
Spel van de week: 30 april 2019 

Op deze voormalige Koninginnedag hadden mijn partner en ik zin in feestelijk bieden. Wij hebben allebei voorkeur 

voor SA contracten, en we speelden dan ook 7 van de 14 keer SA (3 keer gehaald en 4 keer down). We gaan naar 3 

SA spellen kijken, bij twee waarvan klein slem is geboden en (soms) gemaakt, dat blijft toch een hoogtepunt in het 

bridgeleven. Groot slem in SA is natuurlijk het mooiste en kan ik mij van slechts twee spellen uit mijn bescheiden 

carriere herinneren, ik las ergens dat de kans hierop ook minder dan één op de tienduizend spellen is.  

Eerst spel 9, waar volgens het uitslagenblad 3 SA is te maken. In beide lijnen wordt dit maar de helft van de keren 

uitgeboden, en ons lukte het ook niet. Bij ons ging het bieden als volgt. Noord opent 1 Klaver, Zuid 1 Harten, Noord 

1 SA en Zuid past. Het bieden zou minder snel stoppen als Noord opent met 1 SA (maar een 5-4, zelfs in de lage 

kleuren, is voor mij geen SA verdeling) of na de 1 Harten van Zuid vervolgt met 2 Ruiten (maar met 15 punten bied 

ik niet reverse). Suggesties voor beter bieden zijn natuurlijk welkom. 

 

 

Verder met spel 10. Dit spel kwam voor ons in de laatste ronde en gaf ons een feestgevoel na eerder al heel wat 

geïncasseerd te hebben. Wij boden 6 SA en maakten dit door de gunstige harten uitkomst (een ruitenuitkomst 

leidt tot maar 10 slagen voor Oost-West). Ons bieden ging als volgt: West 2 SA, Oost 3 Harten, West 4 Schoppen, 

Oost 4 SA, West 5 SA, Oost 6 Schoppen, West 6 SA. Mijn partner in West verhoogt in een parenwedstrijd klein slem 

liever naar SA als alle kleuren gedekt zijn, wat hier evident het geval is. 

 



 

Tot slot spel 21 waar 7 keer 6 SA is geboden, waarvan 2 keer gemaakt en 5 keer down (wij helaas ook). Het 

uitslagenblad geeft aan dat met optimaal tegenspel maximaal 5 SA is te maken. Na wat puzzelen begrijp ik dat dit 

inderdaad zo is met subtiel tegenspel van Noord-Zuid in Ruiten: wacht todat West Ruiten naar de Boer speelt (klein 

in Noord en Aas in Zuid), daarna wachten todat West nog eens Ruiten speelt (weer klein in Noord, en Noord-Zuid 

maken Ruiten 10 of Vrouw). Toch is in beide lijnen 6 SA een keer gemaakt, niet door de minsten natuurlijk.  

 

 

Christiaan 


