
Slembieden en uitkomst. 

Wat mij opviel bij het bekijken van de spelverdelingen was dat er 3 mogelijke slems ( waarvan zelfs 1 

keer een groot slem) biedingen zijn, terwijl we ze  op de club  - op 2 paren na -  niet hebben 

uitgeboden, ja zelfs in een ander ( kleur) contract terecht kwamen. 

De vraag rijst: is ons slembieden wel goed genoeg of kijken we toch te veel naar de punten in plaats 

van de verdeling of naar kansen  op een slem. Zo te zien het laatste….. 

Spel 2 was de  meest opvallende, want niemand in A en B bood 

6 ♠, waarbij opviel dat slechts 1 paar 4 schoppen speelde en de rest in 4♥ ( met overslagen) bleef 

steken. Het verdient aanbeveling om als er een dubbele fit is ( zoals hier in harten en schoppen) de 4-4  

voorrang te geven boven de 5 -3 ( en dat kan wel eens het nadeel zijn bij een 5 kaart hoog openen) 

maar blijkbaar is dat te moeilijk voor ons. Jammer maar helaas….

 

 



Ook in spel 14 zat er niemand in 6 ♥ of 6 ♣, maar met enige 

goede wil had je kunnen profiteren van het vaak voorkomende 2♠  volgsprongbod door West ( en het 

reeds gepast hebben van Oost) om eens op onderzoek uit te gaan, zelfs +2 kwam maar 3 keer voor.  

 

Op spel 6 tenslotte werd het slem wel ( of slechts) 2 keer 

geboden, maar ook hier was er de mogelijkheid geweest tot slemonderzoek. 



 

Mijn conclusie: ons slem bieden schiet te kort. 

Mijn advies: kijk deze spellen nog eens na met je partner en probeer consensus te vinden. 

Tot slot de uitkomst op spel 9. Tegen een troefcontract mag je uitkomen en je heb de luxe te kiezen uit 

2 mogelijkheden ( of is dat juist lastig?). Van harten heb je VB1076 en van klaveren HV109. Van de 

15 keer was er 8 keer een harten start en 7 keer een klaver start. Mijn voorkeur was start met de klaver, 

want daar heb je minder hulp van partner nodig dan met een harten start. Mee eens? 

Teun 

 


