
AFGELOPEN ZONDAG IN DE TWEEDE DIVISIE……    

‘‘Een 9 voor slembieden” 

Zondag 7 januari 2023,  Regio Midden, ronde 8 en 9 

door Jaap Hazewinkel 

Vorig wedstrijdweekend meldde Paul zich af op zondagmorgen. Nu deed hij dat al op zaterdag. 

Koeno Brouwer was niet beschikbaar, maar teamgenoot Louk Herber wel. Met een web conference 

van drie kwartier op zaterdagavond konden we al flink wat afspraken maken. 

De eerste wedstrijd tegen de Meijerij was een nachtmerrie. We stonden halverwege 0-59 achter! 

Grootste boosdoener was een spel waarin Martin Engelberts zijn ♦H bij de harten heeft gesorteerd. 

Hij volgt zwak met 2♥, wordt opgepakt, verzaakt in een ruitenronde (hij troeft terwijl hij die slag met 

♦H had moeten winnen) en dat eindigt in 7 down en -2000. Maar dat is niet genoeg voor deze 

uitslag. Het zat ook niet mee, getuige dit spel: 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

   Louk    Jaap 

     pas  1♣ 

pas  2Sa *  pas  3♣ 

allen pas 

2Sa was onder andere “bagger met 6-kaart ♣”. Het idee 

is dat het dan nooit 3SA is. 3♣ zou ook zwak zijn 

(inverted) maar dan mag ik met een hand als deze wel 

3Sa bieden. Zowel 3Sa in Noord als 5♣ in zuid gaan 

down (uppercut in ♦) en daar blijven we uit. Aan de 

andere tafel eindigt het wel in 3Sa - in zuid. West komt 

uiteraard niet uit met ♦H en 3Sa gaat met overslagen 

over tafel. Kwetsbaar natuurlijk. 

We rechtten de ruggen en haalden in de tweede helft nog 24 imps terug. Met een beetje meer 

gerechtigheid zou dat meer zijn geweest: 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Louk    Jaap 

   pas  2♣  pas * 

2♦  pas  2♠  3♠ ** 

dbl  pas  pas  4♦ 

pas  5♦   allen pas 

Louk en ik hadden geen afspraken gemaakt voor het 

bieden na 2♣ “zwak met de majors”. Ik improviseer en 

vraag Louk met een schoppenstop 3Sa te bieden. Als hij 

dat niet kan bied ik 4♦ en Louk plakt er een vijfde aan. 

Is het teveel gevraagd om in zo’n biedverloop op ♥H bij de 

openaar te verwachten? Kennelijk, in ieder geval in deze 

ongelukkige wedstrijd, die we met 35 imps verschil 

(onthoud dat getal!) verliezen.  



De tweede wedstrijd mogen we tegen de NBB-selectie 1. We starten tegen Lotte en Sarah de Wijs. 

Bij ons aan tafel (zowel in de eerste als in de tweede helft) zijn vrijwel alle slems geboden en 

gemaakt. Gelukkig ook veel slems door Louk en mij. Eerst in de eerste helft tegen Lotte en Sarah: 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Louk    Jaap  

   2♣  pas  2♦ 

pas  2♥  pas  3♥ 

pas  4Sa  pas  5♦ 

pas  5♠  pas  6♦ 

pas  7♥  allen pas 

Mijn 3♥ beloofde aansluiting en minstens een controle 

ernaast. Louk’s 5♠ vatte ik op als herenvraag en met 

6♦ geef ik er twee aan. Voldoende voor Louk om het 

slem vol te gooien. Dertien slagen zijn dan nog niet 

dicht want er kan nog een ruitenloser zijn na dit 

biedverloop – maar die was er niet. 

Aan de andere tafel wordt met klein slem volstaan. 

We staan mede dankzij deze 13 impen halverwege 11 imps voor. De tweede helft is ruig. We spelen 
tegen Wout Klarenbeek en Martijn Goor.  

West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Louk  
    pas  pas 
pas  2Sa  pas  3♣ 
pas  3♥  pas  4♣ 
pas  4Sa  pas  5♦ 
pas  6♥  allen pas 

Geen vlekkeloos biedverloop van onze jonge 
tegenstanders; 3♠ na 3♥ zal ook een cue zijn en noord 
zou nu dus de schoppencontrole kunnen ontberen 
(Louk startte ook schoppen). Opmerkelijk is dat zuid 
niet iets als “zwak met de majors” opent en dat ze als 
antwoorden op 4SA gewoon 30-14 spelen. 6♥ in de 
noordhand kan niet down. Ons nevenpaar mag 3Sa 
maken wat double dummy nog niet eens zo eenvoudig 
is. Wel 11 imps weg.  

Het spel erna slaan we terug: 

  



West  Noord  Oost  Zuid 
 Jaap     Louk 
       pas 
2♣  pas  2♦  pas 
2Sa  pas  3♣  pas 
3♦  pas  4♣   pas 
4♦  pas  4Sa  pas 
… 5Sa  pas  7Sa  pas 
pas  pas 

Claimen na de uitkomst… Het bieden begint recht toe 
recht aan. Voor mij was 4♣ echter Minor suit ask (we 
hadden dat ook afgesproken na 1Sa, dus waarom niet 
in dit biedverloop?).  

In ons antwoordenschema na 1Sa zou 4♦ nu een 
vierkaart ♣ moeten aangeven. Wat betekent nu 4SA?? 
Moet ik antwoorden op een azenvraag? Maar hoe dan, 
met 5 keycards? En is partner dan bezig voor klaveren 

of wilde hij een vierkaart ruiten horen en zwaait hij af?  

Ik heb echter een veel te mooie kaart en als hij een vijfkaart ruiten heeft hoef ik me niet te schamen 
voor mijn aansluiting. Passen lijkt met een slem going partner niet goed met deze hand. Dus bood ik 
5Sa in de hoop dat dat “pick a slem” betekent. 
Louk begreep mijn worsteling als zijnde 5 keycards en gooide het groot slem vol.  

Dan “missen” we dit slem: 

West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Louk  
  1♣  dbl  2♥ 
3♦!  pas  3Sa  pas 
pas  pas  

Het is – met de voor de hand liggende klaversnit - 6♦ voor 
ons. Met 23 punten samen. Zo’n slem kun je een keertje 
missen ☺. 

Niet erg jeugdig geboden van NZ, want het is wel 4♠ voor 
ze, omdat ♥A in tweeën naar beneden komt. Misschien 
moet zuid eerst redoubleren zodat noord wel zijn schoppen 
kan bieden. Of noord kan deze hand starten met 1♠. Dan 
moeten we nog ons best doen om in de manche te komen, 
laat staan slem te bieden. 

Het volgende spel bieden we wel weer slem: 

  



West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap     Louk  
     pas  pas 
1♠  dbl  4♣ *  pas 
5♥ **  pas  5Sa  pas 
6♠  allen pas 

Louk past een rondje (wat een hand!) en verkeert 
vervolgens in de bijzondere situatie dat hij in twee kleuren 
kan splinteren. Ik bied vervolgens 5♥, exclusion 
blackwood en Louk zegt dat hij één keycard heeft. Het 
spelen was na een ruitenstart in mijn AHB niet moeilijk 
maar ik ga dit altijd maken met de ruiten 4-3 en de 
schoppen 2-1. Aan de andere tafel eindigen de meisjes 
in… 3♥. Dat is niet het goede contract. 

 

De boys slaan een spel later weer terug: 

West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Louk  
      1♣ 
pas  2♣ *  pas  2Sa ** 
pas  4♣  pas  4♥ 
pas  4Sa  pas  5♥ 
pas  6♣  allen pas 

Enigszins uit frustratie over al onze slems trekt noord er 
nog eens flink aan na de magere opening van zuid. 
Helaas heeft zuid maar twee klaveren, want met een 
klavertje meer doet hij de troeven zomaar fout. Nu is de 
snit zijn beste kans en ♣V zit op haar plaats: 12 slagen. 

Met zoveel slemswings zal het geen verrassing zijn dat 
er veel impen omgingen in deze wedstrijd: we winnen 
deze met 92-57. Weer 35 imps verschil (!), maar nu in 
ons voordeel! 

 Louk en ik hebben onze voorbespreking goed gebruikt en nodig gehad, want veel relatief zeldzame 
situaties (exclusion blackwood en de antwoorden daarop bijvoorbeeld) kwamen voor. Dus, ondanks 
een gemist slem met 23 punten samen, geef ik ons een 9 voor het slembieden.  

 

 

 


