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Wie de sterkhouders van de club wilde afstoppen, kwam daar deze donderdag een ronde voor te 

kort. Een stomme vergissing verhinderde iedere vorm van een eindsprint, maar reacties van ernstige 

teleurstelling bleven gelukkig uit. Enfin winst in een wedstrijd van 21 potjes telt even zwaar als in een 

van 24. De felicitaties – en met zekerheid niet voor de laatste keer – gaan naar Hans en Theo. 

 

Slems 

Op vier spellen was een klein slem mogelijk. Op spel 6 en spel 13 waren dat echter kermisattracties: 

6     op spel 6 alleen in de hand met de korte ruiten, volstrekt onbiedbaar, simpel af te spelen; op spel 

13 een 6     op 22 punten samen. Oké er is een renonce dat scheelt, maar het hele veld vond dat 

toch genoeg voor de manche en terecht.  

Spel 14 is iets serieuzer: 6     op 26 punten; om het te bieden is een beetje avontuurlijke geest nodig. 

Het afspel is eigenlijk eenvoudig; het hele veld speelt    , maar het aantal gemaakte slagen varieert 

van 9 tot 12, de laatste slechts twee keer. Kennelijk levert het afgeven van één klaverslag, 

vervolgens één ruitentje en één klavertje troeven teveel problemen op. 

Het enige echte recht-toe-recht-aan slem zat in spel 21: zowel 6     als 6 SA met één aas buiten, 

niemand zat in SA. 

 

Viertallen 

Dinsdagavond is de eerste wedstrijd van de viertallencompetitie gespeeld. Het team van 

Corrie&Leslie en Jolanda2 wist na een spannende strijd te winnen van Reina&Mieke en Anje&Berry, 

na halverwege achter te hebben gestaan. Echter na 4 spellen in de tweede helft bleek achteraf het 

pleit beslecht. Uitslag team 3 tegen team 4: in imp: 34-48 in vp 7-13. De laatste uitslag is bepalend 

voor de stand, zie de impen als het doelsaldo, bepalend als de vp’s (victory points) staken. Na afloop 

waren er enthousiaste geluiden te horen van de spelers. 

 

Wel waren er startproblemen, en het lijkt zinnig die te delen. Om de wedstrijd te starten moeten de 

correcte aliassen van alle deelnemers worden ingevuld (zie vorige brief). Indien dat niet gebeurt, 

waarschuwt step als het alias helemaal niet bestaat. Maar als dat wel het geval is, denkt step dat je 

neef uit Zuid-Limburg is geïnviteerd, en die blijkt er niet makkelijk uit te gooien. 

Dinsdagavond is het opgelost door alle deelnemers – ook zij die al aan een complete tafel zaten te 

wachten. Stepbridge te laten verlaten, de aanvoerder alles opnieuw in te laten voeren, en na 5 

minuten iedereen weer te laten inschrijven. De hele bliksemse boel van voren af aan dus. Door de 

noord- en de zuidspelers te wisselen, werkte dat gelukkig. (De tafels worden genoemd naar de 

noordspelers, en bij de hernieuwde inschrijving ontstaan dus nieuwe tafels)). Dit is ook ons advies tot 

nader order, want we gaan natuurlijk bij step te rade hoe het elegant op te lossen. 

  

Woensdagavond is de aftrap van de tweede wedstrijd. 

Nog een verzoek aan de aanvoerders: Na afloop van de wedstrijd krijgen alle deelnemers een mail 

met daarin een verwijzing naar stepbridge portaal. De WL vindt het fijn een kopie van die mail te 

ontvangen, zodat wij ook naar de spellen, het spelverloop, de slems en de rampen kunnen kijken (en 

daar natuurlijk met meesmuilend leedvermaak over kunnen berichten). Een apart mailtje met de 

uitslag hoeft dan niet meer. 

 



Voor jullie gemak nog een keer de teams en het schema: 

Team 1 Hans en Theo + Aart en Kees  HansHag, TheoBak, AartHen,KeesBakk 

Team 2 Ineke en Joop + Ina en Titia  InekeKr, JoopvH, InaP, TitiaPij 

Team 3 Anje en Berry + Reina en Mieke  AnjeSe, BerryHo, ReinaTZ, MiekeR 

Team 4 Jolanda en Jolanda + Leslie en Corrie JolandaT, JolanS, LeslieT, CorriHo 

Team 5 Joke en Guus + Hanny en Cita  JokeSte, GuusS, HanyyBru, CitaA 

Team 6 Tijn en Evelien + Mary en Janus  TijnS, Evelien1, MaryHend, JanustBe 

 

Voorlopig houden wij de eerstgenoemden van elk team als aanvoerder aan.  

 

Het schema ziet er volgt uit: 

 

Ronde  Tijdvak    Wedstrijden 

1  8 feb    – 21 feb  1-2 3-4 5-6 

2  15 feb  –  28 feb  4-1 6-2 5-3  

3  22 feb  –  7 maart 1-6 2-3 4-5 

4  8 maart  –  21 maart 5-1 4-2 6-3 

5  15 maart  –  28 maart 1-3 2-5 4-6 

6  22 maart - 4 april  2-1 4-3 6-5 

7  12 april - 25 april 1-4 2-6 3-5 

8  19 april - 2 mei  6-1 3-2 5-4 

9  26 april - 9 mei  1-5 2-4 3-6 

10  3 mei  - 16 mei 3-1 5-2 6-4 

 

 

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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