
BC De Gaech/Spel van de week (15 juni 2021) door Ton Klein Breteler 

Het kiezen van het interessantste spel was deze keer niet zo moeilijk. Slemspellen trekken nu 
eenmaal de meeste aandacht. Daarvan waren er twee, nrs 10 en 22. Nr 10 heb ik niet gespeeld 
(rusttafel) en zal ik daarom niet verder beschrijven, maar nr 22 was extra interessant omdat Klaver 
de belangrijke kleur was. Die kleur wordt veelvuldig in biedsystemen opgeofferd voor conventionele 
afspraken. De vraag is dan hoe/met welke omwegen een dergelijk slem toch uitgeboden kan worden. 

Bij ons was Sjila gever, zij kreeg een prachtige hand met 22 pt maar zag geen echt passende opening. 
Twee SA was niet goed vanwege de single Klaveraas, 2 Klaver (sterk bij ons) leek iets teveel van het 
goede. Uiteindelijk bood zij 1 Ruiten. Van de andere paren openden er vier met 2SA  en drie met 2Kl. 

Na mijn bijbod 2Kl (ik had een negenkaart Klaveren, goed voor ca 8 slagen) sprong Sjila naar 3SA om 
haar overwaarde aan te geven. Uiteraard wilde ik nu naar slem, maar hoe? Ik besloot om geen azen 
te vragen (mag ook eigenlijk niet zonder zelf een Aas te hebben?), maar mijn powerhouse aan 
partner te melden met een 5 Kl bod. Dat kwam goed aan, na enig nadenken besloot zij tot 6 SA. Dat 
leek mij toch wel een link contract, ze zou vast wel Kl Aas hebben, maar nog een klavertje erbij leek 
wel erg fijn. Zou ze dat wel hebben? Maar kennelijk had ze ook nog meer azen en Ruitenaas zou ook 
prima communiceren met mijn Ruitenheer. Zo werkte het inderdaad, 6SA was potdicht. Er kwam 
zelfs een overslag omdat niet met de Hartenaas werd gestart. 

 

Nog drie andere paren kwamen op 6SA uit, allen met een overslag gemaakt. Drie andere paren 
legden aan in 6Kl, hetgeen een duidelijk lagere score opleverde.  

De biedverlopen bij de andere paren: 

2SA – 4SA – 5Sch – 6Kl – 6SA 
2SA – 4SA – 5Sch – 6SA 
2SA – 4SA – 5Ru – 6Kl – 6SA 
2Kl – 4SA – 5Sch – 6Kl 
2SA – 4Kl – 4Sch – 5Kl – 5Sch – 6Kl 
2Kl – 3Kl – 3SA – 6Kl 
2Kl – 2Ru – 2SA -3SA  

Azen vragen gebeurde dus steeds door de hand van de lange klaveren. Het lijkt erop dat alle paren 
twijfelden over een Klaver dan wel SA contract. De SA-bieders blijken het beste te hebben gegokt. 
Heeft iemand een idee hoe dit met bijvoorbeeld controlebiedingen potdicht kan worden 
uitgeboden? 



Net bekomen van de emotie van spel 22, krijg ik weer een enorme klaverhand in spel 23: 

 

Hoe te openen met deze 18-punter: 1 Kl is in ons biedsysteem aantrekkelijk (4+ kaart), maar ik telde 
optimistisch 9 à 10 slagen en bood dus 2Kl. Het 2Ha bijbod van Sjila beloofde een goede 6-kaart, 
zodat er geen misverstand over het eindbod ontstond.  
Eén paar, ook met 2Kl begonnen, bood 2Ru bij (relay), waardoor de Klaverkaart wel nadrukkelijk in 
beeld kwam en de Ha fit niet zo duidelijk werd. Die 5Kl +1 scoorde hier minder. Een wreed spel voor 
de tegenpartij: Als ze niet razendsnel hun 2 Azen oprapen krijgen ze niets meer.  
Een ander paar waagde een slempoging met een 4SA Azenvraag, maar merkte dat er 2 Azen 
buitenboord waren. Wellicht dat de tegenpartij hierdoor ook gealarmeerd was en wel meteen de 
beide Azen incasseerde.  

 


