
Spel van de week – speelavond 12 november 2019 

Slem uitbieden blijft voor zowel de beginnende als de gevorderde bridger een lastig verhaal. Bij 2 spellen wordt 4 harten 

+ 2 of +3 gespeeld. Indien minimaal de manche in handen is, wil je met controlebiedingen onder de manche onderzoeken 

of slem tot de mogelijkheid behoort. Bij de 2 onderstaande spellen ging het bieden niet zoals het zou moeten. 

Spel 4: 

Het biedverloop ging als volgt: West pas, Noord 1R, Oost pas, Zuid 1H, West pas, Noord 3S (wij spelen Losing Trick 

Count (LTC), met een fit in harten telt noord slechts 4 verliezers. Dus de manche is al haalbaar met een minimale hand 

van zuid, maar indien zuid iets meer heeft, behoort slem tot de mogelijkheden). De dubbele sprong in S betekent een fit 

in harten en een 1e controle in schoppen. Partner Zuid interpreteerde dit verkeerd en bood 3SA, waarna noord het bod 

afmaakte op 4H. Indien partner Zuid het 3S-bod juist had geïnterpreteerd, dan had hij 4K moeten bieden als controlebod. 

Noord geeft daarna met 4R zijn 1e controle over ruiten aan. Alle kleuren zijn onder controle, dus Zuid kan met 4SA (13 

pnt mee en een 5 verliezerhand (2 in S, 1 in R en 2 in K)) keycards gaan vragen. Wij spelen RKC Blackwood 1430. 

Noord geeft met 5R 3 of 0 keycards aan. 1 keycard afwezig, dus 6H. Slechts 3 van de 14 paren in N-Z hebben slem 

geboden en gemaakt. 

   

        

  



Spel 9: 

Het biedverloop ging als volgt: Noord 1R, Oost pas, Zuid 2H (6krt H en ook een opening), West pas, Noord 4H. 

Noord is te sterk om direct de manche te bieden. 15 honneurpunten + 2 voor 2 doubletons + 1 voor extra H= 18 pnt. 

Daarnaast een hand met slechts 3 of 4 verliezers (voor de LTC-spelers)! Dus Noord moet na het 2H-bod van Zuid, met 

een sprong 3S bieden (fit in harten en 1e controle in S). Zuid biedt 4K (1e controle in K). Noord ziet dat alle kleuren onder 

controle zijn, dus met 4SA keycards vragen. Zuid heeft 3 keycards, dus 5R. Daarna bestaat nog de mogelijkheid om 

heren te vragen, want 6H zit dicht. Met 1 heer in Zuid (KH of SH) is 7H te bieden. 

Slechts 5 van de 14 paren in N-Z hebben slem geboden en gemaakt. Martin & Max hebben 7H geboden en gemaakt. 

Top! 

       

Moraal bij de 2 bovenstaande spellen is: controlebiedingen doen om slem te onderzoeken. 

 

Gerald. 


