
Spel van de week 1 mei 2018 
 
Spel 8: Slem op verdeling 
 
In Spel 8 van gisteravond zat een fraai slem met slechts 27 honneurpunten in beide handen. 
Spelers die vooral naar de honneurpunten kijken en minder naar de verdeling (en dus geen 
‘verliezers’ tellen) zullen dit slem gemakkelijk missen. 

 
Alle westspelers zullen hebben geopend met 1♠. Nadat noord heeft gepast hangt het bod 
van oost af van de afspraken. In een natuurlijk biedsysteem zou je direct naar de manche 
(4♠) kunnen springen omdat je naast je 13 honneurpunten geen enkele introefwaarde hebt. 
Veel paren reserveren zo’n sprong naar 4♠ echter voor handen met vijf (eventueel vier) 
schoppens en (veel) minder honneurpunten en veel introefwaarde. In dat geval moet je eerst 
improviseren met bijv. 2♣ en na het te verwachten antwoord op 2-niveau (2♦, 2♥, 2♠ of 
2SA) springen naar 4♠. In ons biedsyteem kunnen we met deze oosthand conventioneel 
3SA bieden hetgeen 12-15 honneurpunten belooft met een vierkaart schoppen zonder 
singleton of renonce.  

Die kennis van een vierde schoppen bij partner is erg waardevol voor west. West kan zijn 
hand dan met een doubleton en singleton in de lage kleuren beter opwaarderen en hiervoor 
de volle drie honneurpunten (twee voor de singleton ♣ en één voor de doubleton ♦) optellen 
zodat je tot een totaal van 30 honneurpunten komt en slem in zicht komt. De mooie gevulde 
hartenkleur en het feit dat alle honneurs in de twee lange kleuren zitten doet de balans dan 
overslaan in de richting van een slempoging. Via controlebiedingen (4♣ in west en 4♦ in 
oost) controleer je of er geen twee topslagen in ruiten weg zijn en vervolgens is met het 
ontbreken van één aas is het klein slem goed te bieden. 

Door ‘losers’ te tellen kun je nog gemakkelijker in slem komen, ook zonder het hierboven 
beschreven conventionele 3SA-bod. De westhand telt namelijk slechts 4 verliezers (1 in ♥, 2 
in ♦, en 1 in ♣). Partner belooft met z’n volle opening mee gemiddeld 7 verliezers (in dit 
geval zijn het er door de vlakke verdeling zelf 9 al mag je er daar eentje van aftrekken 
wegens de 5-4-fit in schoppen). De som, 11, afgetrokken van 24 (de hoofdregel in het 
‘Losing Trick Count systeem’) levert 13 slagen op, groot slem dus zelfs. Door het vragen 
naar de azen kom je erachter dat klein slem het maximale is (er ontbreekt een aas). Doordat 
er in het natuurlijke biedsysteem geen ruimte is voor de controlebiedingen (je zit al op 4♠) 
wordt het slem uitbieden een beetje een gok want dan kunnen er twee ruitenslagen van top 
‘buiten’ zijn. Dit is er waarschijnlijk mede debet aan dat het slem in de A-lijn door drie van de 
zes paren is geboden, maar in de B-lijn slechts door één van de zeven paren. 
 



 

 
 
 
Spel 17: Wild-west-verdeling maakt slembieden bijna onmogelijk 
 
Spel 17 bevatte een klein slem in OW (zowel 6♣ als 6♥ zit erin), maar dat is slechts door 
één paar bereikt, hetgeen met name het gevolg was van het preëmptieve bieden van NZ. 

 
Noord mag beginnen en zal met de achtkaart preëmptief ♦ willen openen. De vraag is echter 
op welk niveau je het beste kunt openen. Volgens de regel van 3 en 2 (kwetsbaar mag je 
maximaal twee down en niet kwetsbaar drie) zou je 3♦ moeten openen (optimistisch 
rekenend kom je op 6 zekere slagen en niet kwetsbaar mag je dan 3 down). Maar er zijn 
slechts weinigen die die regel nog in acht nemen want de praktijk leert dat ‘moediger’ 
preëmptief bieden heel vaak (te vaak denk ik) wordt beloond (tegenstanders hebben minder 
biedruimte en gokken dan regelmatig verkeerd en besluiten te zelden tot gedoubleerd 
tegenspelen). Met deze noordhand lijkt daarom 4♦ beter, en gezien de slemkracht in de 
oost-westhanden is 4♦ hier ook echt beter. Evident nadeel van 4♦ als partner nog niet heeft 
kunnen bieden is dat je 3SA voorbij bent. Met ♦ aas-klein mee en stops in de overige 
kleuren is 3SA vaak heel lucratief. Maar die kans is erg klein en daarom gaat mijn voorkeur 
sterk uit naar 4♦. Toevallig kreeg ik deze hand aan tafel zelf en opende dan ook 4♦. 
Na 3♦ kan oost in de verleiding komen om te volgen met 4♣ waarna de weg naar slem 
gemakkelijker wordt, na 4♦ zal oost zeker passen. 
 



Zuid heeft nu een tamelijk evident 4♠-bod. West heeft daarna met ♠Vxx achter de 
schoppenbieder een opgelegde pas. Noord moet niet gaan twijfelen aan zuids bieding (het 
4♠-bod is niet gebaseerd op de veronderstelling van enige steun bij jou en dus moet het 
minstens een semi-dichte 7-kaart ♠ zijn). De noord-spelers die in een hoog (gedoubleerd) 
ruitencontract zijn terechtgekomen mogen zich achter het hoofd krabben of ze misschien 
toch wat te weinig vertrouwen in partner hebben gehad. Na 4♠ heeft oost ook te weinig om 
de bieding open te houden en zal 4♠ -2 het resultaat zijn.  
 
Toch zou oost in de uitpas nog wel op het idee kunnen komen nog wat te gaan proberen 
want als noord acht ruitens heeft en zuid minstens 7 schoppens moet partner vrijwel zeker 
een fit hebben in zowel klaveren als harten. Een (heropenings-)doublet zal door west worden 
uitgepast hetgeen dan toch in ieder geval een betere score oplevert als zonder doublet. Het 
slem uitbieden is haast ondoenlijk na het begin met 4♦ en 4♠. 
 

 

 
 
 
Spel 23: Manche bieden op basis van kaartwaardering 
 
In Spel 23 bevatten de noord-zuidhanden samen slechts 22 honneurpunten terwijl er 11 
slagen in harten zijn, bijna slem dus. In de A-lijn hebben 4 van de 6 paren deze 
hartenmanche uitgeboden, in de B-lijn echter geen enkel paar (van de 7). Ik wil hier graag 
proberen uit te leggen hoe je de noordhand moet waarderen om tot die prima manche te 
komen. 



 
Na een pas in zuid zullen de meeste west-spelers ook passen (11 punten, geen vijfkaart 
hoog, geen extreme verdeling). Noord zal dan openen met 1♦. Na een pas in oost biedt zuid 
1♥. Na een pas in west ziet noord met de ♥-fit en de singleton ♣ manchekansen. Via 
opwaarderen met 2 punten voor de singleton komt noord op 18 punten. Met mogelijk slechts 
6 punten bij partner (sommigen bieden zelfs met 5 punten bij als ze kort zijn in ♦) is dan de 
manche nog niet zeker en lijkt een invite met 3♥ op z’n plaats. Zuid zal daarop met 6 punten 
hoogstwaarschijnlijk passen (al is ♦V in de doubleton wel nuttig) en mis je de manche. Om 
toch in de manche te komen zal noord z’n hand nog een tikkeltje extra moeten zien op te 
waarderen. Je zou het bezit van een mooie 5-kaart ruiten die met AH snel vrij te spelen zijn 
extra kunnen laten meetellen. Ook is de hand mooi omdat ♠H beschermd is bij de uitkomst 
en de tegenstanders niet zo maar drie slagen kunnen gaan oprapen. Verder zou je de hand 
iets kunnen opwaarderen voor het feit dat alle honneurs heel nuttig lijken te zijn. 
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