
Slemavond?  

Dinsdagavond was een echte slemavond! Van de 24 spellen waren er  9 slemspellen en zelfs bij 3 

spellen kon groot slem gespeeld worden. Maar bijna niemand heeft deze avond slem kunnen 

uitbieden. De belangrijkste reden is dat de 9 slemspellen niet voldeden aan het aantal 

slempunten.   

Door de grillige verdeling kon er zelfs op spel 5 met 

slechts 21 punten samen een (Jesse ?) klaver en schoppenslem gespeeld worden. Niemand 

heeft zelfs een manche geboden. 

De reden zal het storende 2 ha bod van zuid geweest zijn. Als west doublet biedt met 6 pnt en 

Oost durft op 3 niveau met 15 pnt en een renonce ha 3 klaver te bieden. West 4 klaver enz dan 

moet er zeker een manche en misschien wel een slem uitrollen.  

Met het afspelen van 6 sch is de troefkleur van belang. Je moet een klaverintroever zien te 

voorkomen, maar gelukkig bij dit zitsel is dat geen probleem.  Er moet daarom wel snel troef 

getrokken worden.  Als Z met harten uitkomt  komt O aan slag. Het is volgens mij beter om met 

sch H te beginnen. Op die manier verlies je alleen Sch A . Bij dit spel zou je wel met klaver een 

keer kunnen oversteken om de schoppensnit te nemen.  

Als zuid met klaver uitkomt. Kan je gelijk de schoppensnit nemen en is het helemaal geen 

probleem meer om de troeven eruit te halen. 

 



 

 

 

Bij Spel 8 was het  preemptief bod van 4 klaver (West)erg 

lastig. N/Z  moesten gelijk op 4 hoogte gaan bieden.  Noord kan niet anders dan 4 ruiten bieden. 

Als Oost niets zegt dan biedt Zuid  4 sch. Noord kan niet weten dat het een mooie 6 kaart 

schoppen is en biedt zijn eigen kleur 5 ruiten. Zuid laat het met 9 pnt erbij zitten en zo kom je 

niet in de beter betalende schoppenmanche. Wie het wel aandurft om als zuid  5 harten te 

bieden komt heel misschien nog wel in een schoppen slem terecht.    

Er zijn slechts 2 paren in de schoppenmanche gekomen en ik neem aan dat daar met 3 klaver 

preemptief geopend is.  

Maar zonder preemptief bod is dit spel ook heel moeilijk om in een 6 sch slem uit te komen. 



Het afspelen van 6 schoppen of 5 ruiten zal geen problemen geven. 

 

 

 

In spel17 met 26 punten voor NZ kan je een harten slem  en 

zelfs  een groot  klaver slem spelen. Mijn partner Liet in Noord opende 1 ha en oost deed het 

tussenbod van 2 ruiten. Met mijn 12 punten en vlakke verdeling met 3 harten bood ik gelijk 4 harten. 

Dit was een reden voor Liet om niet verder te bieden. Ik had beter het cuebod 3 ruiten kunnen 

bieden om het langzaam op te bouwen. Maar dan is het nog moeilijk om in 6 ha of 7 klaver te komen. 

Liet had dan waarschijnlijk 4 klaver geboden. En met mijn 12 punten en dubbele fit zal ik dan toch 

alleen 4 ha kunnen bieden. Nu moet noord  aandurven om met 14 pnt en een renonce ruiten Azen te 

vragen. En dan maar hopen dat 1 van de 2 Azen een schoppen Aas zal zijn. Dus volgens mij is dit toch 



beetje een gok slem.  Ik zie niet dat dit op een verantwoorde manier uitgeboden kan worden. Bij 

controle biedingen gaat het ook niet lukken. 

 

Tips: Probeer de TP zoveel mogelijk te storen met een hoog preemptief opening of tussenbieding. 

Met een grillige verdeling denk dan vaker aan slem.  

Tip voor Liet en ondergetekende: Kom bij sans altijd in de kleur van het bod van je partner uit (spel6). 

 

      

Misschien kunnen de bridgeleraren op deze spellen “Jack” laten bieden. Hoor graag de resultaten. 

Ilonka  

 

 


