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Verrassingen blijven niet uitgesloten: was donderdag iedereen in blijde verwachting van de uitslag, 

liet de techniek ons in de steek, en bleven we – ook na vele minuten – verstoken van de 

eindresultaten. Gelukkig hebben we het portaal, waar kennelijk de juiste getallen wel vlot worden 

gegenereerd. Gelukwensen dus voor Kees en Aart, eerste met de mooie score van dik 63 procent.  

 

Slems 

Eigenlijk geen oogst vorige week. De solver wijst de spellen 11 en 12 aan. Beide slems behoren tot 

de categorie irreëel. Op spel 11 heeft slem een te magere maakkans, terwijl op spel 12 het bieden 

van slem met 20 tegenover 3 (!) punten in bijna geen enkel partnership hanteerbare instrumenten zal 

vinden.  

Op het laatste spel werd wel een aantal keren 5    geboden en uiteraard 6 gemaakt. Gewoon 

gezond bridge, slem gemaakt op een snit, een slem dus met 50% maakkans, want die snit zit 

gewoon goed of fout. Dat is ook doorgaans de grens die men stelt voor een goed biedbaar klein 

slem. Heeft het 50% kans, ga er dan voor. Voor een groot slem hanteert men overigens een wat 

hoger percentage, 65 a 70%. Je neemt wat minder risico, want bij downgaan loop je immers ook de 

kleinslempremie mis.  

Spel 11 heeft een maakkans van minder dan 50%. Je hoeft het dus niet te bieden en je hoeft er ook 

je hersens niet voor te kwellen om te bedenken, hoe je het slem had kunnen bereiken. Concentreer 

je liever op de gezonde slems en denk na over de methodes die je kunt hanteren om die te bereiken. 

 

Eén van die methodes is het azenvragen, maar dat is niet de enige. Daar komen we op terug. 

Er is één uitzondering op de regel van 50% maakkans voor een klein slem. En dat is wanneer je in 

een parenwedstrijd een slem in een lage kleur onderzoekt, je daarbij het 3 SA niveau bent 

gepasseerd en je eigenlijk zou moeten besluiten tot 5     of 5    . Veel spelers bieden dan toch zes, 

omdat ze verwachten dat de concurrerende sansbieders tenminste 10 slagen zullen halen. Met 5 in 

een lage kleur precies gemaakt of zelfs +1 scoor je niet hoog. Dat zal niet veel uitmaken met eentje 

down, terwijl het slemmetje gemaakt natuurlijk goed is voor de jackpot. 

 

Vraag aan de WL 

Twee weken geleden bereikte ons een vraag naar aanleiding van gebeurtenissen in het volgende 

spel, Het leek ons zinvol vraag en antwoord met de club te delen. 



 
 

Zuid is gever, niemand kwetsbaar. 

Na tweemaal pas opent Noord 1 SA, Oost past (!) Zuid 2    (Stayman), OW passen verder, Noord 

2    , Zuid 2    , allen passen, resultaat 1 down. 

 

Bij het nabespreken bleek dat Noord een punt had gesmokkeld (14 punten in plaats van de beloofde 

15-17), en Zuid op 2 punten de Stayman conventie had ingezet, waar OW, die de cursus nog niet zo 

lang geleden achter zich gelaten hadden, toch minimaal 7 punten zouden verwachten. Het is niet 

onbegrijpelijk dat zij zich enigszins misleid, gepiepeld of bij de neus genomen voelden. En de vraag 

was dan ook: Mag dit allemaal? 

 

Als WL/arbiter hebben we uiteraard geantwoord.  

We citeren:  

In derde hand een iets lagere norm hanteren voor de opening is common sense. 1 SA is 
verdedigbaar, zeker omdat het ook een beetje preemptieve waarde heeft. De vierde man komt er niet 

zo makkelijk meer in, en dat is gebleken. 1     is de natuurlijke opening, maar met een paar negens 

of tienen erbij komt 1 SA zeker in aanmerking. 
 
In de vierde hand heeft Oost de opties: doublet, 2 ruiten of pas. Dat laatste kan eigenlijk niet goed 
zijn. Samen met rechts zijn er al minstens 30 punten, dus een actie van partner is nauwelijks te 
verwachten. Een (straf)doublet is ook niet echt aantrekkelijk met twee ongedekte kleuren.  Maar voor 
2 ruiten zijn er in elk geval de waarden en dat zou dus best speelbaar kunnen zijn. 
 
In een oud bridgeboekje laat Herman Filarsky (toen een onaantastbare bridgegoeroe) de volgende 

hand zien:     x x x x      x x x x      x x x x      x.  Maat opent een sterke sans, wat doe je met deze 

povere collectie? Antwoord: 2    , Stayman en vervolgens op ieder antwoord van partner passen. 

Dat links dus 2     bood is zo gek nog niet. Waarschijnlijk heeft een contract, liefst een fit, in een 

hoge kleur betere kansen dan in SA.  
 
De hamvraag is natuurlijk: zijn de biedingen van NZ geoorloofd. Het antwoord kan alleen maar “ja” 
zijn. Sterker nog, acties als deze komen vrijwel wekelijks voor: kleine afwijkingen van het systeem 
(1SA 14 p) of een reddingspoging (2 klaver op tramkaartjes) is volledig toegestaan, zij het met de 
restrictie dat de frequentie van deze strapatzen niet zodanig mag zijn dat de partner er rekening mee 
kan houden. In dat geval moet de praktijk op de systeemkaart worden vermeld en gealerteerd. 
 
 



 
Viertallen 
 
De eerste wedstrijden zijn gespeeld, al hebben nog niet alle uitslagen de WL bereikt. Het heeft, zoals 
vorige week aangegeven, de voorkeur de uitslagmail van Stepbridge-Portaal door te sturen naar het 
adres van Bridgekring 1935. We hopen volgende week een eerste standenstaatje te produceren. 
 

REPEATED FOR CONVENIENCE 

 

Alle berichten aan bestuur of WL kunnen naar bridgekring1935@gmail.com. Gebruik voor last minute 

contact - op de speelavond zelf - bij voorkeur een 06 nummer van de WL: 

 06-53933212 (Jan) of 

06-22248868 (Tijn) 

 

Veel bridgeplezier donderdag 

Jan, Tijn 
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