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Een jaar of 40 geleden was er in Voorschoten een vrij obscuur bridgeclubje – obscuur in de zin dat 

het bestaan ervan slechts bekend was aan de leden plus wat intimi – waar de wekelijkse uitslag een 

zeer beperkte variatie vertoonde: in 90% van de wedstrijden was het winnende paar hetzelfde; bij de 

overige 10% was dit paar op wintersport en nam één enkel paar de honneurs waar voor de eerste 

plaats. Dat leverde geen boeiende competities op. Wij mogen ons als Bridgekring gelukkig prijzen, 

dat bij ons de potentiële winnaars zo ongeveer over elkaar heen rollebollen en dat iedere week het 

weer een verrassing is wie de hoogste plaatsen hebben ingenomen. De Kerstdrive vormde geen 

uitzondering: Nanny en Jan van harte gelukgewenst, jullie hebben vele ex-winnaars achter jullie 

gelaten. 

 

Toch deed deze coronakerstdrive ongetwijfeld menigeen terugverlangen naar nostalgische tijden, 

met gedempt licht in de Goede Herderzaal, de dames allemaal zonder uitzondering op hun mooist of 

origineelst, een overvloed aan smokings bij de heren en des kosters kerstboom op het randje van het 

podium. Om nog maar te zwijgen over de ontroerende recitals van Sinatra-voice Piet, die we helaas 

al een aantal jaren moeten missen. Laten we hopen dat wat dit betreft oude tijden terugkeren, dat we 

over een jaar weer aan een tafel met een groen of blauw kleedje elkaar  als vrienden kunnen 

bekampen, en dat wie-weet er nog eens een zangtalent opstaat. Dat is toekomstmuziek. Vooralsnog 

bridgen we op Step – en gezien de aantallen met enige gretigheid. Woensdagavond de laatste van 

2020. Donderdag 7 januari de eerste van het nieuwe jaar: Dat het een prachtjaar moge worden. 

 

Kerstdrive 

Volgende week komen er meer onderwerpen aan de orden; nu beperken we ons tot de slems van de 

kerstdrive. Eigenlijk heel makkelijk: ze waren er niet ! Het komt maar zelden voor dat niemand 

probeert te gaan voor de extra premie, maar dit was zo’n avond. Volgens de solver waren er twee 

slems te halen, maar die waren toch echt niet biedbaar: In spel 7 kunnen NZ 6SA maken, een slem, 

waarvoor niet alleen twee heren goed moeten zitten, maar ook de ruitens rond, wat leidt tot een 

maakkans van zo’n 8%; In spel 16 iets dergelijks voor de OW-lijn: nu moeten er een aas, een heer en 

een vrouw zich gedragen, voor een kans van zo’n 13%. In geen van beide moet je dus eigenlijk 

terechtkomen. Maar het is wel erg leuk om deze spellen na te spelen: beide spellen leiden “als 

vanzelf” tot een dwangpositie of een ingooi, afhankelijk van het verloop van het spel. Voor de 

liefhebbers dus. 

 

 

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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