
Spel van de week 

Deze week wil ik twee slemspellen bespreken hoe je deze zou kunnen bieden.  

Te beginnen met spel 1. 

 

West Noord Oost Zuid 

--- 1♣ Pas 1♦ 

1♠ 3♦ Pas 3♥  
(reverse 2e kleur, 12+ 
punten) 

 

Ik bood nu als Noord 3SA, wat gezien de frequentiestaat vaker is gebeurd. 

Partner heeft 12+ punten aangegeven met 3♥. Samen met de 15 punten + 3 punten die je mag bijtellen 

voor de renonce (ruitenkleur troef) zit je samen met partner in de 30 punten range en moet slem tot de 
mogelijkheden behoren. Hoe nu verder? 

Mogelijkheid 1: 

Pas 3♠  
(cue, vraagt om met 

schoppendekking 3SA 
te bieden, of als er 
geen dekking is, een 

eerste of tweede 
controle) 

Pas 4♣ 
(cue, geen 

schoppendekking) 

 

De troefkleur staat nog niet vast, kan nog steeds harten of ruiten zijn. Daarom nu eerst de ruiten als 
troef vaststellen: 

Pas 4♦ 
(slem going, ruiten 

troef; 
partner gaat hier niet 
op passen; hij weet dat 

je min. 15 punten hebt) 

Pas 4♥ 
(cue) 

 

• Je zou nu 4♠ kunnen bieden, maar je weet al dat partner geen schoppencontrole heeft, anders 

zou hij 3SA hebben geboden. Je legt het initiatief dan bij partner neer die mogelijk geen 



overwaarde heeft en waarschijnlijk 5♦ gaat bieden. N.b. Eerste controle klaver bieden gaat hij 

ook niet doen, omdat hij die niet kan hebben; tweede controle heeft hij al aangegeven. Daar 

schiet je niet veel mee op. 6♦ bieden is dan een gok. 

• 4SA bieden heeft ook nadelen. Als partner één Aas gaat aangeven, weet je niet of dat Ruiten Aas 

of Harten Aas is;  

• Je wilt eigenlijk weten hoeveel keycards partner heeft buiten de Hartenkleur waar jij een 

renonce in hebt; daar is een conventie voor bedacht, Exclusion Blackwood. Nadat de troefkleur 

is vastgesteld, bied je de kleur (meestal met sprong) van je renonce op 5-niveau of op 5-niveau 

boven de troefkleur; Maurice en ik hebben afgesproken dat partner antwoord met dezelfde 

antwoordstappen als op 4SA zou gebeuren (RKC 1430). 

o De eerste stap is 1 of 4 keycards (harten keycards niet meetellen!)  

o De tweede stap is 0 of 3 keycards 

o De derde stap is 2 keycards zonder troefvrouw 

o De vierde stap is 2 keycards met troefvrouw 

 

Pas 5♥ 

(Exclusion Blackwood) 

Pas 5♠ 

(1 of 4 keycards) 

 

6 Ruiten is nu wel zeker, je hebt alle eerst controles en weet Klaver Heer in Zuid. Als partner troef Vrouw 
heeft komt 7♦ in beeld. Je kunt hier naar vragen door het eerst volgende bod te doen.  

Pas 5SA 
(vraagt naar troef 
vrouw en eventuele 

extra’s) 

Pas 6♣ 
(troefvrouw, 6♦ zou 
troefvrouw ontkennen) 

Pas 7♦ !   

 

 

Mogelijkheid 2: 

Pas 4♦ 

(Troef kleur vaststellen, 
slem going, dus niet via 
3♠) 

Pas 4♥ 

(cue) 

Pas 5♥ 

(Exclusion Blackwood) 

Pas 5♠ 

(1 of 4 keycards) 

Pas 5SA 
(vraagt naar troef 
vrouw en eventuele 

extra’s) 

Pas 6♣ 
(troefvrouw, 6♦ zou 
troefvrouw ontkennen) 

Pas 7♦ !   



 

  



Nu spel 24. 

 

Partner opent 1♥. Noord past. Je hebt als Oost een prachtige hand mee, goede troeffit en een renonce. 

Mogelijke biedserie 1: 

West Noord Oost Zuid 

1♥ Pas 1♠ Pas 

2♣ Pas 2♦ 
(vierde kleur) 

Pas 

3♣ 

(5-kaart harten en 5-
kaart klaver) 

Pas 3♥ 

(via omweg sterke 
hand met hartenfit 
aangegeven) 

Pas 

3♠ 

(cue) 

Pas 4♣ 

(cue; 
Nu 5♣ bieden als 
Exclusion Blackwood is 

gevaarlijk, mogelijk 
heeft partner geen 
Ruiten controle!!) 

Pas 

4♦ 

(cue) 

Pas 4♠ 

(cue; 
n.b. 5♣ is nu geen 
Exclusion Blackwood, 

omdat het zonder 
sprong en onder de 
troefkleur op 5-niveau 

is) 

Pas 

5♥ 
(omdat 4SA wordt 
overgeslagen betekent 

dit bij ons: 
Partner bied 6♥ met 
twee tophonneurs in 

Harten) 

Pas 6♥ 
(Harten Aas en Vrouw, 
twee tophonneurs) 

 

 

  



Mogelijke biedserie 2: 

West Noord Oost Zuid 

1♥ Pas 4♣ 
(Splinter, singleton of 
renonce, goede 

hartenfit, 11-15 punten) 

Pas 

4♦ 
(cue; 
de splinter valt niet 

ideaal, je hebt veel 
punten in Klaver, maar 
je hebt een te mooie 

hand om de sleminite 
te negeren met 4♥) 

Pas 4♠ 
(cue; 
n.b. 5♣ is nu geen 

Exclusion Blackwood, 
omdat het zonder 
sprong en onder de 

troefkleur op 5-niveau 
is) 

Pas 

5♥ 
(omdat 4SA wordt 

overgeslagen betekent 
dit bij ons: 
Partner bied 6♥ met 

twee tophonneurs in 
Harten) 

Pas 6♥ 
(Harten Aas en Vrouw, 

twee tophonneurs) 

 

 

Arjan 


