
De spellen van dinsdag 9 januari 2018 
 

Een avond met veel (niet geboden) slemspellen of slems in de niet optimale speelsoort 

gespeeld. 

 

Maar om te beginnen een relatief eenvoudig spel, 

 
Slechts 5 keer werd hier de manche, 4♥ , geboden en 4x gemaakt. 

Het bieden is geen probleem als West begint met 2♥ (Muiderberg), oost biedt dan 3♦ 

(inviterend) en met een maximum gaat West naar 4♥. 
Zonder deze conventie begint West met een pas. Noord opent 1♣  en Oost volgt met 1♠  

(Voor 1SA ontbreekt de ♣  dekking en de hand is niet sterk genoeg voor eerst doublet en dan 

1♠ ). Jack-Zuid biedt nu onvervaard 2♣ , maar de meeste Zuidspelers zullen wel passen. 

Cruciaal is nu wat West doet. Volgens het boekje mag je met een 5-kaart en 10+ meebieden, 

maar hier telt west net 9 punten en zonder fit ook geen fitpunten. Voor Jack echter geen 

beletsel om toch 2♥  te bieden en ook dan rolt 4♥  er uit. 

Conclusie: 1-0 voor het conventionele bod. 

 



 
 

Spel 9 laat zien dat 7♣ gemaakt kan worden, maar van de 18 paren bereikt  maar 1 paar 6♣ 

(+1), de meesten spelen 6SA. 

  
Met de veelvoorkomende ruiten start, zijn de 12 slagen eenvoudig gemaakt (één harten 

afstaan: 1♠ +4♥ + 2♦ + 5♣ ). 

De vraag rees of het slem na een ♠  start ook nog te maken is. En die vraag kan bevestigend 

worden beantwoord. Zuid moet de eerste ♠ slag afstaan (“rectify the count”) en de 2e slag 

nemen. Dan eerst ♦ H incasseren en 4x klaveren spelen, eindigend in Noord. Oost heeft op dat 

moment nog ♥ B987 en ♦ V8. Op ♣ H moet oost of een ♥ wegdoen en maakt Zuid alle  

hartenslagen, of een ♦ afstaan en maakt Noord ♦ A97, 

 



 
 

 

Ten slotte nog biedles van Jack: 

Noord  Zuid 

Pas  1♥  

1SA  3♣  

4♦ *  4♥ * * = controle voor ♣  

4♠ *  4SA 

5♠ ‘  5SA ‘= 2 azen met troef vrouw 

6♣ (0/4 heren) 7♣  

(Mocht Noord openen met 1♦ en na 1♥ , 2♣  bieden, komen NZ ook in 7♣ ) 

 

Maurice 


