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Een baldadig slem 

 

Door Marcel Winkel 

 

 

Met een opgewaardeerde tienpunter (twee tienen en geen 4-3-3-3) opende ik bij gunstige 

kwetsbaarheid een beetje baldadig met een 11-13 SA. “Wat maakt die ene punt nu uit?”, 

hoor ik je denken. Nou, ruil ♥6 om met ♥B en het slem is een leggertje. Svend legde de 

fraaie dummy neer met de mededeling dat hij “een baldadig 5♠ bod” had gedaan. Over onze 

baldadigheid waren we het alvast eens.  

Ik nam de uitkomst met ♠A (dummy ♥2 weg). In de tweede slag kwam het troefzitsel aan het 

licht.  Ik nam met ♦A, stak over naar ♣H en troefde een ♠ met ♦10 (dat was niet goed). Ik 

zette namelijk mijn geld op de ♣ 3-3 met de vrouw goed, of 4-2 met een dwang.  Beter zou 

het zijn geweest om de tweede ♠ met een kleine ♦ te troeven en de derde met ♦10. De 

tegenstanders zijn dan kansloos.   

Ik speelde nu ♦H en ♦na. Mark nam ♦V en speelde ♥ na, waardoor ik een kleine kans kreeg.  

Namelijk dat Mark (W) onder ♥B9x had gespeeld.  Ik kon de slag dan naar ♥A84 laten 

doorlopen.  Theo ‘moet’ ♥H zetten en ik kan ♥B er later uitsnijden. Maar als Theo ♥H niet 

legt, blijf ik nog steeds met een ♥ verliezer zitten.   



Bovendien zou Mark in ♥/♣ dwang komen wanneer hij zowel ♥B als ♥9 zou hebben. Enfin, ik 

legde ♥10 gedekt met ♥H voor ♥A. Nu een ♥ naar ♥V en de twee laatste troeven uitgespeeld.  

Omdat Mark daarop dacht ♥B te moeten vasthouden, liet hij een klaveren gaan en had ik 12 

slagen. 

Ook Jan Meijer zat in 6♦.  Na een identiek begin, speelde Jan de klaverenkleur hoog. Toen 

hij vergat ♣B mee te nemen, maar in plaats daarvan eerst een ♣ troefde, was hij down. Toen 

hij echter even later na ♣B ook de 5e klaver wilde meenemen, troefde rechts deze niet in en 

kwam ook bij Jan dit baldadige slem binnen. Zoals Jan als wiskundedocent als geen ander 

weet: min maal min is plus!  

 

 

 

 


