
Een interessant spel was Spel 21, met name hoe in slem te komen. Het spelen is redelijk eenvoudig. 

Spel 21 

N/NZ  

942 

10 

V932 

HV652  

  

AH5 

AH98763 

A6 

B  

N  

W  O  

Z  
 

8 

B542 

108 

A108743  

  

VB10763 

V 

HB754 

9  

 

Je neemt iedere uitkomst, trekt een keer troef, speelt schoppen Aas en Heer en gooit een ruiten weg 

in Oost. De Ruiten- en Schoppenverliezer kunnen beide in Oost worden getroefd. Daarna claim je de 

rest. 

Hoe zou het bieden kunnen verlopen: 

West Noord Oost Zuid 

-- Pas Pas Pas 

2♣ (1) Pas 2♦ (2) Pas 

3♥ (3) Pas 3♠ (4) Pas 

4♣ (4) Pas 4♥ (5) Pas 

4SA (6) Pas 5♣ (7) Pas 

5♦ (8) Pas 5♥ (9) Pas 

6♥ (10) Pas Pas Pas 

(1) Semi- of Mancheforcing handen 

(2) Relay (afwachtbod) 

(3) Mancheforcing met Harten 

(4) Eerste of tweede controle met harten als troef 

(5) Geen ruitencontrole 

(6) RKC 1430 Blackwood 

(7) 1 of 4 van de 5 keycards (troef Heer telt ook mee) 

(8) Troefvrouw vragen  

(9) Ik heb haar niet… 

(10) De extra lengte harten compenseert voor het ontbreken van Troefvrouw 

Voor 7♥ bieden moet je achter de doubleton ruiten komen. Als iemand een suggestie heeft 

hoe dit ontdekt kan worden, dan houd ik me aanbevolen… 

Dit is een ongestoord biedverloop. Hoe te bieden als Zuid er een zwakke opening ingooit. 

West Noord Oost Zuid 

-- Pas Pas 2♦ (1) 

Doublet (2) 2♥ (3) Pas 2♠ 

3♥ (4) Pas 3♠ (5) Pas 

4♣ Pas 4♥ Pas 



4SA Pas 5♣ Pas 

5♦ Pas 5♥ Pas 

6♥  Pas Pas Pas 

(1) Multicoloured (zwak met een zeskaart ♥ of ♠) of sterke SA of Semiforcing in ♣ of ♦ 

(2) Te sterk om een hartenvolgbod te doen (17+ punten) 

(3) Relay (partner past als hij een zeskaart ♥ heeft of biedt 2♠ met schoppens) 

(4) Sterke hand met hartens 

(5) Eerste of tweede controle met harten als troef 

Zie verder hierboven hoe het verder gaat. Iets lastiger dan een ongestoord biedverloop, 

maar slem zou nog wel uit te bieden moeten zijn 

Dan nog een derde variant die bij ons aan tafel voorbij kwam. Ondergetekende dacht creatief te zijn 

en opende preemptief met 3♣ de Oosthand: 

West Noord Oost Zuid 

-- Pas 3♣ 3♠ 

4♥ 4♠ 5♥ Pas 

Pas (1) Pas   

(1) Maurice ging er terecht vanuit dat ik niet zo'n mooie hartenaansluiting zou kunnen hebben 

als ik nu bezat. Onze afspraak is met minimaal Honneur xx in Harten en/of Schoppen geen 

preëmptieve openingen te doen. 6♥ bieden met West zou nu een blinde gok zijn. 

 



Spel 23 had qua bieden en spelen respectievelijk tegenspelen leuke topics. 

Spel 23 
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West Noord Oost Zuid 

-- -- -- Pas 

Pas 3♠ 4♥ 4♠ 

Doublet Pas (1)  

(1) Moet je passen of op basis van je 7-kaart Harten 5♥ bieden? Ik bood 5♥ en maakte dat, 

omdat Harten Heer goed was geplaatst. Ik verloor 2 Ruitenslagen. 

 

Stel dat je past, hoe zou je dan 4♠ gedoubleerd moeten verdedigen? 

Normaal lijkt om met je singleton ♣ te starten. Partner neemt met het Aas en zal je een 

introever geven. Hij zal ♣8 terugspelen waarmee hij aangeeft niet direct een re-entry te 

hebben. (een lage klaver zou vragen om Ruiten en een hoge harten om Harten).  Je kunt 

weinig anders dan Harten Aas incasseren en met Harten van slag te gaan. Zodoende 

maken Oost –West uiteindelijk 6 slagen (klaver Aas, introever, Harten Aas, Ruiten Aas, 

Schoppen Heer en Schoppen Aas). 

Die laatste kaart moet je bij je partner plaatsen in het tegenspel om als Oost West 7 

slagen te kunnen maken. Lijkt me erg onwaarschijnlijk dat je dat aan tafel gaat 

verzinnen.  

Maar dan zou het zo gaan: Schoppen Heer start en schoppen na voor het Aas van West. 

West switcht naar Harten 4, voor Harten Boer van Oost. Die steekt terug over naar 

Klaver Aas van West, die vervolgt wederom met Harten voor de Vrouw van Oost.  Harten 

Aas meegenomen, waarna Ruiten Aas de zevende slag is voor de verdediging. 

Conclusie: voor een hogere score had ik beter kunnen passen op 4♠ gedubbeld, maar op 

de lange duur lijkt me 5♥ bieden met een 7-kaart winnend.
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