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‘Gemiste slems’ 
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door: Aris Verburgh 

Soms is het leven van een bridger oneerlijk. Tegenstanders bieden een slem wat een 
magere maakkans heeft maar het spel zit zoals het zit. Andere slems worden massaal 
gemist en zorgen voor wat opgetrokken wenkbrauwen en wat gereken hoe kansrijk ze zijn. 
De eerste wedstrijd waren 2 slems bepalend voor de uitslag. De tweede wedstrijd diverse 
matige slems, die dan ook massaal niet geboden werden. 
De eerste pot speelden we tegen Jaap Hazewinkel en Paul Schriek; mijn partner is René van 
Dijk. 
 
Spel 5 
N/NZ 

 B9 
 10842 
 V3 
 HB754 

 76     A1085432 
 AB     H 
 H76542    A98 
 A98     V3 

 HV 
 V97653 
 B10 
 1062 

West  Noord  Oost  Zuid 
Paul  Aris  Jaap  René 

P  1   P 
2   P  3   P 
4   P  P  P 
 
Op spel 5 bieden onze tegenstanders 4  uit en halen door het gunstige zitsel in zowel ruiten 
als schoppen +2. Ons nevenkoppel komt in 6  en maakt natuurlijk ook die 12 slagen. Het 
levert ons een swing van 11 impen op. Direct het volgende spel komen er 12 bij door 
wederom een geboden slem t.o.v. een gemiste. Dit keer is het zelfs 7  netjes geboden door 
2 MK paren. Tsja, verschil moet er wezen. 



Spel 9 
N/OW 

 V865 
 AH106 
 10742 
 8 

 A1072    HB43 
 B95     742 
      AH98 
 AHVB92     65 

 9 
 V83 
 VB653 
 10743 

West  Noord  Oost  Zuid 
Paul  Aris  Jaap  René 
  P  P  P 
1   DBL  1   P 
4   P  P  P 
 
1  werd niet gealerteerd maar bleek voor de schoppen te zijn. Ik start H en krijg van René 
de 3 (even), hierdoor is het eenvoudig voor mij om de harten door te spelen. Ik wist nu ook 
als partner 9 of 10 heeft dat ik zeker 1 schoppen slag krijg voor 1 down. Aan de andere 
tafel werd geswitched en dan is 4  opeens gemaakt.  
  

Spel 13 
N/ALL 

 B9852 
 AV1073 
 952 

  

 AH     7 
 854     B62 
 B103    HV876 
 AH1042    B985 

 V10643 
 H9 
 A4 
 V763 

West  Noord  Oost  Zuid 
Paul  Aris  Jaap  René 
  2   P  4  
DBL  P  P  P 
 
Wij spelen 2  als minstens 5-4 in de majors. Ik zat al te piekeren wat ik moest bieden als 
partner met 2SA mijn range op zou vragen. Die vraag hoefde ik niet te beantwoorden want er 



kwam 4  en DBL. Een vreselijke situatie voor OW, niks doen met de west hand geeft 
tegenstanders een soort vrijbrief om maar alles te mogen bieden. 
Na 14 spellen de tussenstand van 2 slems geboden t.o.v. 2 slems gemist. We winnen de 
wedstrijd best ruim en melden ons in de top van de ranglijst. 
 
In de tweede wedstijd waren er 2 swings te noteren. We speelden tegen Conny en Jan ten 
Cate. 
 

Spel 22 
O/OW 

 H108 
 B9 
 HB54 
 HB102 

 5     AVB62 
 10876532    HV 
      109 
 V9874     A653 

 9743 
 A4 
 AV87632 

  

West  Noord  Oost  Zuid 
Jan  Aris  Conny  René 
    1   2  
P  3SA  P  P 
P 
 
Aan onze tafel gebeurde niet zoveel bijzonders. Na 2  heb ik 3SA geboden. Volgens het 
boek is het zelfs 5  als het in oost wordt gespeeld. Na een klaveren start is 3SA een 
eenvoudig contract.  
 
Aan de andere tafel meer kabaal door OW. Hierdoor komen NZ in 6  terecht.  
  



Nog een spel met een flinke swing, maar nu naar de andere kant. Spel 23: 
 
Z/All 

 9754 
 1093 
 B98 
 542 

 V8632    A10 
 A8     HV7654 
 A10642    HV 
 V      HB9 

 HB 
 B2 
 753 
 A108763 

West  Noord  Oost  Zuid 
Jan  Aris  Conny  René 
1   P  2   P 
3   P  3   P 
4   P  4SA  P 
5   P  6  
 
West heeft na 2  geen lekker bod. Voor 2SA heb je niet de verdeling, voor 2  mis je een 
schoppen, voor 2  mis je een harten en voor 3  mis je 4 punten. Zelfs na A start komt 6  
binnen omdat de ruiten 3-3 zitten. Aan de andere tafel werd deze niet geboden. 
 
In de NZ lijn zaten in de spellen 16, 19 en 21 slems. Spel 19 het minst kansrijk, in de goede 
hand en de goede schoppen leggen. Spel 21 in de goede hand en met 2 keycards weg, ook 
niet zo’n goed slem. Spel 16 is wel een goed slem. 
 
In de OW lijn zaten in de spellen 20 en 23 slems. Spel 20 is met 3 snits die goed zitten ook 
een matig slem. Op spel 23 moeten de ruiten 3-3 zitten of de 3 kaart troef moet minstens 3 
ruitens hebben, na een A start. 
Kortom dat er veel slems zijn gemist is niet heel verwonderlijk. 
 
De tweede wedstrijd wordt met klein verschil gewonnen, eigenlijk op een misverstand aan de 
andere tafel. We komen wel ineens op plaats 3 te staan in de tussenstand. 
 
Aris Verburgh 
 
 


