
Spel 15; 26-9-2017  

 

Ik heb in het verleden wel eens de stelling verkondigd, dat je een groot slem alleen maar moet 

bieden, als dat contract voor (vrijwel) 100% zeker is. De winst t.o.v. klein slem is kleiner dan 
het verlies van het hele contract.  

In verband met het dit spel, wil ik twee kwesties behandelen:  

1 Moet je in dit spel wel groot slem bieden?  

2 Moet je een SA contract bieden of een troefcontract?  

1 Ik tel 3+6+2+7 = 18 vaste slagen. Goeie morgen, wat een spel! Ja dus.  

2 Het was Butler, dus dat maakt niet veel uit, maar wel de laatste keer, dus dat wordt van nu 

af aan wel belangrijk. In dat geval zou ik voor SA kiezen, maar ook nu doe ik dat, om niet 
tegen een onverwachte introever aan te lopen.  

Wat mij opvalt is dat ieder paar 13 slagen heeft gemaakt en slechts 1 paar groot slem heeft 

geboden. Iedereen kent toch wel de techniek van azen en heren vragen? Sommige theoretici 
beweren, dat heren vragen overbodig is, maar in dit spel is het mooi meegenomen.  

Je hebt dus alle azen en alle heren, een 6 kaart in de ene hand en een 7 kaart in de andere hand. 
Lengteslagen genoeg en die tellen net zo hard mee als de op andere manieren verkregen 

slagen.  

Ik ben Maurice dankbaar, dat ik dit spel heb mogen bespreken. Het zal wel een slechte kant 
van mijn karakter zijn, maar ik vind het leuk om andere mensen zo nu en dan te kijk te zetten.  

Loek Jansen  

Aanvulling: 

Loek’s verbazing over het feit dat er maar één keer 7SA is geboden, kan ik wel delen.  
Daarom nog even gekeken hoe de Jack’s dot bieden: 

 
Jack 5        Jack6 



Z  N      Z  N 

 

2♣   3♣ (echt)     2♥ (sterk) 3♣ (echt) 

3♥   4♣ (MF)     3♥ (MF) 4♣ (MF) 
4♦ *  4♥ *      4♠ **  4SA (azen?) 

4♠ *  4SA      5♥  (2)  5SA (heren?) 
5♣ (0 of 3) 7SA      6♠ (3)  7SA 

 
* : contrôle voor ♣       ** : 1ste contrôle voor ♣  
 

Zo kan het dus ! 
 

 
 

Maurice 


