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Gammele slems 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 

Na een aantal weken afwezigheid mochten Paul en ik ons debuut maken in deze competitie 
nieuwe formule. Vakantie en congressen zaten in de weg. Ik zou eigenlijk naar China 
hebben moeten reizen voor de baas, maar ergens in Amerika leek ze dat niet zo’n goed idee 
dus kon ik gelukkig de kaarten ter hand nemen. 
Paul en ik speelden best goed maar zoals het in butler wel vaker gaat, wordt het verschil 
gemaakt in de grote spellen. Gammele slems speelden deze avond een bepalende factor, 
want de oppositie was niet van plan veel cadeautjes uit te delen.  
Als dank voor het niet verschijnen in de eerste 2 ronden waren we paar 8 (opruimen 
geblazen!) en dus startten we op tafel 4. Het derde spel aan die tafel: 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul    Jaap 
1♣  pas  2♣ *  pas  * 6+ ♦, zwak of sterk 
2♦  pas  2♥  pas 
3♥  pas  4♣  pas  
5♥ *  pas  6♥  allen pas * Hoe goed zijn je harten? 
 
Een redelijk slem, ♥A moet rechts in 2 of 3 zitten. Zuid was sadistisch genoeg om de eerste 
ronde harten te zakken en me het idee te geven dat ik het ging maken.  
Dit voelde niet goed maar meer dan de helft van het veld zat hierin en het kostte slechts 4 
imps. 6♦ is een beter alternatief maar met de in dit biedverloop logische schoppenstart is ook 
dat een kansloos parcours. 
 
Op de volgende tafel was alweer het derde spel in de buurt van slem: 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
      1♠ 
pas  2♣ *  pas  2♦ 
pas  2♠  pas  3♦ 
pas  4♣  pas  4♦ 
pas  4SA  pas  5♣ 
pas  5♠  allen pas 
 
Als Paul inderdaad ♦AHV had zou slem redelijk zijn met troefvrouw erbij, maar zelfs met 
troefvrouw leek me slem dan kansloos na de verwachtte hartenstart. Dus gooide ik het bijltje 
erbij neer. De start was inderdaad harten en met een naar beneden komende troefvrouw 
was slem een eitje. Er zaten maar 2 paren in slem, waarvan er 1 downging, waarschijnlijk na 
een foutieve hartenbeslissing (waarom heb je dan ook harten 10!?). 
 
Alweer een tafel verder en alweer ons derde spel, want we begonnen met spel 11, was het 
opnieuw in de buurt van slem: 
  



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
  1♥  pas  1♠ 
pas  1SA *  pas  2♦ **  * 15-17 ** MF Checkback 
pas  2♠  pas  3♠ 
pas  4♣  pas  4SA 
pas  5♣ ??  pas  5♦ *  * 1 of 4  ** vraagt troefvrouw 
pas  5♠  allen pas 
 
Ik vond mijn harten AH zo mooi dat ik ♥H pardoes als keycard tel. Als partner vraagt naar 
troefvrouw moet ik bedenken of hij uitgaat van 4 keycards bij mij of van 1. Ik ga voor de safe 
optie en geef dan in ieder geval maar eerlijk antwoord op 5♦. 
Slem is niet kansloos, je moet alleen de schoppen voor één verliezer spelen. Dan is het 
belangrijk te bedenken wie bij verdeelde honneurs, de doubleton heeft. Heeft oost deze dan 
moet je beginnen met een kleine schoppen onder het aas uit. Heeft west de doubeton, dan 
moet je ♠B laten razen.  
Er zaten nog behoorlijk wat mensen in slem (een deel ook in 6SA) en de helft raadde goed. 
 
Na een aantal slemloze tafels mochten we als toetje aan tafel 1 plaatsnemen. Voor ons 
gevoel stonden we ver in de min, wat Paul deed besluiten nog eens alle registers open te 
trekken: 
 



 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul    Jaap 
    1SA  pas 
2♣ *  pas  2♦ *  pas 
2♥ *  pas  3♠  pas  * Heeman sequence: 5+ ♠ 
4♣  pas  4♦  pas 
4SA  pas  5♠  pas 
6♠  allen pas 
 
Toen zuid uitkwam met ♥A kon ik alleen maar constateren dat dit toch wel het gammelste 
slem van allen was. ♠V in mijn hand was overbodig. Ik moest de klaveren voor nul verliezers 
spelen en ook nog (waarschijnlijk) zuid in een echte dwang of guard squeeze krijgen in de 
rode kleuren. Ik nam de tweede slag (troefnakomst), trok de laatste troef en testte de 
klaveren. Toen in de eerste ronde geen honneur viel, was het pleit beslecht.  
Ik elimineerde nog wel de harten en gooide zuid in met de ♣V, die heel behulpzaam ♦B 
naspeelde zodat mij zonder raden een tweede downslag bespaard bleef. 
 
Dit laatste spel kostte ons 9 imps. Echter, we hadden in de einduitslag een totaal negatief 
saldo van slechts 12 imps negatief. Daarmee degraderen we, terwijl een saaie 4♠ op spel 2 
ons een plaats in de middenmoot zou hebben opgeleverd. 
 
Hieruit blijkt maar weer eens dat je gewoon je spel moet blijven spelen want de kaarten zijn 
hetzelfde voor iedereen en als je op een avond 2 slems biedt en niet maakt, terwijl je 2 slems 
niet biedt en wel maakt of kan maken, dan betekent dat nog niet dat de score dramatisch is. 
Enfin, een beetje dan. We mogen volgende week aan de groene tafels plaatsnemen! 
 
 


