ 98763   

   ♥ 10986   

  ♦ B42   

  ♣ V   


