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Nee, dit grafiekje is niet het profiel van een onmogelijk zware touretappe of van een complete week 

alpenritten; de enige overeenkomst is dat het bergop eindigt.  

 
Het geeft de resultaten weer van een bridgepaar dat een klein jaar geleden de koppen bij elkaar stak, 

besloot het nog eens te proberen en sindsdien met wisselend succes maar met niet aflatend plezier 

zeer trouw deelneemt aan onze bridgeavonden. De eerste plaats op 18 juni kon nog als toevalstreffer 

worden aangemerkt, de topnoteringen volgden elkaar daarna steeds sneller op met als voorlopig 

hoogtepunt de overwinning afgelopen donderdag. We hebben het over Renée en Ton. Begonnen als 

zomercompetitie-gelegenheidskoppel ontwikkelen ze zich steeds meer als niet te onderschatten 

tegenstanders, die zich, hen kennende, niet te veel bekommeren over de wetenschappelijke waarde 

van hun biedseries, puur spelen voor het spel en even zo vrolijk down gaan als up. Hartelijke 

gelukwensen en we zullen jullie daar hopelijk vaker zien. 

 

Ruitenboer 

 

Deze donderdag spelen we de voorronde van de tigste versie van het Ruitenboertoernooi, dit jaar 

helemaal online. De inschrijving is precies dezelfde als op andere clubavonden. Al onze stepbridgers 

zijn natuurlijk welkom. Zoals te doen gebruikelijk ontvangt iedere deelnemer na afloop een boekje 

met de spelverdelingen en commentaar. Dit jaar een virtueel boekje, na 23.00 uur te bekomen op de 

site van de bond. Ook de prijzen zijn anders: in plaats van de gebruikelijke pruimbare wijn zijn er 

wincodes te verdienen, waarmee je bij de bond een prijs kunt uitzoeken, die dan kosteloos wordt 

verzonden. Het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers; de verwachting is dat 6 a 7 

paren tot de gelukkigen gaan behoren. Informatie bij de bond leert dat zij automatisch uitsluitend de 

hoogsteindigenden een wincode toezenden. We hanteren daarom voor één avond een willekeurige 

indeling in plaats van de Zwitserse en vergroten daarmee de kans dat een (of misschien wel meer 

dan een) van de zwakkere paren veel sterke tegenstanders omzeilt en met wat mazzel in de prijzen 

valt. 

 

De halve finales worden gespeeld op zondag 28 maart (12 ronden van 3 spellen). De finale op 

zondag 18 april (14 ronden van 3 spellen), beide wedstrijden met een lunchpauze. 

Omdat je in het verleden voor een halve finale altijd moest verkassen naar Hellevoetsluis of 

Surhuisterveen, bleef de belangstelling bij de winnaars vaak beperkt. Dit jaar zijn alle 

vervolgwedstrijden ook op Step en ook kosteloos. 

Na afloop van de voorronde donderdag worden de halve finaleplaatsen van bovenaf aangeboden. 

Denk er vooraf over na, zodat je ingeval van een aanbod daar stante pede op kunt reageren. De 

enige restrictie is dat het bestuur voor de halve finales geen spelers mag inschrijven die de laatste vijf 

seizoenen 2e divisie of hoger hebben gespeeld. Verder lijkt het uitgesloten dat je je voor meer dan 

één vervolgronde plaatst, hetgeen in vroeger jaren juist heel gebruikelijk was. Dus als je bij 



Ommoord/Pas fumer of een andere vereniging een plek hebt verworven, bedank dan voor een 

plaatsing via Bridgekring. 

 

 

Aan tafel roepen van de WL 

 

Rechts onderop je speelscherm bevindt zich een knop waarmee je de wedstrijdleider kunt oproepen.  

 

 
 

Je moet dit bevestigen: 

 

 
En Step laat het de hele tafel weten: 

 
 

Je roept de WL aan tafel wanneer sprake is van een of andere onregelmatigheid waarvan je 

verwacht dat de WL behulpzaam kan zijn bij het oplossen daarvan. Dat is niet het geval bij een 

verkeerd aangeklikte kaart tijdens het spelen. Hoe zuur en onrechtvaardig soms ook, de WL is op 

Step niet bij machte deze klik ongedaan te maken, ook niet achteraf. Dus roep daar dan ook niet de 

WL bij: foute klik, dikke mik, eigen schuld, dikke bult.  



Een foute klik tijdens het bieden kan worden hersteld in die zin, dat de WL het laatste bod ongedaan 

kan maken. Er moet dan sprake zijn van een vergissing, een misklik, niet van een verandering in 

denkrichting.  

Bijna iedereen heeft wel eens meegemaakt dat 7    werd geboden in plaats van pas; de WL zal direct 

de 7     ongedaan maken. Als na een opening van 3     gevraagd wordt dit te verwijderen ten faveure 

van een 2    bod, is het voor de WL al een stuk minder evident. Wanneer er een aantal seconden 

overheen gaat en zeker wanneer de volgende speler een bod doet, is de kans groot dat de WL niet 

op het verzoek ingaat. Wil je een bod ongedaan laten maken, dan is snelheid belangrijk: het verzoek 

moet dan vrijwel samenvallen met het (foutieve) bod. 

 

De meeste akkefietjes vinden plaats tijdens het biedverloop. Ze hebben te maken met alerteren en 

vragen stellen. Step vraagt je ieder conventioneel bod te alerteren. Step zorgt er dan automatisch 

voor dan de alert-informatie uitsluitend bij de tegenpartij terechtkomt en niet bij de partner van de 

alerteerder.  

Wat Step automatisch doet bij een alert, kun je zelf ook handmatig doen bij een vraag of een 

vergeten alert. Dat gaat via de chatbalk: 

 

 
 

 

Achter “bericht” kun je typen wat je kwijt wilt of moet. Doe je dit spontaan, bijvoorbeeld voor aanvang 

van de wedstrijd om je partner een hart onder de riem te steken, dan bereikt dat bericht iedereen; 

tijdens de ronde is dat iedereen aan de tafel. Het is dus zaak een bericht dat niet door je partner 

gelezen mag worden af te schermen. Dat doe je bij “Aan” ter rechterzijde: 

 
 

Dit schermpje komt tevoorschijn wanneer je op het omgekeerde accent circonflex (vlak voor “Stoel”) 

klikt. Je kunt nu kiezen aan wie je een bericht stuurt. In geval van een vergeten alert zal dat “Tegenst. 



+ Toesch.” zijn.  Als je een vraag wilt stellen, bijvoorbeeld omdat je vermoedt dat een alert is 

vergeten, klik je op één van de twee tegenstanders. 

  

Wil je converseren met de WL, de toeschouwers toespreken of een vervanger oproepen uit de lobby, 

je kiest het betreffende vakje.  

LET OP: Zo gauw je gaat schrijven moet je de cursor aan het begin van “Bericht” plaatsen (gewoon 

met je muis naar die plaats gaan en klikken), omdat anders je keuze achter “Aan” wordt 

overschreven. Denk eraan dat op Step de regel geldt dat iedere vraag beantwoord moet worden, en 

geef het antwoord uitsluitend aan de vraagsteller. Op de correct gestelde vraag: ”Is dit bod 

conventioneel?” antwoord je “nee, echt” maar dan alleen aan de vraagsteller en niet aan de tafel, 

omdat dan je partner oneigenlijke informatie kan krijgen. Dit roept nogal eens onnodige irritatie op.  

 

Zodra de WL zich heeft gemeld, kun je je probleem voorleggen. De WL heeft een paar 

mogelijkheden om iets te doen, zoals bijvoorbeeld het spel annuleren, maar zal in veel gevallen 

reageren met: “Waarvan akte, ik bezin me op actie” en de tafel verzoeken door te spelen. Die actie 

kan ondernomen worden tot aan het moment dat de uitslag van de wedstrijd bekend wordt gemaakt, 

en bestaat meestal uit een aanpassing van de score. 

  

Maar de WL meldt zich soms niet. Dat kan een technische oorzaak hebben, omdat de oproep niet is 

binnengekomen, of simpelweg omdat de WL aan een andere tafel bezig is of iets dergelijks. Op 

sommige avonden heeft de WL vijf ronden achter mekaar niets te doen, om in de zesde een 

stortvloed van kommer over zich heen te krijgen. Herhaal zo nodig de oproep. Maar ga niet tot Sint-

Juttemis zitten wachten. Na grofweg een minuut ga je door met het spel. Het is maar heel zelden dat 

je probleem niet ietsje later opgelost kan worden. Nogmaals ingrepen zijn mogelijk tot aan het 

vaststellen van de uitslag. Dus: als de WL op zich laat wachten, zo vlot mogelijk doorspelen. 

 

SLEMS 

 

Afgelopen donderdag was een eldorado voor de slemliefhebbers. Spel 2 heeft direct een verhaal. 

Zuid opent 1    , Noord 1     zuid heeft 19 punten en biedt 2SA. Noord telt daar zijn 13 punten bij op, 

vraagt azen en biedt 6 SA. Dit is goed geboden, het slem heeft zeker 50% kans, en het kan alleen 

down als West de juiste uitkomst vindt:    8, de singleton, en dat terwijl de leider met 1     heeft 

geopend. Maar ook met een andere uitkomst is de leider nog niet zo maar binnen: op het eerste 

gezicht heeft hij maar elf van de 12 benodigde slagen zonder direct de mogelijkheid van de 12e te 

zien. We kunnen dit spel zo in de verzamelcollectie voor het hoofdstuk dwang plaatsen, maar dat is 

nu nog niet aan de orde.  

 

Op spel 7 bracht de mooie westhand een paar spelers in de verleiding slem te proberen. Alleen pakte 

op dit spel de Blackwood gok verkeerd uit: 

 

 



West 1    , Oost 3    (beetje aangetrokken, maar 2 is een beetje dun). West wordt nu natuurlijk 

enthousiast, biedt 4SA, hoort 1 aas, hoopt dat het    aas is, biedt 6   en is 10 seconden later down. 

Controlebiedingen hadden hier geholpen. Na 3     biedt West 4     met als boodschap: we gaan 

minimaal 4     spelen en ik controleer de    . Oost biedt nu 4    : OK maat, ik controleer de    . West 

biedt nu 4    : leuk dat we de lage kleuren controleren, maar ik controleer de     niet, anders had ik 

wel 4     geboden. Oost past:  jammer, maar ik controleer de     ook niet, laten we tevreden zijn met 

de manche. En die wordt dan met een overslag gemaakt, omdat    heer goed zit.  

 

Op spel 8 wordt uw scribent de oren gewassen: een waterdicht slem, tenzij er uitgekomen wordt met 

   Aas: Wat wij u vorige week ten sterkste ontraadden, is hier de enige route naar down. Het toont 

maar weer eens aan dat voorschriften, adviezen en regeltjes niet in marmer gebeiteld behoren te 

zijn. Wat men ook beweert: u vindt altijd een spel waarin het tegendeel – het liefst met een jijbak 

natuurlijk - wordt bevestigd. 

 
 

U ziet het: na een andere uitkomst dan    Aas kan leider zuid 2 ruitens op de hoge     van de 

dummy parkeren en verliest hij vervolgens alleen de onvermijdelijke hartenslag. Slechts het niet-

biedbare 6    is bestand tegen een aasuitkomst. 

 

Wanneer je een dichte achtkaart in een kleur bezit denk je meestal aan een slem in die kleur en niet 

aan sans. Toch zou dat de top opleveren in spel 13. Zowel 6     als 6SA is onverliesbaar. Dat een 

paar keer een overslag is gemaakt komt door onzorgvuldig afgooien van de tegenpartij. Zowel bieden 

als spelen is erg eenvoudig. 

 

Op spel 19 is zelfs een grootslem in     maakbaar, dankzij een singleton troefheer bij een van de 

tegenstanders. 

 



West opent 1    , waarop Noord 2     biedt (niet kwetsbaar tegen wel) een soort zwakke twee. Oost 

heeft nu een ideaal negatief doublet met 16 punten en vierkaarten in de overgebleven kleuren. West 

moet nu de verleiding weerstaan dit doublet om te zetten in straf; 2    zal heus wel down gaan maar 

niet genoeg om voor de eigen partij de manche of zelfs slem te compenseren. Maar West heeft ook 

niets over en biedt dus 3    , Oost steunt verlaat met 4     (sterk) West 4     (controle) Oost vraagt 

azen en biedt 6    , een mooi maakbaar slem op 28 punten samen. Wees er tevreden mee. 

 

Dat op spel 23 geen slem werd geboden is niet een kwestie van ontbrekende techniek, maar van 

ontbrekende durf en vertrouwen in elkaar. Het is een prachtige 6     of 6    , niet makkelijk te bieden, 

want je hebt er gemengde controlebiedingen voor nodig. Schrijver dezes was verbolgen op zichzelf, 

omdat hij het niet had geboden, maar hij kon troost putten uit het gegeven dat de hele club zich aan 

hem conformeerde. 

 

 

De viertallencompetitie 

 

Tot nu toe zijn zeven wedstrijden gespeeld en is ieder team tenminste twee keer in actie geweest. 

De zeven uitslagen zijn: 

 

Hans Theo Aart Kees Joop Ineke Ina Titia 55 31 15 5 

Anje Berry Reina Mieke Jolanda2 Leslie Corrie 34 48 7 13 

Joke Guus Hanny Cita  Tijn Evelien Mary Janus 57 101 2 18 

Jolanda2 Leslie Corrie Hans Theo Aart Kees 10 136 0 20 

Joke Guus Hanny Cita Anje Berry Reina Mieke 27 88 1 19 

Hans Theo Aart Kees Tijn Evelien Mary Janus 47 64 6 14 

Joop Ineke Ina Titia Anje Berry Reina Mieke 56 35 14 6 

 

Leidend tot de tussenstand: 

  Imp  Imp  VP VP  

  voor tegen voor tegen 

      

Hans Theo Aart Kees 3 238 105 41 19 

Tijn Evelien Mary Janus 2 165 104 32 8 

Anje Berry Reina Mieke 3 157 131 32 28 

Joop Ineke Ina Titia 2 87 90 19 21 

Jolanda2 Leslie Corrie 2 58 170 13 27 

Joke Guus Hanny Cita  2 84 189 3 37 

 

Bepalend zijn de victory points (vp) voor; bij gelijke stand beslist het imp-saldo; geeft dat ook geen 

uitsluitsel, dan hebben we nog altijd Joop’s hamster achter de hand. 

 

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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