
Slems bieden en spelen is toch wel eens lastig. 

Vandaag spel 2 en 6 van 8 november. 

 

De bieding gaat ( tegenstanders passen) 1sa  - 2♥ - 2♠, maar dan komt het moeilijke gedeelte… Je wilt 

naar slem in schoppen of sans, maar hoe doe je dat? Controle biedingen hoor ik iemand zeggen, maar 

dan ga je eigenlijk uit van een schoppencontract denk ik en je weet niets over het schoppenbezit van 

de openaar. Ik opteer voor 4 sa ( of is dat nu kwantitatief ?) en partner biedt dan “3 azen “aan, want 

schoppen is troef ( of bij kwanti 2 azen of passen!) en daarna bied je 6sa. 

Is dat te maken? Ja, gezien de frequentiestaten (6 keer wel en 2 keer niet), maar als je alleen maar 

hoopt op een 3 -3 zitsel in harten ga je down. Kansen combineren dus lijkt mij de boodschap. 

Frequentiestaten: 

 

 



 

De bieding gaat bij passende tegenstanders 2sa – 3♦ - 3♥ en ook nu weer ligt de beslissing bij de 

captain van de bieding ( dat is niet de sans openaar…). Je weet van 35 honneur punten en mogelijk 37, 

het gaat dus slem worden, maar is groot slem verantwoord uit te bieden? Ik denk van wel, je vraagt 

wederom met 4sa de azen en partner geeft nu 4 azen aan!, je hebt zelf alle heren en bovendien een 

solide 6 kaart harten . Heren vragen ( wie doet dat nog) levert niets op, dus tel je nog eens rustig je 

slagen, ziet er minimaal 12 en gezien de 2sa opening van maat moet er wel een 13e slag inzitten. 7 sans 

bieden dus…. Het spelen heeft niets om het lijf, na elke uitkomst kan de leider in slag 1 al claimen. 

Toch is dit slechts 1 keer in de A lijn voorgekomen, in de B lijn 3 keer !! ( zitten daar de betere tellers 

of gokkers? 

Frequentiestaten: 

 

 

Teun 

 


