
5 SA; heb je nog iets te melden? 

Marcel Winkel 

Een sprong naar 5SA staat bekend als ‘Josephine’. Heb je twee tophonneurs in de overeengekomen 

troefkleur, dan moet je groot slem bieden.  Er zijn allerlei afspraken mogelijk (bijvoorbeeld: 

http://www.pecona.nl/conventies/josephd.htm). 

Omdat er tegenwoordig sleutelkaarten worden opgevraagd,is  Josephine wat meer naar de 

achtergrond verdwenen.  Er wordt met 4SA naar de sleutelkaarten (azen, troefheer en- vrouw) 

gevraagd en vervolgens wordt met 5SA verteld: “Partner, alle sleutelkaarten zijn binnen, we gaan in 

elk geval klein slem spelen, maar ik heb nog wel zin in meer; heb je nog iets over? 

Afgelopen dinsdag kon deze conventie twee keer aan één tafel van stal worden gehaald. 

 

Zuid heeft een 1 klaverenopening, maar ook 3kla (kwetsbaar) is geen slechte keus.  Allereerst heb je 

een discutabele ruitenvrouw en daarnaast is je bezit in de hoge kleuren zodanig, dat de 

tegenstanders daar mogelijk een goede fit in hebben.  Je zit niet te wachten om een paar keer je 

klaveren te moeten bieden om het bieden te verliezen aan de tegenstanders die in een deelscore in 

een hoge kleur eindigen.  Op dit spel is partner noord echter zo rijkelijk bedeeld, dat de tegenpartij 

niets in het bieden te zoeken heeft. 

West Noord Oost Zuid 

- - pas 3Kl 

pas 4SA pas 5kla 

pas 5rui pas 5sch* 

pas 5SA pas 7kla 

Zuid geeft een sleutelkaart aan met 5 klaveren. Als noord naar troefvrouw vraagt met 5 ruiten, geeft 

zuid zijn schoppenheer en passant even aan.  Noord weet nu dat alles binnen is en zegt met 5SA:  

heb je ergens nog iets over, want ik wil wel naar groot slem.  Zuid heeft een zevende klaveren (dat is 

http://www.pecona.nl/conventies/josephd.htm


redelijk ongewoon tegenwoordig!) en een verdwaalde ruitenvrouw; voldoende om de groot 

slempoging aan te nemen.  Helaas kon mijn partner niet bevroeden dat naast de klaverenheer en – 

vrouw en schoppenheer, ook ruitenvrouw nog in de zuidhand kon zitten.  We bleven daarom in klein 

slem. 

Sneu voor Dennis en Hendrik; zij zaten in het minder kansrijke 7 ruiten en liepen tegen een 4-1 zitsel 

in troef aan. 

 

Op spel 11 kon noord zijn hand op waarde schatten. 

West  Noord Oost Zuid 

- - - 1rui 

pas 2sch* pas 3har 

pas 4sch! pas 5har 

pas 5SA pas 7rui 

Het 2 schoppenbod van noord geeft een inviterende hand (of sterker) met ruiten aan en zegt niks 

over de schoppen.  Zuid geeft met 3 harten aan dat hij geen hand voor SA heeft, want hij heeft niets 

in klaveren (dekkingen van onder af aan bieden). De zaak is nu mancheforcing want zuid heeft 

overwaarde getoond.  Noord haalt met 4 schoppen nu Exclusion Blackwood van stal. Hij vraagt de 

sleutelkaarten op, waarbij hij schoppenaas niet wil horen!  Zuid geeft twee sleutelkaarten met 

troefvrouw aan. Noord doet met 5SA een groot slempoging.  Hij ontkent daarmee bovendien het 

bezit  van klaverenaas- heer. Daarmee zou hij immers 6 klaveren hebben geboden (ook als groot slem 

poging).  Zuid heeft dichte hartens waarop hij in dummy mogelijk wat kan lozen en een extra troef.  

Het groot slem is dicht.  Drie klaveren in de zuidhand getroefd en de andere twee gaan weg op de 

hoge hartens! 

Groot slem bieden is leuk, slem halen nog leuker! 

 


