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De felicitaties gaan deze week naar Martin en Yvonne; dat ze hoogfrequente bezoekers zijn van het 

podium doet aan hun prestatie niets af. Een mooie 2e plek voor Ineke en Joop, terwijl nieuwkomer 

Evelien met een derde plaats een fraai visitekaartje toonde. We zijn nu bezig met een lange reeks 

van parenwedstrijden, langer dan oorspronkelijk gedacht, omdat we met Kerst en Oudjaar niet 

hebben gepauzeerd; eind februari hebben we het dozijn wel volgemaakt. We stellen daarom voor de 

donderdagen van maart weer butler te spelen, om daarna in april/mei het seizoen af te sluiten met 

een parencompetitie. 

 

Slems 

Een pover aantal slems deze keer. Daarom nemen we een klein beetje ruimte voor een relativerende 

opmerking over het solver-programma. Dit programma kijkt alleen naar het spel: hoeveel slagen kun 

je maken met het beste afspel tegen het beste tegenspel, gegeven de samenstelling van de VIER 

handen, double dummy heet zoiets. Er wordt niets aan de bieding gedaan, noch worden er 

conclusies uit de bieding getrokken. Ruimte voor misleiding, een uitnodiging voor een foutieve 

uitkomst, of een foutieve gok bij een dubbele snit, niets van dit alles. Alle vier de handen produceren 

een 100%, technisch gezien, foutloos traject. Dat leidt soms tot slems die heel triomfantelijk maar 

even verrassend in het linker bovenhokje staan vermeld.  

 

Neem bijvoorbeeld spel 3. Het uitslagenstaatje vermeldt éénmaal 3SA+2, de rest speelt schoppen en 

haalt 8 tot 11 slagen. En solver? Die meldt doodleuk dat er 6SA of 6    inzit. Nadere beschouwing 

van het spel leert dat voor slemsucces de klaveren 3-2 verdeeld moeten zitten. Niet onredelijk, 68% 

kans. Maar omdat daarmee alle introefmogelijkheden (in 6    ) zijn verdwenen (of er überhaupt niet 

waren in 6 SA), moet ook nog eens    H op z’n plek zitten en moet    aas bij een van de 

tegenstanders sec zitten. Dat reduceert de maakkans van dit slem (met dichte kaarten dus) tot amper 

1 procent.  

 

De WL is er trots op dat dit bridgekringbreed is aangevoeld en dat niemand zich in dit avontuur heeft 

gestort. Nee, het enige gezond biedbare slem betrof spel 8; zeer kansrijk en dus vrijwel onverliesbaar 

zijn 6SA,6     en 6    . Solver maakt er natuurlijk weer 7 van, maar dat kan alleen op voorwaarde van 

het sec zitten van de kleine mariage in    . Een klein slem werd vier maal geboden. Keurig. Deze 

week dus geen slemschlemiel. 

 

Claimen 

Om het spel te bespoedigen kan er worden geclaimd. Op het moment van claimen wordt het spelen 

gestaakt. En dat wordt – om het netjes uit te drukken – niet altijd gewaardeerd, en dat is begrijpelijk. 

De aversie tegen claimen zie je voornamelijk bij spelers met weinig ervaring, maar (ook op onze 

vereniging) bij spelers met een opmerkelijk statuur. Men vindt het gewoon niet leuk het denkproces 

afgebroken te zien, ook al was verder denken feitelijk overbodig. Bovendien is er de vrees door een 

brutale claim bij de neus te worden genomen, vooral wanneer men bang is het verdere verloop van 

het spel niet goed te kunnen overzien.  

Daarom is er gelukkig de mogelijkheid een claim te weigeren. Hoewel wij een groot voorstander zijn 

van claimen – dat blijkt zo dadelijk wel – is ons advies vooraf: wanneer je je niet lekker voelt bij een 

claim, om welke reden dan ook, weiger de claim sans gêne. 



Laten we eerst ingaan op de techniek van het claimen op step. Rechts van je eigen spel, bevindt zich 

op het groene laken de knop “claim”. Door die aan te klikken geef je aan te willen claimen. 

 

 

 

 
 

 

 

In dit voorbeeld heeft de leider nog twee hoge troeven (    ) en twee hoge    , en hij heeft geclaimd. 

Step veronderstelt nu dat hij de vier resterende slagen claimt; step controleert niet of deze claim 

gerechtvaardigd is of niet. Je kunt de claim nu veranderen door op het rondje voor een ander getal te 

klikken; dit wordt dan zwart in plaats van het rondje voor “9”. Step vraagt tenslotte de claim te 

bevestigen door op “OK” te klikken. Nu pas wordt de claim zichtbaar voor de tegenspelers; zij kunnen 

nu akkoord gaan of weigeren. Bij een weigering wordt er doorgespeeld en zal blijken of de claim 

terecht was of niet. Stel dus dat in het voorbeeld de ruitens niet hoog waren geweest en voor de 

leider met zekerheid verloren zouden zijn gegaan, dan claimt de leider, klikt op rondje 7, krijgt dan 

direct de boodschap: U claimt nog 2 slagen voor 3     ─2 = ─200. Dit soort claim, waarbij dus minder 

dan het resterend aantal slagen wordt opgeëist, wordt door tegenstanders vaak gemist en dan ten 

onrechte geweigerd. 

 

 



Claims zijn een prima oplossing, wanneer eerder in de ronde veel tijd verloren is gegaan aan 

denkwerk, laat staan chatten of treuzelen. De claimer dient de eis toe te lichten; dat kan via de 

chatbalk, maar is slechts zelden echt nodig, zeker wanneer je je aan de volgende regeltjes houd:  

 

1. Claim niet, wanneer er nog troef bij de tegenstanders zit. De WL laat je er doorgaans niet mee 

wegkomen, als je zegt: Ja, die trek ik natuurlijk eerst even. 

2. Claim in situaties, waarin het te halen slagen voor de leider eenduidig is. 

3. Claim aan slag met    AHVB en    2 in hand op één na en hoop niet door eerst die 4 hartens 

stuk voor stuk uit te spelen op een slag voor die 2, als aas en heer nog bij de vijand zit. 

4.  

 

Viertallen 

We hopen volgende week te starten met de viertallencompetitie. We hebben zes teams; daardoor 

bestaat een volledige competitie uit 10 rondes.  

De zes teams zijn: 

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 

 

De tijdvakken zijn overlappend en er vallen een paar gaten in. Dat geeft de teams een maximale 

vrijheid de wedstrijden te plannen. Het enige wat er eigenlijk toedoet is dat op 16 mei alle potjes zijn 

gespeeld. Afhankelijk van de animo kunnen we dan nog besluiten tot het spelen van finales.  

 

De volgende “regels” gelden: 

We spelen vooral voor de gezelligheid. De punten zijn belangrijk, maar de hoffelijkheid weegt 

zwaarder dan een paar imps. 

De organisatie van elke wedstrijd berust bij de aanvoerders; de taak van de aanvoerder omvat: 

  

a. het telefonisch of per mail in onderling overleg vaststellen van het tijdstip van de wedstrijd en 

het aantal te spelen spellen (minimaal 16, maximaal 32, advies 24) 

b. het opstarten op step (zie onder) 



c. het doorgeven van de uitslag aan de WLJe mag indien nodig altijd een invaller inzetten, 

desnoods iemand van een concurrerend team. Er is binnen de club een aantal spelers dat 

heeft aangegeven hiervoor benaderd te kunnen worden, Henk Teunisse bijvoorbeeld. 

 

Stel je bent een onervaren aanvoerder en je moet een viertallenwedstrijd opstarten op step. Hoe ga 

je te werk ? Hier is het recept: 

Je begint niet eerder dan ongeveer 10 minuten voor het begin van de wedstrijd. Je gaat naar step en 

je komt op de bekende pagina; ongeveer op de plek waar je wekelijks “tn bridgekring” ziet staan vind 

je “[viertallen]” en daar klikje op. 

 

 
 

 

Onderaan de pagina krijg je keuzes en klik op “Ga naar activiteit 

” 

 

Dan verschijnt: 



 
En klik op “wedstrijd aanmaken.” Dat levert: 

 



Dit formulier moet worden ingevuld. Eerst het aantal spellen per helft invoeren. Toeschouwers kun je 

rustig toelaten en het is het meest spannend en enerverend wanneer aan beide tafels voortdurend de 

stand van zaken zichtbaar is. Daar hoef je dan dus niets aan te doen. Vervolgens voer je de 8 

stepnamen van de deelnemers in; let op dit gaat per team en niet per tafel. Zet de beide aanvoerders 

op de Noordplaats. De Carry-over laat je op nul staan. Indien alles correct is ingevuld klik je op OK. 

Bij fouten protesteert step en moet je verbeteren. Vervolgens wachten tot je 10 minuten voorbij zijn. 

De deelnemers druppelen binnen en op het moment dat ze compleet zijn start de wedstrijd met het 

eerste spel. De eerste twaalf spellen worden dan zonder onderbreking gespeeld (kost om en nabij 

een uur) vervolgens wordt gewacht tot beide tafels de 12 spellen hebben voltooid; dan start de 

tweede helft. Na afloop verschijnt de uitslag helemaal analoog aan die van een parenwedstrijd met 

per spel spelverdeling, spelverloop en solver in stepbridge portaal en wordt per mail rondgezonden. 

De aanvoerder is verplicht een kopie van deze uitslag mail aan de WL te zenden.  

 

Je zult zien: het is allemaal redelijk een fluitje van een cent; mocht je de eerste keer nog hulp nodig 

hebben, de tweede keer zeker niet, maar deze is wel voorhanden. 

Wat je niet moet doen is de wedstrijd vast de avond van te voren klaarzetten, want dat werkt niet; zo 

gauw als je step hebt verlaten moet alles weer vanaf het begin over. 

De voor de communicatie handige telefoonnummers en emailadressen vind je in stepbridge portaal. 

 

Hoe kom je binnen als speler? Volg dezelfde route als je aanvoerder, maar klik niet op “wedstrijd 

aanmaken” maar op “toon tafeloverzicht”. Klik op de tafel van je aanvoerder en je komt vanzelf op de 

goede stoel terecht. 

 

Voel je je onzeker, of wil je gewoon dat de eerste keer een WL aanwezig is, laat het even weten, wij 

zijn ervoor.  

 

Aanvoerders! Aan de slag! 

 

 

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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