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Het deed goed onze prijzen-,hapjes- en notulenkoningin Mia weer eens op het podium te zien, en wel 

op het hoogste treetje; dat genoegen was ons maandenlang ontzegd geweest. Ook Ruud, proficiat. 

Een ander genoeglijk bericht is uiteraard, dat we een kersverse nationaalmeester in ons midden 

hebben: Yvonne Kwaaitaal, die onlangs het totaal van 30.000 meesterpunten wist te bereiken. Wel 

een paar potjes voor gespeeld natuurlijk, maar het blijft een tot de verbeelding sprekende prestatie. 

 

De oproep vorige week om over het viertallen na te denken heeft effect gesorteerd: het blijkt dat 

verschillende leden reeds gezellig met elkaar in conclaaf zijn gegaan, en dat zulks ook tot resultaat 

heeft geleid: de eerste formaties zijn gevormd. Prima. Middels het bericht van 8 januari a.s. gaan we 

serieus inventariseren, met de intentie nog in diezelfde maand een start te maken met de 

wedstrijden. 

 

Agenda 

 

We herhalen het lijstje van vorige week 

Woensdag 23 december 19.30 u Kerstdrive - 3e avond parencompetitie 

Dinsdag     29 december 19.45 u KiKa-drive (Geen clubavond Wel aanbevolen – zie hieronder) 

Woensdag 30 december 19.30 u 4e avond parencompetitie 

Donderdag  7 januari       19.30 Nieuwjaarsdrive – 5e avond parencompetitie 

 

We hebben veertien dagen geleden uitgebreid over KiKa geschreven, maar we maken graag nog 

een keer reclame.  

 

 
Zie de brief van 10 december voor de informatie over de inschrijving. 

 

Het roepen van de wedstrijdleider 

Wanneer er tijdens of na een spel een probleem is ontstaan, roep je de WL op om aan tafel te 

verschijnen, maar die laat nogal eens op zich wachten, wat tot begrijpelijke irritatie leidt. Steevast zijn 

de WL-momenten zeer onregelmatig over een wedstrijd verdeeld: soms ronden lang geen enkele 

vraag, soms binnen een minuut een stuk of zes. En dan moet je maar hopen, dat je als eerste aan de 

beurt bent. 

 

De meest voorkomende vraag is het ongedaan maken van een bieding. Strikt formeel moet de WL 

de hand van de vrager bestuderen en vast stellen dat er sprake is van een misklik of iets van dien 

aard, in elk geval niet van een verandering van gedachten. In de praktijk kost zoiets tijd, en dat 

betekent dat al snel het principe van “the benefit of doubt” wordt toegepast. Het komt dan ook weinig 

voor dat zo’n verzoek wordt afgewezen. Maar als je met een hand vol hartens zit en je wil een bod 

van 4 harten ongedaan laten maken, omdat het 3 harten had moeten zijn, dan zal de WL niet op je 



verzoek ingaan. Sterker: dan had je die uitslag kunnen verwachten en had je de WL beter niet 

kunnen roepen. 

 

Chatbericthje aan WL 

Wat erg helpt om de snelheid erin te houden is direct op de chatbalk te vertellen waarom je de WL 

hebt geroepen. Het komt vaak voor dat de WL aan een tafel verschijnt en er niets te zien is van een 

probleem en moet vragen wat er aan de hand is. De verzoeker moet dan nog beginnen met typen en 

dat levert dan uiteraard vertraging op. Houd de berichten kort, bondig, in telegramstijl en gebruik zo 

nodig jargon. Een bericht als “bod” of “bod onged.” geeft  al voldoende aan welke actie van de WL 

wordt verlangd. 

 

Dit laat natuurlijk allemaal onverlet, dat je de WL moet roepen bij een onregelmatigheid. Wanneer je 

door het nalaten van een alert misleid bent, meld je dat. De WL kan dan een arbitrale score geven. 

Maar pas op: er is een verschil tussen gepiepeld zijn en je gepiepeld voelen. 

Bijvoorbeeld: Een leider had 2SA geopend met schoppen aas sec. Na een schoppenuitkomst raapt 

hij elf slagen op en speelt als twaalfde kaart harten aas. De speler achter hem heeft nog twee zwarte 

heren, allebei hoog. Welke van die twee gaat hij gooien? Klaverheer natuurlijk, want 2 SA open je 

niet op een singleton. Wanneer dan als dertiende kaart bij de leider klavervrouw verschijnt, zijn de 

rapen gaar: WL!! En die kan aan het resultaat van dit spel niets doen, Je mag immers bieden wat je 

wil (tenzij je partner een afwijking kan verwachten, omdat je dat heel frequent doet). Maar als 

tegenstander voel je je wel genomen! 

 

Denk er overigens aan een probleem of bezwaar tijdig aan te kaarten. Dat moet voor het publiceren 

van de uitslag gebeuren. De WL zal de uitslag ophouden, totdat voor alle problemen een voorziening 

is getroffen. De stepbridge uitslag kan daarna niet meer gewijzigd worden, de uitslag die doorwerkt 

naar de clubranking wel. 

 

SLEMS 

 

Hoe meer aandacht we aan slems geven, des te lager wordt hun frequentie naar het schijnt. Het 

bieden van slems is natuurlijk best lastig, maar het loont de moeite aandacht aan die biedtechniek te 

besteden. Het is gewoon een van de meest nagestreefde doelen in het spel, simpel omdat het op z’n 

Hollands hartstikke leuk is, wanneer het lukt. Een vluchtige rondgang langs uitslagen in het verleden 

leert dat naarmate het niveau hoger is, het aantal geboden en gemaakte slems toeneemt. In de A-

groep zie je ze meer dan in de B of C. Niet onlogisch, want je kunt verwachten dat de biedwapens in 

de A-lijn meer mogelijkheden bieden. Maar het (nog lastiger) bieden van grootslems is ook in de A-

lijn met een lantaarntje te zoeken. Maar je kunt er vergif op innemen dat iedere A-speler een week 

loopt te glimmen als een grootslem eens succesvol is. 

 

Eens een wedstrijd gespeeld als partner van Jet Neelis, lang geleden een dames-international, we 

verloren nipt, maar na afloop was er wel het compliment: “Wij hebben als enige slem geboden!” 

 

Op spel 7 en op spel 20 was een slem in een hoge kleur mogelijk; maar de beide dapperen die tot 

6     wisten te bieden, slaagden niet in het maken van 12 slagen. Op spel 22 hadden twee leiders 

teveel vertrouwen in de preëmptieve hartenjump van partner en sneefden met 4 down.  

Spel 23 tenslotte toonde een door Anne van Lambaart kloek geboden 6 SA, die door het droevige 

zitsel jammerlijk 2 down ging. Daar zie je weer hoe onrechtvaardig bridge kan zijn: wissel in dit spel 

de Oost-West handen en het bereikte 6 SA is ineens prima maakbaar: 



Het vereist een beetje zorgvuldig afspel, maar je kunt 2    -, 4    -,2   - en 4    -slagen voor een 

totaal van 12 thuisbrengen. Erg kansrijk is het slem niet: waar er twee heren goed moeten zitten is de 

maakkans maximaal 25 %; maar op een goede dag kom je er mee weg. Zo’n dag was het vorige 

week niet. 

 
 

Povertjes de slemscore deze week, maar nog wel een leerzaam staartje aan het slem dat Kees 

Bakker vorige week liet zien; een slem van 33% dat wij een beetje badinerend als voortvarend 

geboden hadden betiteld. Kees motiveerde het bod als volgt: “We hadden eigenlijk niet goed 

geboden en waren het 3SA-niveau gepasseerd; het 5    -bod waar we nu op zaten beloofde verre 

van een topscore op te leveren, daarom probeerde ik zes, het resultaat kon niet slechter maar alleen 

maar beter worden.” En hij had gelijk: één van de concurrenten scoorde 5    +1 en werd daarvoor 

beloond met 0%, want de rest van het veld zat in 3 SA, minimaal +1. 

 

Vorige week raadden we je aan eens te stoeien met het routekaartje door Stepbridge-Portaal. We 

herhalen dat graag, want je komt echt verrassende dingen tegen, die mogelijk heel leerzaam zijn. 

Voorlopig liggen er nog onderwerpen genoeg ter bespreking in deze kolommen. Na de jaarwisseling 

gaan we dan ook door met dit wekelijkse bericht, niet in het laatst vanwege de bijzonder aardige en 

stimulerende opmerkingen die ons vanuit de club bereikten. In elk geval wensen wij jullie wellicht wat 

eenzame, maar toch bijzonder mooie kerstdagen. 

 

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 woensdag 

Jan, Tijn 
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