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Afgezien van het tot nu toe zeldzame verschijnsel dat een deelnemend paar plotseling in rook opgaat 

– dit tot hun eigen ontsteltenis- waren er weinig problemen voor de wedstrijdleiding  bij de 

Sinterklaasdrive van 3 december. Het moet toch een nare gewaarwording zijn geweest: eerste ronde: 

stilzit, nou ja, soit, liever een ander, maar a la. Tweede ronde: stilzit, onbegrijpelijk, blijkens ook voor 

de WL, Derde ronde: stilzit. Alle goeie dingen gaan in drieën stelt een gezegde, maar daar valt dit 

toch zeker niet onder. Niemand heeft een idee van wat er loos is, men haakt af. Op het moment van 

schrijven, weten we nog niet wat er aan de hand is geweest, maar dat er hierover wordt uitgeweid, 

geeft aan dat het onze aandacht nog steeds heeft. Terug naar Sinterklaas.  

 

De 24 spelletjes weren in 12 ronden opgesoupeerd door 24 paren, en de uitslag – bijna allemaal 

geharnaste toppers bovenin - verraadt dat er iets te verdienen viel. De hoofdprijs is echter niet in de 

bovenste regionen gevallen. U kent de voorgeschiedenis: uit een zijvakje van penningmeesters 

portefeuille kon iets voor een feestelijke gelegenheid worden gefourneerd, in de vorm van twee 

sinterklaasletters persoonlijk aangeschaft door de kersverse voorzitter voor het paar dat het hoogste 

zou bieden. Wij hebben dat op een eenvoudige en reproduceerbare wijze berekend. Tel het 

biedniveau van alle spellen bij elkaar op, ongeacht of je zelf hebt gespeeld of de tegenstanders. Een 

gedoubleerd contract telt dubbel, geredoubleerd nog eens. (Dit hadden we niet van tevoren 

aangekondigd, omdat anders Cyril geen enkel contract ongedubbeld zou laten passeren)  

 

Dus: 

2    x -2, 4     C, 1 SAxx +1, en 6     ─1 levert een totaal van 4+4+4+6=18. 

Met een prachtige score van 101 – mind you ; dat is over 24 spellen een gemiddeld biedniveau van 

meer dan 4 – zijn de Sinterklaaskampioenen geworden: 

 

 Henk Teunisse en Alexander van Schoonhoven 

 

Mannen, van harte gelukgewenst, Joop draagt zorg voor de overdracht van de prijs. 

De totale uitslag staat aan het einde van deze brief, correspondentie wordt verdraagzaam ingewacht. 

 

EINDEJAARSBRIDGE 

 

De twee laatste donderdagen van het jaar lijken minder geschikt voor een clubwedstrijd, omdat veel 

leden andere prioriteiten zullen hebben. Het betreft 24 december, de avond voor Kerst, Christmas 

Eve, en 31 december, Oudejaarsavond.  

 

De eerste wordt verschoven naar woensdag 23 december 19.30, en zal een reguliere competitie-

avond zijn.  

 

De tweede avond laten we vervallen als competitie-avond, maar we hopen dat iedereen met ons mee 

gaat doen op dinsdag 29 december om 19.45 met de door Leiden georganiseerde stepwedstrijd ten 

bate van KiKa. 



 
Wat doet KiKa?  

 

KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van 

kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit 

van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over 

kinderkanker. 

 

De KiKaKerstdrive is een initiatief van Truus van der Spek, oud-bridge-international en moeder van 

een kind dat het niet heeft gered. Vier jaar geleden begonnen met een opbrengst van zo’n € 5.000 

heeft het evenement in het Leidse denksportcentrum een gestage groei doorgemaakt; door het 

noodgedwongen organiseren op en met de sympathieke medewerking van Stepbridge is het 

potentieel aan deelnemende paren ook flink toegenomen. Er komen drie groepen elk met een 

maximale bezetting van 204 paren. Een waar bridgespektakel dus. Er wordt ook een loterij 

gehouden. De kosten bedragen € 10,- per paar. 

 

Als club juichen we het initiatief enorm toe; we zouden het fantastisch vinden wanneer een groot 

contingent van Bridgekring 1935 die avond acte de présence geeft en meedoet om de leuke prijzen. 

 

Hoe kun je meedoen? 

 

Je zorgt zelf voor de inschrijving. Daartoe stuur je zo spoedig mogelijk (er zijn signalen van grote 

belangstelling), maar in elk geval vóór 23 december een mail naar kika@pipe.nl onder vermelding 

van: 

 

1. Voor- en achternamen van jouzelf en je partner. 

2. de twee stepnamen 

3. de NBB-nummers 

4. de groep waarin je wilt spelen:  A  Hoofdklasse of hoger 

      B  Eerste of tweede klasse 

      C  hooguit 4 jaar bridge 

5. je telefoonnummer, liefst mobiel 

 

Daarnaast maak je het inschrijfgeld van € 10,- , eventueel aangevuld met een bedrag voor lootjes    

(€ 1,- per stuk) of een donatie over op rekening NL58 ABNA 0505 6591 58 op naam van P. Smit 

o.v.v. Kika en de achternamen van jou en je partner. Een kleine donatie is daar natuurlijk ook 

welkom, als je sympathie hebt voor de actie, maar niet in de gelegenheid bent om mee te doen.   

 

In het nieuwe jaar is de eerste clubavond weer op de vertrouwde donderdag: 7 januari, de dag na 

driekoningen, een pluspuntje van corona: eindelijk een nieuwjaarsdrive zonder die vermaledijde 

vroegopdeavondse prosecco. 



 

SLEMS vorige week 

 

Spel 6 was een mooie, maar amper verantwoord te bieden 6    ; zes werd wel gemaakt, maar niet 

geboden. Spel 7 geeft een gokkerige 6 SA, een aardige 6    , en een superieure 6    , de laatste als 

enige slem één keertje uitgeboden. Op spel 8 werd een paar keer slem geboden, waar dat eigenlijk 

niet zou moeten: 6SA bieden op 30 punten samen kan wel eens goed uitpakken, maar dan zal er 

ergens lengte moeten zitten, en 6     met een verliezer in drie kleuren kan ook haast niet goed 

uitpakken. Los daarvan zat het spel duivels. Spel 10 verleidde een paar ondernemende geesten naar 

hoger sferen, maar met twee quick-losers kon dat niet goed gaan. Vergelijkbaar spel 17. 

Eigenlijk dus maar één slem in de hele wedstrijd. Dank u Sinterklaasje. 

 

VIERTALLEN 

 

Vorige week hebben we de notitie van de wedstrijdleiding over een viertallencompetitie hier 

opgenomen. Zo nodig kun je die nog eens nalezen op de website van onze club: 

http://www.bridgekring-1935.nl. (Daar zijn overigens alle seizoens- step- en zomerbrieven na te 

lezen.)  

 

De intentie is om in januari 2021 te starten, vandaar dat wij jullie vragen je op te geven. 

 

Het liefst ontvangen wij natuurlijk de opgave per team (vier- of zestal), maar ook losse paren en 

belangstellenden zonder partner kunnen zich opgeven. Waar mogelijk bieden wij als WL 

ondersteuning om combinaties te formeren. Wees niet bang dat je ergens onherroepelijk aan vast zit, 

wanneer  je belangstelling toont. Wij hebben enige indicatie nodig van de mogelijke deelname om 

een opzet van een competitie te kunnen maken. Wees ook niet bang om als eventuele aanvoerder 

van een team opgezadeld te worden met een hoop werk in de communicatieve sfeer, want dat zal 

echt niet het geval zijn. Net zoals nu bij de clubavonden het geval is, zal iedere deelnemer zich 

telkens voor een wedstrijd moeten opgeven; de aanvoerder heeft op dat moment waarschijnlijk iets 

meer te doen.  

 

De afspraken over het tijdstip van de wedstrijden zullen – zeker in de eerste weken -  voornamelijk 

onder de paraplu van de WL worden gemaakt. Bij de verspreiding van informatie dienaangaande 

kunnen groepsmails of -apps van dienst zijn. 

 

Hoe geef je je op ? 

Stuur een mailtje naar bridgekring1935@gmail.com. Met eventuele vragen en/of problemen kun je 

daar ook terecht. Bellen met de WL kan ook. De nummers volgen. 

 

ANDERE ONDERWERPEN 

Conventies, alerteren en wegwijs door de stepdoolhof schuiven we door naar een volgende keer. 

 

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 



 

Uitslag Sinterklaasletters 

 

plaats paar score   plaats paar score 

1. HenkTe - AlexanSc 101  12. GerdaNij - MiekeVis 86 

2. CorryRei - MarieLoC 97  14. HuibK - Moniq55 83 

3. JolandaT - JolanS 94  14. JandK - NannyMu 83 

4. TitiaPij - InaP 91  16. AartHen - KeesBakk 82 

4. AnjeSe - BerryHo 91  17. HansHag - TheoBak 81 

6. CyrilJ - JanReint 90  17. MaryHend - JanustBe 81 

6. HanyyBru - CitaA 90  19. LinekeS - RitaRo 78 

8. JoopvH - InekeKr 89  20. ReinaTZ - MiekeR 77 

8. MurielTh - LoretteN 89  20. WilvdGr - DickMm 77 

10. MartinKw - Yvonne63 88  22. GuusS - JokeSte 75 

11. TijnS - ConradH 87  23. IrenevR - NittyT 72 

12. TonvZoe - Ren49 86  23. HenkvAa - HenkRij 72 

 


