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Slems 

Het is bijna een ijzeren wet voor uw scribenten: sla je een onderwerp eens een weekje over, eist het 

de week daarop de volle aandacht. We hebben het over slems: na weken van magere oogsten meldt 

de solver maar liefst voor 6 spellen een maakbare slem, een kwart van alle spellen!  

Aan 12 tafels  zou er dus 72 keer slem gespeeld kunnen worden, en verlekkert uw analyticus zich 

reeds op een waar festival. Dat valt een beetje tegen: 19 keer zie je 6 of 7 in de biedingen. De 

terechte winnaars van de avond (waarvoor welgemeende felicitaties), Hans en Theo beperkten zich 

tot één keurig geboden en gemaakt klein slem, waar anderen roemloos ten onder gingen in 7. 

 

Het feestje begon direct op spel 1. Driemaal werd 6    geboden, zij het alle drie keer met een 

Blackwood-gokje. Op alle twaalf tafels werden tenminste 12 slagen gemaakt, hetgeen vrij zelden 

voorkomt. Overigens was dit slem ook zonder gokje prima te bieden, en dat geldt ook voor de andere 

vijf, maar daar heb je dan wel biedinstrumenten voor nodig. Ook op de spellen 8 en 12 werd frequent 

slem geboden, niet te moeilijk met 35 resp. 30 punten in de twee handen. Op spel 15 verstoren de 

   biedingen van NZ de eventuele pogingen van OW, die op veel tafels waarschijnlijk na afloop 

elkaar aankeken, wie nu eigenlijk het initiatief had moeten nemen. 

 

Op spel 17 bood Alexander een mooie 6    , 69% maakkans volgens de Official Encyclopedia, 

speelde het niet perfect af. Maar kwam thuis, omdat de tegenpartij teveel schoppens ecarteerde, 

waardoor    9 triomfantelijk de 12e slag werd. Precies hetzelfde geschiedde aan drie andere tafels, 

alleen daar was het bieden blijven steken op 4    . Tot slot bood Ruud op spel 23 een wat dunne 

6    , die lukte dank zij een 3-3 in de    ; die zitten immers altijd rond. De slemwinnaars van de avond 

waren Reina en Mieke met twee keer succes; de slemschlemiel was degene die down ging in een 

volstrekt onverliesbare 6SA. 

 

Viertallen 

Door mogelijke wijzigingen in de teams houden we het rooster en de indeling voor het viertallen even 

op. Nader bericht volgt zo spoedig mogelijk. 

 

Multi 

Je hebt in handen:    AHVB6    V     H10983    75, leuk tweekleurenspel met 15 punten. Je zit in 

de tweede hand nadat rechts 2    , multi, heeft geopend. Wat te doen? 

De kans is levensgroot, dat de multi is gebaseerd op een zwak spel met 6 hartens. In theorie kan 

daar natuurlijk nog een sterke sanshand (maar dan zonder    ) of een zwakke twee in    (vanaf de 

10) zitten, maar negeer die. Je zou kunnen doubleren; met een (informatie) doublet geef je in 

principe een hand aan met openingswaarden en heel vaak met een keuze tussen tenminste twee 

kleuren. Daar voldoet deze hand aan. Tot het common sense bridge hoort tegenwoordig dat een 

doublet op een hoge kleur waarden in de andere hoge kleur belooft. Alleen op deze hand weet je 

partner nog niet welke hoge kleur jij zou kunnen hebben. Maak het hem of haar niet te moeilijk en 

pas eerst. Links komt nu de verplichte relay 2    , partner past en zoals te verwachten rechts ook; 

daar zit nu dus met zekerheid een zwakke 2 in    . Nu kom je wel in actie: je doubleert en dwingt 

daarmee partner tot een bieding; je zou ook 2     kunnen bieden, maar dat is niet forcing, partner 



mag daarop passen. Als je een beetje ondernemingslust hebt, wil je dat natuurlijk niet. Partner heeft 

maar weinig nodig voor een speelbare manche: geef hem een paar schoppens en iets als ABx in     

en 4     kan al nauwelijks down.  

 

Stel je zit in de vierde hand met dezelfde collectie en je hoort 2    -pas-2     voor je. Met deze hand 

mag je nu natuurlijk niet passen, want 2     zou dan zomaar het eindcontract kunnen worden en dat 

maken ze misschien met twee vingers in hun neus. Iets doen dus: 2    ,3     of doublet.  

Verander iets aan de bieding: het wordt 2    -pas-2    ; nu is er manche-interesse als de multi-

openaar een zwakke 2 in     heeft. Wat nu? In elk geval niet schrikken van dat conventionele 

schoppenbod en iets denken als: ”dat had ik willen bieden, dus pas ik maar”.  

Dus bieden en bij voorkeur 3    , gewoon echt en in een stevige hand. Met weinig zal partner passen, 

met een puntje of 10 de manche proberen. Het 3    -bod houdt ook mogelijk de tegenpartij uit een 

hartencontract of drijft ze wellicht naar een te hoog contract, dat partner voor straf kan doubleren. 

 

Stel nu dat in plaats van 2     er 2SA wordt geboden, de sterke relay, tenminste de sterkte van een 

goede opening. Pas is nu weer een optie, want je weet zeker dat je nog eens aan de beurt komt; de 

multi-openaar moet nu immers zijn kaart gaan omschrijven. Aangezien hij dat gaat doen met een bod 

in een kleur (al dan niet conventioneel) op driehoogte, komt ook nu het 3    -bod als 

superstoorzender in aanmerking. Doublet zou ook kunnen, maar dan moet je er wel zeker van zijn 

dat het niet als straf kan worden opgevat (“Een doublet op sans is altijd straf!!”), want met alleen 5 

schoppenslagen is 2SA nog niet down. 

 

Hoe dan ook, de multibieders hebben succes: ze maken het je knap lastig, terwijl je zo’n 

veelbelovende kaart in handen hebt. Dit voorbeeld leert eens temeer, dat angst een slechte 

raadgever is: laat je de kaas niet van het brood eten, af en toe zal het ze lukken, maar op de lange 

duur ben jij de smulpaap. Volgende keer verder. 

 

Vanaf donderdag speelt Tijn met Evelien Doelman. 

 

REPEATED FOR CONVENIENCE 

 

Alle berichten aan bestuur of WL kunnen naar bridgekring1935@gmail.com. Gebruik voor last minute 

contact - op de speelavond zelf - bij voorkeur een 06 nummer van de WL: 

 06-53933212 (Jan) of  

06-22248868 (Tijn) 

 

Veel bridgeplezier donderdag 

Jan, Tijn 
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