
Spel van de week 13 november 2018 
 
Spel 5: Spectaculair spel ‘de dood of de gladiolen’ 
 
Es was gisteravond een interessant slemspel waarbij er slechts weinigen erin slaagden een 
slem te bieden en te maken. Het betreft spel 5. 

 
Noord mag openen en heeft een erg fraaie hand met slechts 3 verliezers ondanks dat de hand 
slechts 16 honneurpunten telt. Dit komt door de 6-5-1-1-verdeling. Zelfs als partner niets 
meebrengt  haal je met deze hand meestal wel 9 slagen en de kans is groot dat partner iets 
nuttigs heeft in klaveren of een rode aas en dan is het 4 Sch. Mancheforcing openen is dus 
zeker een optie. Jack doet dat ook (met dank aan Maurice voor de Jack-simulaties). Als je de 
mancheforcing 2-Kl-opening liever voorbehoudt voor handen met minimaal circa 18 
honneurpunten of meer ligt een 1 Sch-opening meer voor de hand. 
 
Zowel na een opening van 1 Sch en al helemaal na een mancheforcing-opening van 2 Kl is 
het met de oosthand verstandig direct hoog in de boom te klimmen om het bieden van NZ te 
bemoeilijken. Met een zevenkaart ruiten lijkt 3 Ru redelijk, maar dat is hier veel te voorzichtig. 
Ten eerste heb je er een vierkaart klaveren naast (en daardoor minder directe verliezers), ten 
tweede ben je erg kort in harten (je moet NZ het vinden van een eventuele hartenfit 
bemoeilijken) en ten derde ben je kort in schoppen (de tegenstanders hebben waarschijnlijk 
een schoppenfit en zullen toch wel minstens 3 Sch kunnen maken. 4 Ru is dus wel het 
minimum wat je met deze hand moet bieden. 5 Ru is meestal nog beter, want dan wordt het 
voor de tegenstanders koffiedikkijken of het 5 Sch of zelfs 6 Sch is.  
 
Analyse met Jack levert dat wanneer oost na een 2 Kl-opening slechts 3 Ru biedt NZ wel in 6 
Sch komen maar na een sprong naar 5 Ru niet meer. Na een 1 Sch-opening gevolgd door 5 
Ru komt Jack overigens wel in 6 Sch. 
 
Bij ons aan tafel begon N met 1 Sch en bood oost 5 Ru. Met de zuidhand is dan het bieden 
van 5 Sch opgelegd (singleton ruiten, vierkaart schoppen mee en hartenaas) waarna west 6 
Ru biedt. Vervolgens is het met de fraaie noordhand niet moeilijk om er 6 Sch van te maken. 
Na tweemaal pas ligt dan de bal nog een keer bij west. ‘De dood of de gladiolen’ en 7 Ru 
bieden of passen ? Jack zou in dit biedverloop 7 Ru bieden dat volgens het bridge-
analyseerprogrammaatje Deep Finesse 4 down gaat. Dit scoort goed als veel andere paren 
ook 6 Sch bieden en maken maar dat lijkt met zo’n wild spel niet zo waarschijnlijk. In dit geval 
was het lood om oud ijzer want 6 Sch wordt gemaakt en dat doet geen enkel ander paar na.  
 
Kijkend naar de frequentiestaten valt op dat er een groot verschil is tussen de A-lijn en de B-
lijn. In de A-lijn is het slem slechts één keer is geboden en de B-lijn maar liefst 4 keer. Ik 



vermoed dat dit komt doordat er in de B-lijn minder hoog wordt tussengeboden in ruiten 
waardoor NZ meer biedruimte hebben. 
 
Het valt verder op dat er in de A-lijn vier van de zes keer twaalf slagen in een schoppencontract 
zijn gemaakt en in de B-lijn nul van de zes keer. Analyse van het spel leert dat 6 Sch op 
meerdere manieren gemaakt kan worden, zowel als je ervoor kiest om de klaveren vrij te 
troeven als wanneer je ervoor kiest om de hartens vrij te troeven. Er zit echter een addertje 
onder het gras want je moet hierbij wel de verleiding weerstaan om te beginnen met twee 
rondjes troef trekken. Als je dat doet (en dat zullen de leiders die in 6 Sch 1 down zijn gegaan 
wel beamen) ga je één slag te kort komen aan het eind. Blijkbaar is de angst dat er met die 
laatst troef een keer kan worden overgetroefd groot terwijl die kans echt heel erg klein is. 
Tijdens het vrijtroeven van de hartens of de klaveren kun je één keer in troef oversteken en 
daarmee en passant die laatste troef trekken. Je moet in dit spel dus meerdere slagen vooruit 
denken en er rekening mee houden dat de hartens en klaveren scheef verdeeld zitten gezien 
de grote lengte ruitens in oost. Niet gemakkelijk en daarom wel leerzaam (hoop ik). 
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