
 

Spel van de Week 
 

 

De laatste wedstrijd van dit jaar, de kerstdrive, kende een bij deze feestdagen behorend 

fonkelend aantal spellen.  In maar liefst 8 spellen (één op de drie) zat een slem contract. 

Het uitbieden daarvan is iets geheel anders,  

Ik ben met het analyseren blijven steken bij de eerste twee spellen. 

 

Op spel 1 werd 4x slemgeboden en maar 2x gehaald,  op spel 2 kwam geen enkel paar tot 

slem. 

 

 
 Welke biedserie brengt ons in slem en welke niet. 

De Flits-bieders hebben als Oost een eenvoudige opening, namelijk 2♦ . 

Het bieden kan dan als volgt gaan: 

 

West    Oost 

    2♦ (6-10, 6-kaart) 

2SA (15+, forcing)  3♣ (singleton of renonce en maximaal: 9-10) 

3♥  (manche forcing)  4♥  (fit) 

4♠  (controle)   5♥  

6♥  

 

Als Oost besluit om niet te openen (omdat 2♦  bijvoorbeeld een Multi zou inhouden), 

Opent West met 1♥ . Moet je nu alsnog de ♦ kleur laten horen? Berry Westra is fervent 

voorstander om meteen partner te laten weten dat een fit hebt en zal dan ook meteen steunen: 

 

West    Oost 

    Pas 

1♥     2♥  

3♠ (controle)   4♣ (controle) 

4SA    5♦ (afhankelijk van de afspraak : 1 of 4) 

5♠ (vraagt troef V)  6♣ (troef Vrouw, geen heren) 

6♥ 
 
 

 Als Oost wel besluit als bijbod ♦  te bieden, wordt het lastiger om nog tot slem te komen: 



 

West    Oost 

    Pas 

1♥     2♦  

3♣ (MF_   ?? 

 

Als Oost nu volstaat met 4♥ , dan zal West het er wel bij laten. 

Na 3♥ (sterker dan 4♥ ), kan West met 3♠ (controle) zijn slemaspiraties kenbaar maken, en 

kan een biedverloop als in de 2e biedserie plaatsvinden. 

 

 
 

 
 

Erg lastig om tot een slembod te komen. 

Het hangt in eerste instantie op de waarde die je aan een secce aas toekent. 

Lezers van “Bridge Beter” hebben onlangs kunnen lezen dat Berry c.s. een secce A op 6 

punten waardeert. Als je dan ook nog aanhanger bent van “Bergen raises”, dan zou het als 

volgt kunnen gaan: 

 



Zuid    Noord 

 

1♥     2SA (minimaal inviterend, 10/11, met 3 kaart steun) 

3♠ (slempoging)  4♥  (minimaal) 

4SA    5♦ (1 of 4 ) 

6♥  

 

Zijn er nog andere creatieve mogelijkheden? 

 

 
 

Maurice 


