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Een onvoldoende voor slembieden 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 

Na vijf ronden stonden we als Star 8 keurig in de subtop met een gemiddelde van boven de 

10 per wedstrijd, en zelfs iets voor op Star 4. Vandaag moest Zutphen 1 tegen beide Star-

teams. Wij mochten de tweede wedstrijd tegen Onstein 6. Star 4 speelde de eerste wedstrijd 

tegen Wijchen. Op ons allereerste spel werd ons slembieden direct op de proef gesteld: 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

   Jaap    Paul 

-  -   pas   1♣ 1 

pas  2♠ 2  pas  3♣ 3 

pas  3♦ 4  pas  3♥ 4 

pas  4♦ 5  pas  5♣ 

pas  6SA   allen pas 

 

1. vanaf doubleton 

2. zwak of sterk met 6+ ♣ 

3. geen overwaarde 

4. bedoeld als waarden. Maakt het Mancheforcing 

5. bedoeld als kick-back 

 

We begrijpen elkaar niet helemaal want mijn partner Paul Schriek alerteerde 3♦ niet. Volgens 

mij moet 3♦ gewoon “waarden” zijn; ik moet tenslotte het bieden mancheforcing maken en 

3SA kan ik in mijn eentje niet bieden. Ik had nu 3SA verwacht (waarden in harten en 

schoppen) en dan bied ik 4SA. Paul biedt echter 3♥ dus als hij al vier schoppen heeft en dus 

een 4432 dan houden die schoppen niet over. Ik kan nu wel 3SA bieden maar dan is het 

bieden voorbij. Een alternatief is 4SA maar waarop moet Paul dan een slem-bod baseren? 

Ik denk nu met 4♦ te vragen naar de keycards en hoor er twee met troefvrouw. Dat is raar. 

Misschien heeft hij vier klaveren en maakt hij zich geen zorgen over ♣V. In de praktijk dacht 

hij een 6-5 in ♣/♦ bij me te horen.... 

In elk geval lijkt 6♣ te hangen op de positie van ♠A, maar met 6SA is ♠H beschermd. Het 

eindcontract is voorbeeldig met 12 slagen van top. Oost moppert nog even dat 3♦ niet 

gealerteerd werd, maar 6SA kon niet down. Dat leverde 13 imps op. 

 

Er ging echter ook het een en ander mis en halverwege stonden we 14 imps achter. In de 

tweede helft van de eerste wedstrijd kwamen er nog een aantal slemspellen langs. 

 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul    Jaap 

-  -   -   pas 

pas  pas  2♣ 1  pas 

2♦ 2  pas  2♠  pas 

2SA 3  pas  3♠ 4  pas 

4♥ 5  pas  4♠  pas 

pas  pas 

 

1. zwak ♦ of allerhande MF 

2. relay 

3. relay (2♠ kan een 5-kaart zijn met een 2e kleur) 

4. 6 kaart ♠, geen tweede kleur 

5. cue 

 

We missen hier een 6♠ die ook met een 4-1 verdeling in schoppen nog kansen heeft. Ik bied 

een MF in schoppen aan. In de regel mag Paul rekenen op ongeveer 3 losers in LTC. Hij heft 

er in ieder geval twee op, dus moet slem in de buurt zijn en zou hij wellicht nog door kunnen 

bieden. Aan de andere kant zou ik ook wel kunnen bedenken dat hij naast een hartencue 

nog wat anders nuttig kan hebben. Hoe dan ook, geen van beiden vat de koe bij de horens. 

Dat gebeurt ook niet op de andere tafel dus we komen als team met de schrik vrij, maar 

lopen wel 11 imps mis. Of liever 10, want ik maak wel alle slagen.  

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul    Jaap 

pas  pas   2♦ 1   pas 

2♥ 2  pas  3♥ 3  pas 

3SA ?   pas  pas ?   pas 

 

1. zwak M of allerhande MF 

2. non forcing relay 

3. 5-5 ♦/♥, manche forcing 

 

 

Ik heb mijn kaart vrijwel geheel verteld, op de 6e ruiten na. Partner zal wel max een 

doubleton harten hebben. Maar wat heeft hij in ruiten? Ik ben het eens met Paul dat hij te 

weinig heeft voor 4♦, slemgoing, maar 5♦ was een goed alternatief voor 3SA. Dan plak ik wel 

de zesde. Aan de andere kant kan ik zien dat 5♦ nauwelijks slechter kan zijn dan 3SA en ik 

kan dan ook 4♦ bieden om mijn geweldige hand aan te geven.  

Op de andere tafel belanden ze (volgens ons nevenpaar Willem-Jan van Rooijen en Niels de 

Bruin) ongecontroleerd in 6♦, maar down kan het niet. Au. Dat kost 13 impen. Wederom 

denk ik dat we allebei beter hadden kunnen bieden. Met een kleine singleton of renonce bij 

mij in schoppen is 3SA niet eens veilig... We staan nu op -1 imp voor deze wedstrijd; het kon 

+25 zijn. 



In de tweede helft komen we optimistisch van tafel. Het was twee keer slem... voor de buren, 

en in beide gevallen misten zij de route naar het goede bod. 

 

 

 

Oost biedt na de 1♣-opening van west harten en 

knalt in de tweede ronde 4♥ na. West wordt met 

zijn renonce troef niet enthousiast.  

Willem-Jan en Niels zien wel het slampotentieel 

van deze OW-handen en bereiken klein slem. In 

Sans (!%#%@) wel te verstaan.  

Dat moet down maar wordt gemaakt. Waarschijnlijk 

laat noord zich in het eindspel ingooien om in de 

ruitenvork te spelen. Zou zuid ♠B zijn gestart 

(maakstart!)? 

Batig saldo: 10 impen. Het is 7♥ maar dan moeten 

de harten zich wel gedragen. In klein slem 

overigens ook (na schoppenstart). 

 

 

 

Ook nu ging het OW-bieden hier weer “van dik hout 

zaagt men planken”. 4♥ wordt bereikt en west ziet 

in zijn hand met korte troef onvoldoende aanleiding 

om op slem-onderzoek uit te gaan. Hier had oost 

echter zeker ook kunnen zoeken naar een slem in 

ruiten. 

West, ons aller Janus Ruighaver, legde dummy 

neer met de woorden “Nu niet weer 13 slagen 

maken hè?”. Aan dovemans-oren gericht; het gaat 

vanzelf. 

 

 

Op spel 12 ziet Niels de Bruin wel degelijk mogelijkheden voor groot slem. Noord-zuid roeren 

zich met tussenbiedingen in schoppen en Niels cuet een keer 3♠ in de hoop het bieden 

manche-forcing te maken. Een ronde later biedt hij 4♦ ... en mag dat spelen. Oeps. Zo kost 

het spel 8 waar het er 12 had moeten opleveren. En misschien wel meer.  

 

De balans opmakend scoren we in de praktijk een hele kleine plus op de slem-spellen.  

In het verleden was Nederland een prima bridgenatie, maar werd er verloren op de 

slemspellen. Aan de top hebben ze het lek boven, maar in de 2e divisie is het niveau niet om 

over naar huis te schrijven. Of juist wel, want waar ben ik mee bezig? ☺ 

Van de 5 beschreven spellen werd er welgeteld twee keer het juiste slem bereikt, ofwel 20%. 

Gelukkig deelden onze tegenstanders in die misère. 

 

  



In Oost haalden we in de tweede wedstrijd genoeg VIPS om de nederlaag tegen Zutphen te 

compenseren (6.10 en 14.43) zodat we ons ongeveer handhaafden. Star 4 speelde tegen 

Zutphen gelijk en had de eerste wedstrijd tegen Wijchen gewonnen met 14.76 en daarmee 

haalden zij ons in. Maar het scheelt weinig. Nijmegen 2 heeft een voorschot genomen op de 

promotie. Zij stonden al bovenaan en haalden deze zondag 38.56 in twee wedstrijdjes. 

Lekkere score. 

 

De stand: 

 

 
 

 


