
Spellen van week 8  

Het thema van deze week luidt: “de regel van Peer”! 

Een avond met slechts 2 slemspellen, maar wel aan dezelfde tafel.  

 

Het bieden:  

Noord opent 1 ha (te sterk voor preemptief) en nu moet zuid met 16 punten eerst zijn langste kleur 2 
ruiten bieden. De schoppen kunnen later reverse nog geboden worden. Bied je eerst schoppen, dan 
kom je in biedproblemen, want dan geef je een 5 kaart  schoppen aan. 
De klavercontrole van noord kan volgens mij niet aangegeven worden. Ook als noord springt in het 
2de bod naar 3 harten. Dus  slem bieden bij zuid lijkt mij eigenlijk best wel een gok.  Jack 5 en jack 6 
komen er ook niet uit.  
Ik ben erg benieuwd hoe Arjan/Maurice, Teun/Corien en Bertheke/ Thea in slem gekomen zijn! 
   

noord oost zuid west 

1 ♥ p 2 ♦ p 

2 ♥ p 2♠ (reverse) p 

3 ♥ p 4 sa p 

5 ♥ (2 keycards) p p of 6♥ gokken?  

 



 

 

 

Het bieden:  Zuid opent 1 kl, noord 1 sch, zuid 2 kl, en nu gelijk (het onhaalbare )3sa bieden. Dat 

betaald beter uit dan een lage kleuren manche. Ik denk dat ik ook zo geboden zou hebben en ook 

jack 5 en de meeste van ons zijn in een 3 sa contract gekomen. Helaas is dit contract kansloos met 

een logische ruitenstart.   

zuid west noord oost 

1 ♣ p 1♠ p 

2 ♣ p 3sa p 

Peer en Rob hadden bij spel 5 het slem gemist en volgens de regel van Peer moet spel 6 nu ook een 

slemspel zijn. Was dat de reden om door te bieden naar het klaverslem?  Gelukkig zijn ze niet naar 

het grote slem gegaan. Ook Teun en Corien hebben dit moeilijke slem uitgeboden.  Applaus voor 

deze 2 paren!!!Het biedverloop van Jack 6 gaat zelfs naar groot slem. 

De Noord spelers die slem ruiken bieden een 4klaver invite (ipv 3sa) om het bieden forcing te maken 

en klaver als troefkleur vast te stellen.  Zuid weet dat er zelfs 10 klavertroeven zijn en vraagt de azen. 

Na het horen van 3 azen is zelfs groot slem dichtbij. Dus ook maar heren vragen.  Met 10 troeven, 

alle 5 keycards en ook nog een heer is 7 klaver het juiste bod. Helaas zitten de troef 3-0 (22 % kans) 

en is groot slem niet te maken 

zuid west noord oost 

1 ♣ p 1♠ p 

2 ♣ p 4 ♣ (invite) p 

4 sa p noord p 

5 ♥ (3 azen) p 5 sa (heren vragen) p 

6 ♦ (1H) p 7♣ p 



 

Het spelen is niet moeilijk, want je mist altijd 1 troef. De 6 klaverslembieders halen de top! 

 

Maurice bedankt voor het loslaten van deze spellen op Jack 5 en 6. 

Ilonka 

 
 
 

 

 

 


