
Spellen van de Week:  Moeilijke slems? 

 

Spel 15 

 

 
 

Alléén in de A-lijn werd 4x slem geboden: 3x 6♣  en 1x 6SA 

Als Zuid past, opent West met 3♣ (zevenkaart) , Noord past. 

Oost heeft een buitengewoon sterke hand en ziet slemmogelijkheden, temeer daar hij over ♣Ax 

beschikt. Met 9 kaarten in die kleur, is er alleen bij een 4-0 zitsel een verliesslag. Hij antwoordt 

met 3♥ (een hoge kleur na een lage kleur preëmptief  bod is echt en forcing). West verhoogt 

naar 4♥ , want heeft 3-kaart steun. Eigenlijk niet zo gunstig. Als West ♥ V heeft is er geen 

probleem (7♣ + 5♥ slagen zijn dan zeker). Wel moet je dan 6SA bieden om een ♦ uitkomst te 

kunnen opvangen. Heeft West de vrouw niet, dan zal elk slem afhangen van het goed zitten van 

de vrouw, om later op de ♥ kleur verliezers weg te werken. Het niet verder bieden is dus zeker 

een optie. 

Jack bood na 4♥ , 4♠ (controle). West heeft geen eerste controles en komt met 5♥ . Weer volgt 

dezelfde afweging als hier boven aangegeven. Maar Jack bood nu 6♣ : gevaarlijker dan 6SA, 

want oost kan niet weten dat west maar een singleton in ruiten heeft. 

 

Bridge in een flits spelend, zal zuid mogelijk openen met 2♦ (zwakke 2). 

Jack produceert dan het volgende biedverloop: 

 

Zuid West Noord Oost 

2♦  pas
1
 pas doublet 

Pas 5♣  pas 6SA      (nu wel , vermoedelijk gealarmeerd door het bod van Zuid) 

 

1 : het is niet goed een zwak bod te pareren met een zwakke hand 



 
 

 

Spel 12 

 

 
 

In de A-lijn 1x 6♦ , in de B-lijn 1x 6♣ . Verder zeer veel 3SA (+4). 

De bieding hangt mede af van het eventueel tussenbieden van OW. 

Mijn vriend Jack komt hier ook niet uit. 

 

West Noord Oost Zuid 

1♦  1♥  2♣  2♥  

Dbl 3♥  4♣1 
 pas       (ook als Oost 4♦ biedt, gaat West niet verder dan 5♦ ) 

5♦  pas pas pas 

 

Aan onze tafel ging het heel wat ondernemender toe: 

 

West Noord Oost Zuid 

1♦  1♥  2♥ 
1
 3♥  

3SA
3
 pas 4♣ 

2
 pas 

4♦  pas 4♥ 
2
  pas 

4♠2
  pas 6♦  a.p. 

 



1 : conventioneel, 10+ punten, 3+ kaart steun 

2: controlebiedingen. 

3: overwaarde en hartendekking 

 

Op het moment dat Noord de ♠ controle hoort, is het geen probleem meer om het slem te 

bieden. Wat dat betreft zag Arjan duidelijk meer perspectief in zijn hand dan Jack. 

 
 

Maurice 


