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Het zal je maar overkomen. Na zeven enerverende rondjes beland je op tafel 1 en dat betekent dat 

een topklassering in het verschiet ligt. Maar Butler is wreed: op spel 22 open je, de tegenpartij biedt 

de manche, door je partner, ook voorzien van openingswaarden, gedoubleerd; niet down te branden. 

Ga je in 23 op weg naar slem, stok je op 5 en ga je door een verkeerde inschatting down, terwijl de 

helft van de rest van het veld 6 biedt en maakt. En om de ellende te voltooien ga je in het laatste spel 

down in een maakbare 3 SA. Min 31 imps over 3 spelletjes en een uitslag in het rechterrijtje. Dit 

overkwam Irene, die de 21 spellen daarvoor een wereldpartij had gespeeld.  

De vier avondjes Butler zitten erop. De totaalstand vind je aan het einde van deze brief . 

 

December is begonnen, traditioneel spelen we de eerste avond de Sinterklaasdrive, maar de 

coronacrisis speelt ons parten. Nu ze niet voor een keur van lekkere hapjes, kaasjes, nootjes en 

gevulde speculaas hoeven te zorgen wordt het voor een aantal dames een rustige Sinterklaas. Maar 

misschien – als we allemaal op tijd geprikt zijn, -  kunnen we een leuk bridgefeestje bouwen op 1 

april, om maar eens een willekeurige donderdag in de toekomst te noemen. Maar de traditie wil ook 

dat we met de Sint iets geks doen – wel serieus bridge, maar toch. Schrik niet: donderdag spelen we 

12 ronden, weliswaar van 2 spellen elk, 14 minuten per ronde, en in een willekeurige volgorde. En er 

is een prijs te verdienen: Het bestuur stelt twee luxe chocoladeletters ter beschikking aan het paar 

dat donderdag het hoogste biedt. Hoe we dat precies gaan bepalen, merk je nog wel. De uitslag 

hiervan komt in brief 14 van volgende week. Verheug je maar vast op een gezellige wedstrijd. 

 

Viertallencompetitie 

De ledenraadpleging van september heeft een heldere duiding gegeven dat er belangstelling is voor 

een viertallencompetitie. Met het bestuur is daarom de volgende notitie besproken, die hier onverkort 

volgt. 

 

Over een paar weken willen we starten met een viertallencompetitie, waarbij we gebruik maken van 

de viertallen-applicatie op Stepbridge. We willen de deelname openstellen voor de leden van 

Bridgekring 1935, Ommoord-Pas-Fumer en Metro. Deze drie clubs hebben nogal wat leden 

gemeenschappelijk en bovendien kennen een aantal kaderleden elkaar. We willen proberen de opzet 

te realiseren zoals die eerder is gesuggereerd bij de ledenraadpleging: een competitie buiten de 

reguliere clubdonderdagavond om, op tijdstippen door de deelnemers zelf te bepalen. 

 

Uitgangspunt is een competitie waarin de spelvreugde voorop staat. Het is een misverstand te 

denken dat viertallen uitsluitend is weggelegd voor de doorgewinterde routinier; ook spelers met 

weinig ervaring kunnen veel plezier aan deze spelvorm beleven en die gelegenheid willen we dus 

graag bieden.  

 

Op basis van het aantal deelnemende teams stelt de WL de competitieopzet en het aantal ronden 

vast. De competitie behelst één wedstrijd per twee weken. Voor iedere competitieronde wordt door 

de WL een tijdvak vastgesteld, waarbinnen de wedstrijd gespeeld moet zijn. Het exacte tijdstip van 

de wedstrijd wordt door de teamcaptains in onderling overleg bepaald. Het uitgangspunt is dat iedere 

wedstrijd 24 spellen omvat – op Step betekent dat een tijdsspanne van circa 2,5 uur - te spelen in 

twee helften van 12. Het is de teams toegestaan, indien men dat wenst, de wedstrijd te bekorten tot 

bijvoorbeeld 16 spellen of te verlengen naar 32. Na afloop van de wedstrijd geven beide captains de 



uitslag in imps en het aantal gespeelde spellen door aan de WL, die de verstrekte gegevens verwerkt 

in een competitiestand. 

 

Uiteraard moeten er teams worden geformeerd. Het initiatief daarvoor ligt primair bij de bridgers die 

mee willen doen. De WL kan de nodige ondersteuning bieden bij dit proces. Daarom komt er een 

inschrijfformulier, waarop je je kan opgeven als viertal, als paar of als solist. De WL kan dan helpen 

met het samenstellen van de teams. Wanneer mensen graag mee willen doen maar twijfelen over 

hun beschikbaarheid, kan het handig zijn om zestallen te formeren, waarvan er dan vier aan de 

wedstrijd meedoen. 

 

Ieder team kiest een naam; dat hoeft niet de naam van de captain te zijn, maar dat mag wel; ook 

fantasievolle bedenksels zijn toegestaan, zolang iedere deelnemer maar weet in welk team hij of zij 

zit. Ook heeft elk team een captain nodig, maar bij weinig animo mag die functie rouleren; de WL  

stuurt berichten naar de laatst bekende. Captains en alle andere geïnteresseerden zullen duidelijke 

instructie krijgen hoe een wedstrijd op te starten. In de beginfase zullen de verschillende WL’s paraat 

zijn om bij te springen. Is bij een wedstrijd één van de teams incompleet, dan kan naar een invaller 

worden gezocht; daarbij geldt uitsluitend de restrictie dat een invaller niet tegen zijn eigen team mag 

spelen  

 

Momenteel zijn we bezig het inschrijfformulier op te stellen. Wij hopen die volgende week bij 

seizoenbrief 14 te kunnen aanbieden 

 

Alerteren 

Vorige week dook nog een oud misverstand op omtrent het alerteren van de 1    -opening en de 

zwakke twee. Step vraagt je alle afspraken via een alert te melden, maar dat geldt alleen voor 

alerteerbare biedingen, zij het op alle niveaus. Wanneer je 1 in een kleur biedt, hoef je dit niet te 

alerteren, wanneer het bod tenminste drie kaarten in die kleur belooft. 1     op een mogelijke 

doubleton moet je wel alerteren. 

 

Een opening van 2 in een kleur hoeft niet gealerteerd (ongeacht sterk of zwak), al vinden veel 

tegenstanders het wel prettig, wanneer dit niet op de systeemkaart opgezocht hoeft te worden, maar 

daar moet uiteraard de nodige uitleg gegeven worden. Daarover in een latere brief meer. Dat geldt 

ook voor het beloofde vervolg op de bespreking van de multi. 

 

Slems 

Veel slemplezier zat er niet in vorige week. Op spel 1 werd veel hoog in     geboden, maar bleek 10 

slagen het maximum haalbare. Spel 14 een schoppenslem op een snit, maar    -heer werkte niet 

mee. Op spel 15 werden vaak 12 slagen gemaakt, maar nooit geboden: in     is het slem 

onverliesbaar, in     moet het bij gezond tegenspel eentje down. Alleen op spel 23 werd driemaal 

een gezonde 6     geboden en als gevolg van de start met    -aas gemakkelijk gemaakt, maar ook 

zonder die start kunnen 12 slagen binnenrollen.  

 

Standen en uitslagen 

Voor standen en competitie-uitslagen kun je terecht op de webpagina van de club. Je hebt wel een 

route te volgen die je een eerste keer wellicht niet vindt. 

Op de welkomspagina klik je aan de linkerzijde “Uitslagen en Klassementen” 



 
 

Op het scherm dat dan verschijnt: 

 
Klik je NBB-clubranking (in het donkerblauw): 

 
Dan op “Uitslagen” (helemaal links, direct onder Rankings) 



 
Dan verschijnen de speel data, selecteer daar eentje van, zeg 19/11: 

 
En daar is de gewenste uitslag. 

 

 

Eindstand Butlercompetitie november 2020 

 

     26/11 19/11 12/11 5/11  Totaal 

 

1 Coen en Tijn   +72 +18 +50 +34  + 174 

2 Hans en Theo   +  3 +38 +54 +28  + 123 

3 Yvonne en Martin   +24 +25 +19 +24  +   92  

4 Mieke en Reina   +15 +49 -   1 +  5  +   68 

5 Aart en Kees   +  9 +  8 - 17 +41  +   41 

6 Conny en Ate   -   6 +19 +18 ---  +   33  

7 Ina en Titia    +33 - 16 +15 ---  +   32 

8 Jeanne en Anne   +23  –11 +21 -   6  +   27 

9 Ineke en Joop   +37 +  6 -   3 - 20  +   20  

10 Renée en Ton   -   2 - 13 -   3 +33  +   15 

11 Mary en Janus   -   2 +31 - 37 +22  +   14 

12 Jolanda en Jolande  +  6 +  7 +  3 -   3  +   13 

13 Cyril en Jan    +25 -   1 +13 - 25  +   12  

14 Nanny en Jan   +  1 --- -   1 +  5  +     5 



15 Marie-Louise en Corry  - 31 +31 -   1 +  3  +     2  

16 Anje en Berry   - 21 –27 +52 -   4         0 

17 Carla en Marian   - 24 –11 --- +30  -      5 

18 Mia en Dick   +  6 - 25 +24 - 13  -      8  

19 Gerda en Mieke   - 13 –14 - 11 +26      -    12  

20 Corri en Loes  ---    +19 - 13 - 19  -    13  

21 Irene en Nitty   -   9 +  2 - 17 -   2  -    26  

22 Marie-Louisa en Godelief ---     - 30 --- +  3  -    27 

23 Lineke en Rita   +14 +  5 - 36 - 11  -    28  

24 Monique en Cathinka ---     - 33 -   1 - 14  -    48 

25 Cita en Hanny   - 32 +10 - 30     0  -    52  

26 Alexander en Henk   - 33 -   7 --- - 15  -    55  

27 Joke en Guus  ---     - 25 - 12 - 25  -    62  

28 Dea en Wil    -   4 –17 - 40 -   8  -    69  

29 Lorette en Muriel   - 53    - 29     ---       ---                 -     82   

30 Henk en Henk   - 38 -   9 - 47 +  6  -    88  

  

 

 

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 

mailto:bridgekring1935@gmail.com

