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Helaas zijn er geen spelverdelingen op het net en heb ik niet spelverdelingen 
meegenomen. Dus u moet het doen met een x voor elk kleintje en mijn 
geheugen dat niet elke kaart heeft geregistreerd. 
 
In het afgelopen weekeinde in de MK was er voor mij nauwelijks een slem te 
ontdekken. Ik geef toe dat ik sommige wedstrijden daarvoor in de verkeerde lijn 
zat. Kom je de dinsdag erna op de club. Denk je eens rustig aan te kunnen doen, 
zitten er de hele tijd allerlei slemmetjes in. Al het allereerste spel was het raak.  
 
West had op spel 1 niemand kwetsbaar ♠AHBTx ♥Vx ♦Hxxxxx ♣x  
 
Links opende 1♣ maat 1♥ rechts 2♣, wat nu? Zelf zou ik nauwelijks een idee 
hebben wat ik met deze hand moet doen. Met mijn vaste maat zijn 2♦ en 2♠ niet 
forcing, terwijl ik zeker naar een manche wil met deze hand. Helaas zijn dubbel 
(info) en 3♣ (MF) ook niet de biedingen die deze kaart vertellen.  
Gelukkig kon mijn tegenstandster wel 2♦ forcing bieden. Haar maat bood 2SA, 
waarna ze met 3♠ de schoppens in de aanbieding deed. Maat bood nu 4♦ die 
ophoogde naar 5♦. Maat had ♠Vx ♥ABxxx ♦VB en ♣V9xx. Ik vind dit goed 
geboden van mijn tegenstandsters. Ze ontweken het slechte 3SA contract en 6 is 
niet zo’n mooi contract. Met ♥H goed en de ruitens 3-2 zat 6 er wel in. 16 paren 
hadden de verkeerde manche geboden en één iemand had 6♦ uitgeboden.  
 
In de tweede wedstrijd meer slemmetjes. Allereerst mocht ik dit slem afspelen 
op spel 23: 
♠V876 
♥Hxx 
♦A9xx 
♣Bx 
 
♠AHBx 
♥ABx 
♦ xx 
♣AH9x 
 
Door wat optimistisch bieden waren mijn maat en ik in 6♠ beland. Onderweg had 
rechts ruitens gedubbeld voor de start zodat zijn maat braaf uitkwam met ♦T. Die 
kleur leek dus 2-5 of 1-6 te zitten. Ik pakte dus het aas en speelde ♣B voor de 
♣A ♣H en ♣ getroefd, waarbij rechts de 10 viel. Aangezien rechts ♣B niet gedekt 
had leek het erop dat hij drie klaverens had. Nu speelde ik schoppen naar het 
aas om nog een klaveren af te troeven. Rechts viel echter de ♠9. Nu had ik de 
optie om de klaveren af te troeven met de vrouw en te spelen op het rond zitten 
van de troeven, of om te troeven met de 8 om een mogelijk 4-1 zitsel in troef 
aan te kunnen. De laatste speelwijze gaat echter fout als rechts ♠T9 of ♠T9x 
heeft gehad. Ik koos voor troefvrouw en ging roemloos down door het 4-1 zitsel. 



Tegen spelers die ook van ♠T9x altijd de 10 of de 9 inleggen is ♠V beter. Als 
mensen van ♠T9x een kleintje spelen, dan krijg je een restricted choice situatie 
en moet je met ♠8 introeven (van T9 sec had hij de 10 of de 9 kunnen gooien, 
met de 10 of 9 sec had hij geen keus). Twee paren haalden dit contract, vier 
gingen er down. De rest zat niet in slem (en dat is maar goed ook, want ♥V moet 
sowieso goed zitten voor het contract). 
 
Een spel later een biedprobleem dat ik beter aanpakte. Ik had ♠Txxxx ♥VBxx 
♦Bxx ♣V. Rechts opende 2♠, ik en links pas, maat doublet. Ik bood nu 2SA 
Lebensohl. Maat kwam nu met 4♥ op de proppen. Als partner eerst niet direct 4♥ 
biedt, maar indirect wel dan heeft hij een monster kaart. Dus ik hoogde op naar 
5♥ (misschien is 6♥ wel beter). Maat hoogde 5♥ op naar  6♥ en dat was dicht. 
Maat had ♠- ♥AHxxxx ♦AHxx ♣Axx. Dit slem was door maar 6 paren uitgeboden. 
 
Weer een paar spellen later een flater van mijn kant op spel 18. Weer op een 
slemspel. Ik had ♠Ax ♥AHx ♦Hx ♣VB10xxx. Maat opende 1♦. Ik bood nu 2♦, dat 
beloofde of een zwak spel met een hoge kleur of een 16-18 sans hand (te sterk 
voor direct 3SA) of MF met ♣. Partner bood 2♥ en ik 3♣. Maat gaf nu met 3♠ een 
stop aan. Nu had ik natuurlijk 4SA moeten bieden om een hartenstop en 
maximum aan te geven. Helaas zat ik te suffen en bood ik 3SA. Nu had maat ook 
een 1SA opening niet geopend, maar 3SA blijft een draak van een bod. Slechts 6 
paren misten dit slem. 
 
Het laatste slemspel van de dag, spel 21 (N/NZ), was wel het boeiends van 
allemaal. Ik geef u het probleem dat mijn tegenstander west had: 
 
oost 
♠HBTxx 
♥AHxxxx 
♦xx 
♣- 
 
west 
♠Axxxx 
♥Vxx 
♦x 
♣Vxxx 
 
Het biedverloop 
noord  oost zuid west 
1♦ 3♣ 

(♥+♠) 
3♥* 5♠ 

6♣ 6♠ X** Ap 
 
3♥ was of een goede hand met ♦ of met ♣. Het probleem was dat noord (dat was 
ik) niet meer wist of hij met deze partner (niet mijn vaste maat) 3♥ deed voor de 
♣ of voor de ♦. De dubbel op 6♠ was een voorstel om nog zeven te bieden. Bij 
wie zal u nu ♠Vxx zoeken? Bij links die zowel fit voor klaveren als voor ruiten 
heeft, of rechts die eventueel nog wel 7 wil bieden? 

U zult allemaal het goede antwoord wel kennen en daar is achteraf makkelijk 
naartoe te praten. De keuze van mijn tegenstander was gezien het biedverloop 



zeker niet onlogisch, hoewel 6♣ wel erg dubieus lijkt met ♠Vxx, want waar haalt 
hij dan zijn distributie vandaan, een renonce ♥? Maar is dat niet juist de hand om 
7 te bieden? Rechts kan op zich 6♠ wel doubleren met ♠Vxx, omdat hij de 
renonce in maats hand wel kan lezen. Zeven mensen hadden 6♠ al dan niet 
gedoubleerd gehaald en drie mensen gingen down in 6, waarvan een in 6♥. 


