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Enige weken geleden beweerde een teamgenoot dat de B-lijn op STAR sterker is dan de A-lijn.  

Door de goede prestaties van STAR 3, 7 en 8 is de B-lijn rijkelijk gevuld met (toekomstig) Eerste 

Divisie spelers.  Daarnaast zijn er een aantal paren die bovenin meedraaien in de tweede divisie.  

Of de B lijn echt sterker is dan de A lijn valt natuurlijk te betwijfelen. Wat ik wel weet is dat de 

verschillen in de B lijn deze competitie erg klein zijn. Met 52,28% gemiddeld ben je al gepromoveerd 

naar de A-lijn. Vorige ronde was je met 54,02% eerste in de B-lijn!  

 

Tijd voor de spellen. De laatste avond van de Howell competitie bood  een paar mooie slemmetjes. 

 
Groot slem is dicht in noord. Aangezien noord  al meteen 1  opent, is het contract in ieder geval al in 

de goede hand terecht gekomen.  

Indien er schoppen wordt gestart, moet je die wel in noord nemen! Je komt anders in het eindspel 

een entree te kort om de ruitens hoog te krijgen.   

 

Oost west waren wel aan het meebieden, maar het mocht niet baten.  

 Hans  Marc  

W N O Z 

1  2  dbl   

2SA* pas 3  3 **  *: niet echt, kon nog vanalles zijn **: vraagt 

pas 4  pas 4  
pas 4SA pas 7    

allen pas 

 

Ik wist al meteen dat ik naar slem wilde, maar eigenlijk niet goed hoe ik het juiste slem moest bieden. 

Ik weet in ieder geval dat Hans geen 5332 met 11-13 heeft, die openen we systematisch met 1 sans. 

Ik heb ervoor gekozen om niet meteen mijn hartensteun te tonen, maar eerst te doubleren. Daarmee 

laat ik ruimte voor partner om kracht en verdeling kenbaar te maken. Na 4SA had ik geen vragen 

meer, dat lijkt me sterker dan een bod op 5 niveau. 

 

In de A lijn is dit grootslem geboden aan 1 van de 7 tafels. 

In de B lijn 4 van de 8 tafels, in de C lijn niemand en in de D lijn 1 van de 9 tafels. 

 



Op spel 3 de volgende kans: 

 
 

Aan twee van de B-tafels werd 6  bereikt. De A-lijn deed het deze keer beter:  4 maal geboden. 

In de C driemaal en de D-lijn tweemaal. 

 

Wij hebben dit mooie contract helaas gemist. Hans gaf een mooie 6-4 aan met overwaarde, ik durfde 

met de zuidhand niet verder.    

 

Op spel 4 wordt aan bijna alle tafels klein slem geboden.  

 
In de paren is het echt beter om in 6 sans te zitten! In de A- lijn maakt iedereen 13 slagen. 

Zelfs als de ruitens 4-0 zitten, ga je nooit down als je maar begint met V.  

Indien noord een 4-kaart ruiten heeft, geef je alleen H af en snijd je later op 10.  

 



Op spel 19 zitten veel paren in 6 schoppen. 

 

 
Van een 1  opening in zuid wordt noord erg enthousiast en stopt vaak niet meer onder slem.  

Het is wel altijd down. Ik startte als west met een 3. De leider speelt het aas en vervolgt met 

driemaal ruiten. Als west zijnde moet je V wel aftroeven met A, daarmee promoveert er een 

schoppenslag bij oost. Als je niet troeft weet de leider in ieder geval zeker dat west niet B,10 en de 

2 heeft, dus zal hij een schoppen naar de 9 spelen. Met een klaverstart is zuid sowieso kansloos, ik 

wist echter niet zeker of mijn partner een singleton had.    

 

Op spel 20 zitten we in het verkeerde slem: 

 

 
Voordat de ruitenfit is gevonden zaten we al in 6 sans (door oost). Daarin heb je, net als in 6  11 

slagen. In de D-lijn heeft één paar 6  bereikt, een uitstekende prestatie! 

Wat open je met west? Je hebt te weinig voor een opening en teveel voor een Multi of zwakke twee. 

Dus pas lijkt de beste optie. Maar je hebt weinig verspeelde waarden, dus het is een hele lichte 1  

opening. Alleen na een 1  opening heb je kans om 6  te bereiken.  

6  is vaker bereikt en down gegaan. A-lijn: 1x, B: 2x en D: 2x. 

 

Op spel 24 wederom een kans: 



 
 

Twee van de drie snits moeten goed zitten om 6  te maken, maar er zijn meer opties (bijvoorbeeld  

Vx of Vxx). In de A- lijn en B-lijn is eenmaal 6  geboden en gemaakt. In de D lijn is tweemaal 6  

geboden en ook tweemaal 6 sans +1!  

 

Aangezien wij zwakke sans spelen, opende oost met 1  en kon west zijn klaversteun kenbaar maken 

(soort van inverted minors). Oost en west hebben weinig verspeelde punten, zodat we na wat cuen 

en azenvragen in 6  terecht zijn gekomen. Bij ons startte zuid erg goed defensief met troef. Na een 

snitje op ruiten heer en nog een op schoppen vrouw kun je mooi een ruitentje bij west kwijt. 

Misschien is het wel een lucky slem, maar ik heb de afgelopen jaren veel slechtere slems gemaakt 

zien worden ☺ 

 

 


