
Hoe bereik je een slemcontract op spel 3? 

 

 
 

In de A lijn is er slechts 1 paar en in de B lijn ook slechts 1 paar geweest dat het juiste contract van 6 sch 

heeft kunnen bereiken. 

Zuid mag openen en heeft 21 punten en 3½  verliezers. In ons biedsysteem is de 2♣ opening de sterkste 

opening met 10 slagen in een hoge kleurentroefcontract.  De 2♦ en 2 ♥ opening is onze semiforcing opening 

met 8 of 9 speelslagen.  

Zuid mag openen en ik koos voor de 2♦ opening. Bij ons heeft 2♦ opening verschillende betekenissen een  

zwakke ♥ of een sf ♦ of sf ♠.  

 

2♦-2♥ (relay) 

2♠-pas (zwak geen enkele slag mee) 
 

2♦-2♥ (relay) 

2♠-4♠(=1/1½  slag mee en/of extra troeflengte) 

 

Spel 3 met de 2♦opening:  

2♦-2♥ (relay) 

2♠-3♠(=sterker dan 4 sch) 

4♣ - 4♦ 

4♥- 4sa  

5♣- 6♠ 

 

4♣/4♦/4♥ zijn 1e of 2e controles 

5♣ 1 of 4 keycards 

 

 

Bij onze sterke 2♣ opening zit ook een zwakke hoge kleuren variant. Daarom bieden we 

vervolgens 3♠ om mancheforcing (10 slagen) met ♠ aan te geven.  

 

Spel 3 met de 2♣ opening: 

2♣ - 2♦ 

3♠- 4♦ 

4sa-5♣ 

5♦-5♥ (geen troefvrouw)of 6♥(troefvrouw en H in ♥) 

6♠ 



 

4♦=1e of 2e controle en is dus sterker dan 4♠ 

5♣ 1 of 4 keycard  

5♦-vragen naar troefvrouw  

Met een 4 krt ♠ mee had ik 6♥ geboden, want sterk met ♠ zal minstens een 6 krt moeten zijn, als 

♠ vr al ontbreekt. En met 10 troeven samen zal ♠ vr hopelijk onder AH vallen.  

Zuid opende  2♣ met 3 ½ verliezers dus gaat niet verder en biedt 6 ♠.  

 
Op dit spel gaat het niet op, maar als je alle 5 Azen en troefvrouw binnenboord hebt kan je onderzoek doen 

naar groot slem. Je vraagt met 5 sa naar de heren. Antwoordende hand geeft  de kleur aan van de laagste 

heer. Succes met het volgende slemspel! 

 

 

 
 

Ilonka 

 

 

 

 

 


