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Gezien de reacties is het eerste avondje spelen in lijnen redelijk goed bevallen. Voor de posities aan 

de top maakte het niet veel uit, l’histoire se répète, en je kunt natuurlijk niet bezig blijven iedere week 

dezelfde spelers te feliciteren. Gezien het eerste positieve resultaat gaan we natuurlijk door.  

 

STILZIT 

 

Onze oude-bekende en bridge-vriend Wim van Beusekom, leidinggevende bij bridgeclub Ommoord-

Pas Fumer, vraagt sinds jaar en dag alle deelnemers zich uiterlijk 19.15 uur naar de lobby te 

begeven. Vervolgens belt hij het laatste kwartier stad en land om een stilzit te voorkomen en het lukt 

hem vrijwel altijd. En hij doet dit omdat mensen een stilzit als vervelend ervaren. 

In de opzet van Stepbridge zitten vermoedelijk nog een paar kinderziekten; zo bleek de rangorde van 

de paren in het wedstrijdleidersscherm gespeend van enige logica: deels alfabetisch, deels op lijn, 

deels at random. Dat maakt het lastig in de korte voorbereidingstijd de juiste beslissingen te nemen. 

Mogelijk zit hierin ook de vergissing in het aantal paren dat donderdag deelnam: Om 19.29 werden 

26 paren geteld, als gevolg van een verdwijntruc direct na aanvang 25, en dus ontstond een stilzit.  

 

We roepen in herinnering: in het Zwitserse systeem worden de paren op volgorde van hun resultaten 

tot op dat moment, gerangschikt aan de tafels, de beste twee paren aan tafel 1 en zo verder; is het 

aantal paren oneven dan zal het slechtst scorende paar dus aan de stilzittafel mogen plaatsnemen. 

Zolang we in één groep speelden was dat genoegen vrijwel uitsluitend weggelegd voor paren die nu 

in de B-lijn verkeren. A-paren speelden voortduren 8 ronden. Statistisch kun je – bij onze 

deelnemersaantallen – grofweg één stilzittafel per zes weken verwachten; onze B-paren kenden een 

veel hogere frequentie. Het is ons streven de stilzitbeurten indien onafwendbaar zo eerlijk mogelijk 

over de deelnemers te spreiden. Een voorwaarde daarvoor is de tijdige inschrijving. Daarom de 

volgende verzoeken: 

 

Schrijf je in en ga naar de lobby om uiterlijk 19.15 uur. Mind you: het kan al vanaf 30 uur voor 

aanvang, dus vanaf woensdagmiddag 13.30 uur. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor de paren die 

er de laatste tijd een handje van hadden zich op het laatste moment aan te sluiten. 

Meld je uiterlijk 19.15 af (zie telefoonnummers onder aan de brief), wanneer je een avond niet kunt 

komen, terwijl er normaal gesproken op jou zou worden gerekend. 

 

Dit geeft de WL de gelegenheid om de indeling van de avond te perfectioneren en pogingen in het 

werk te stellen het parenaantal even te maken. 

 

À propos: Op de pagina van Bridgekring 1935 op Stepbridge Portaal staat een lijst van leden en 

gasten. Wanneer jouw buurvrouw/man, waarvan je weet dat hi/zij af en toe best eens graag zou 

willen spelen, niet op die lijst voorkomt, geef de personalia dan aan ons door. Ook wanneer zij/hij 

geen Stepbridger is. 

 

Stepbridge heeft nog meer technische snufjes ingebracht. Voor de wedstrijdleider is het vanaf nu 

bijvoorbeeld mogelijk de zogenoemde log op te vragen. Dat is voor ieder spel, aan iedere tafel in elke 

ronde, een lijst van gedragingen van de deelnemers, inclusief alle biedingen, chats, alerts, en het 

tijdstip van iedere actie op een honderdste van een seconde nauwkeurig. Dit kan zeer dienstig zijn bij 



het oplossen van problemen. De eigen Steparbiters beschikten hier al langer over. Voorwaarde is wel 

dat het probleem voor het einde van de wedstrijd, dat is het moment waarop in de chatbalk de uitslag 

verschijnt, het probleem is aangekaart. Vooral straffen die door tijdsoverschrijding worden 

veroorzaakt, komen nogal eens als onrechtvaardig over, en er is niets op tegen de WL te vragen hier 

even naar te kijken, bijvoorbeeld wanneer de weigering van een terechte claim de oorzaak is. 

Misschien goed om ook nog eens in herinnering te roepen dat het aankaarten van  een probleem niet 

inhoudt dat men zich vijandig of onvriendelijk opstelt ten opzichte van de tegenpartij. We hebben 

immers met elkaar afgesproken te allen tijde hoffelijk te zijn naar elkaar. Maar bedenk: de WL kan 

weinig of niets meer uitrichten zodra de uitslag daar is. 

 

SLEMS 

 

Drie mogelijke slems waren te ontwaren afgelopen donderdag, maar elk met een te kleine maakkans 

om ze ook daadwerkelijk uit te bieden. Pluimpje voor de hele club: niemand die een poging deed. 

Tijdens een viertallenwedstrijd kwam het volgende spel voorbij: 

 

West (16 punten) opent 1    . Oost is te sterk voor welk    bod dan ook, biedt forcing 2    , en, na 

2     van West, 3     en vertelt daarmee zijn partner tenminste 4     te willen spelen en slem zeker niet 

uit te sluiten. Dat laatste doet West ook niet, hij heeft immers een punt of vier overwaarde. Maar wat 

te doen? Azenvragen levert geen of 1 aas op, en in beide gevallen weet je nog niet of het slem is. 

West biedt daarom 4    , hij wil geen extra informatie over de    kleur kwijt aan z’n partner, want de 

    zijn al vastgesteld, nee, dit  is een controlebod met een meervoudige boodschap: 1. Ja, ik wil ook 

slem onderzoeken, 2. Ik heb een    controle en 3. Ik heb geen    controle. Met de gegeven hand 

weet Oost wat hem te doen staat en dat is in elk geval geen 4     bieden. Dat zou hij doen met 

bijvoorbeeld:    V 9 7 4 2     H V B      H V     V B 4, in de wetenschap dat de tegenpartij van 

acquit twee    slagen kan meenemen. Nee Oost kan nu wel azenvragen en in 6     aanleggen, of 

eerst 5     bieden (geen zorg, partner, die controleer ik) waarna het slem ook wordt bereikt. Het 

spelen is geen enkel probleem: 10 dichte     samen plus 6 topslagen in de bijkleuren, betekent één 

introevertje voor contract. 

 

Volgende week weer uitslagen en standen van de viertallencompetitie. 

 

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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