
Op dinsdag 10 mei was het een avond waarin het liefst 7 keer mogelijk was om een slem te maken. Ik 

loop een aantal spellen langs met tips voor een goed speelplan om deze slems ook met grote 

waarschijnlijkheid te maken en biedtips om de slems ook daadwerkelijk te bieden. 

Om te beginnen spel 2. 

 

Het bieden: 

West Noord Oost Zuid 

-- -- Pas 2SA (20-22) 

Pas 3♣ (Niemeijer) Pas 3SA (geen vier- of 
vijfkaart hoog) 

Pas ??   

 

Noord heeft 14 punten. Er is geen fit in een hoge kleur, anders zou 7♥ of 7♠ wellicht tot de 

mogelijkheden behoren. Als je uitgaat van 20-22 punten bij Zuid, dan heb je als Noord-Zuid samen 

34-36 punten. Zonder lange kleur zal 7SA te ver weg zijn en is het logisch dat je in een keer 6SA biedt. 

Er kunnen immers geen 2 Azen ontbreken. 

6SA is het eindcontract en west start met ♣9. Wat wordt je speelplan? 

In een SA contract tel je je vaste slagen. 4 schoppen-, 1 harten-, 1 ruiten- en 4 klaverslagen. 10 slagen 

in totaal, en je bent blij geen 7SA te hoeven spelen… Waar haal je de twee benodigde extra slagen 

vandaan?  

Als de klaveren 4-3 zitten, dan wordt de vijfde klaveren de 11e slag. Verder biedt de ruitenkleur de 

mogelijkheid voor een extra slag door te snijden op Ruiten Heer. Dat geldt ook voor de hartenkleur, 

maar die kleur heeft nog meer potentie, omdat de hartens 3-3 kunnen zitten bij Oost-West. 

Het testen van de klaveren heeft geen haast, eerst maar eens kijken wat er in harten te halen valt. 

De eerste slag neem je uiteraard met Klaver Boer. Je steekt over met schoppen naar je hand en 

speelt harten Vrouw voor (je hoopt op zowel de Heer als de 10 in West). Helaas, deze verliest aan de 

Heer in Oost. Oost speelt klaveren terug die je neemt met het Aas. 



Nu test je eerst de hartens. Je incasseert harten A en B en ja hoor, ze vallen 3-3. Je hebt drie slagen in 

harten gemaakt en hebt je 12 slagen binnen (4 sch, 3 ha, 1 ru en 4 kl-slagen). 

Ik heb na afloop begrepen dat meerdere leiders het risico van de ruitensnit nog hebben genomen, 

wat met deze speelwijze niet nodig was. Dat had alleen gemoeten als de hartens 4-2 of slechter 

hadden gezeten. De ruitensnit bewaar je dus tot het eind voor het geval dat èn de hartens niet 3-3 

zitten èn de klaver slechter dan 4-3. 

 

 

 

 

 

 

 

Spel 4: 

 

West Noord Oost Zuid 

Pas 2SA Pas 3♥ (transfer naar ♠) 

Pas 3♠ Pas 3SA 

Pas 4♠ Pas ?? 

 

Zonder fit is 3SA prima met 9 punten mee. De gezamenlijke Noord-Zuid handen tellen dan 29-31 

punten, en voor 6SA heb je er minimaal 33 nodig. Nu Noord met 4♠ aangeeft een drie- of vierkaart 

mee te hebben, wordt de Zuidhand ineens erg mooi: een singleton en dubbelton, plus een mooie 

vijfkaart klaveren. Zuid vraagt derhalve keycards op met 4SA. Antwoord 5♦ (0 of 3). Alle topcontroles 

zijn binnen, nu wil je graag weten of Noord troefvrouw heeft. Dat kun je opvragen met het 

opvolgende bod in deze serie (namelijk met 5♥). 



Het rijtje: 

- Eerst volgende bod ontkent troefvrouw (5♠ hier) 

- 6 in troef bevestigt troefvrouw, zonder verdere heren 

- 5SA troefvrouw met twee heren 

- 6♣ troefvrouw met klaver heer 

- 6♦ troefvrouw met ruiten heer 

- 6♥ troefvrouw met harten heer 

Met deze geavanceerde afspraken kun je nu 6♣ bieden. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor 

degene met de Zuid-hand. 

Je kunt nu met een 3-2 zitsel in schoppen 5 slagen, een lopende klaverkleur ook 5 slagen (eventueel 

een klaver aan de korte kant troeven) en daarnaast 2 azen in harten en ruiten, 12 slagen tellen. De 

13e zal dan vermoedelijk uit een snit in harten of ruiten moeten komen, dat is een te kleine kans om 

groot slem op te bieden. 6♠ is daarom een uitstekend contract om in te eindigen. 

Het spelen heeft niet veel om het lijf en de ruitensnit zit goed in dit spel, waardoor 13 slagen voor het 

oprapen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Spel 17. Je hebt de volgende Oost-hand. 

 

West Noord Oost Zuid 

--- 2♠ (zwakke-2) Pas (je zit tegen in sch 
en partners gaan ♥ 
bieden als je 
doubleert) 

3♠ (om het Oost-West 
moeilijker te maken, 
een barrage bod) 

4♣ Pas ??  

 



Partner durft er op 4-niveau in te komen met 4♣, die zal een beul moeten hebben. Je hebt twee azen 

en een goede steun. Aangezien je 4 schoppens hebt, kun je redelijkerwijs verwachten dat partner 

een renonce schoppen heeft! 

Ik adviseer om hier keycards te vragen met 4SA. 

Ook hier neem ik een rijtje geavanceerde antwoorden op met aantal keycards: 

- 5♣  1 of 4 

- 5♦  0 of 3 

- 5♥  2 zonder troefvrouw 

- 5♠  2 met troefvrouw 

- 5SA  2 met ergens een renonce 

- 6 in troef 3 met een renonce boven de troefkleur 

Je partner antwoordt in dit spel met 5SA. Dat betekent dat hij harten Aas en Klaver Heer moet 

hebben, met de renonce in schoppen die je zelf al had beredeneerd. 

Ruimte voor verder onderzoek is er niet meer, dus volsta je met 6♣. 

Ook in dit spel zijn 13 slagen te maken doordat de snit op Harten Heer goed zit, maar 6♣ bieden zou 

al een volle top hebben opgeleverd. De A-spelers kunnen in dit spel nog iets van de B-spelers leren 

die in ieder geval allemaal in de manche zitten….. 

 

 

 

 

 

 

Groet, 

Arjan 


