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Door een samenloop van omstandigheden ontving u vorige week geen bericht en ontvangt u er 
vandaag twee. Nummer 26 is de laatste in uw mailbox, 27 is aan deze geplakt. 
We begonnen vorige week aan een maandje butler. Felicitaties voor overwinnaars Hans en Theo, die
Anje en Berry nipt voorbleven, waarna een groot gat geslagen werd naar Joop en Ineke op de derde 
plaats. Het wordt nog een hele toer om dat gat in de komende weken te dichten, maar met butler 
weet je het nooit zeker: per avond kunnen er landslides plaatsvinden. Een paar momenten van de 
avond werden ontsierd door communicatieproblemen, voornamelijk van technische aard, waar ook 
de WL bij betrokken was en die begrijpelijkerwijze tot enige irritatie hebben geleid. Voorzover de WL 
zich aangesproken voelt belooft zij beterschap.

Het slemspel van de avond – en eigenlijk het enige – betrof spel 20: een mooi grootslem, in twee 

kleuren, ♠ en ♦. In ♠ is het in een 5-2 fit met daarin de vier poppen, waarbij de vijandelijke 

troeven zich niet mogen misdragen. 7♦ is natuurlijk het opgelegde bod met een 6-4 fit en 13 slagen 
van bovenaf, dat alleen down zal gaan als een van de hoge kleuren 6-0 of 7-0 zit en in de eerste slag
een introever kan opleveren. Minimale downkansen dus, en toch stokte het bieden in het gunstigste 

geval op 6♦. Hier het gehele spel:

De eerste reden waardoor het grootslem niet wordt bereikt kan zijn het storen door noord met een 

hoog bod in ♣, hoewel de kwetsbaarheid dit niet zal aanmoedigen. Een tweede reden is het 
puntenaantal: met een totaal van 26 is de sprong in gedachten naar 30 wel te nemen gezien de 

renonce in ♣, maar de afstand naar 34/35 nodig voor een grootslem is een erg grote. Makkelijk is 
het bieden niet, maar voor een beetje optimistische West is een mogelijk biedverloop:

W: 2♣ O;2♠ (goede 5+) W: 3♦ (sterk) O: 4♦(steun) W: 4♥(controle) O: 4♠ (controle 
West vraagt nu azen en heren, hoort van beide één, en als hij vertrouwt dat dat schoppens zijn kan 

hij 7♦ bieden. Dit veronderstelt wel stilte bij Noord. 
We zijn te rade gegaan bij het programma Jack,  u weet wel, de wereldkampioen computerbridge. 

Jack laat West beginnen met 1♦, Noord interfereren met 3♣ en OW eindigen in 6♦, dus geen 7.



In een van de viertallenwedstrijden bood voorzitter Joop een mooie 6♠. Door een slecht troefzitsel 
ging het kansloos eentje down, terwijl volgens de solver 6SA er wel in zit, of sterker: met open 

kaarten is 6SA zelfs kansrijker dan 6♠. Wij hebben ook dit spel in. Jack gestopt; deze leek op weg 
naar 6SA, maar wist dat niet te reproduceren, hoe vaak we het ook probeerden. Toen we uiteindelijk 
dan maar brutaal zelf 6SA intypten, meldde professor Jack het niet eens te zijn met deze actie zijnde 
veel te riskant. Dus Joop, ondanks het resultaat heb je een wereldkampioen aan jouw kant. Maar 
goed ook, want van onze voorzitter mogen we natuurlijk verwachten dat hij een beetje bridgen kan.

De winst- en verliesrekening bij het bieden/niet-bieden van slems is af en toe onderwerp van een 
vraag. Concreet: waarom heet het verantwoord te zijn wanneer je een klein slem biedt met een 50% 
maakkans en wordt dit voor een groot slem te mager geacht?  Het antwoord hebben we gevonden bij
Hugh Kelsey, een van de grootste bridgeschrijvers van de vorige eeuw. 
Neem dit spel

29 punten samen, mooie ♠fit, onontkoombare verliezer in ♦. Het succes van klein slem hangt af 

van de plek van ♠H. Die zit goed of fout, dus het slem heeft een 50% maakkans. Laten we eens 
kijken wat dit voor gevolgen heeft bij een schoppencontract in een viertallenwedstrijd: Jij biedt telkens

6♠, terwijl de andere tafel het op 4♠ houdt.

In de eerste twee gevallen zijn er maar 11 slagen, gaat 6 eentje down en 4 eentje up. In het derde en
vierde geval is er een slag meer, wordt 6 dus gemaakt en gaat 4 zelfs 2 up. Zowel kwetsbaar als niet-
kwetsbaar zie je dat het verlies in de eerste twee gevallen precies even groot is als de winst in de 
andere gevallen. Met andere woorden: wanneer je een spel als dit 100 keer speelt, ga je 50 keer 
down en maak je 50 keer het slem en speel je precies quitte. Wil je dus succesvol slembieden dan 
moet je voor een klein slem dus minstens 50% kans maken het binnen te halen. Op de lange termijn 
is dat lonend.



We veranderen het spel een beetje: we ruilen ♦boer voor de aas.

Nu heeft 7♠ een kans van 50%. We kijken weer naar de twee tafels, waar jij telkens 7 biedt en je 
tegenstrever het op 6 houdt.:

Nu zien we wel verschillen in winst en verlies; het lijkt niet zoveel 3 of 4 imps per keer maar op 100 
keer spelen is het wel een verlies van 175.  Of als we dit omdraaien: om quitte te spelen na 100 
spellen moet je 57 keer het groot slem halen en mag je maar 43 keer down. Een 50% groot slem kan
dus niet lonend zijn; de maakkans moet een stuk hoger liggen, 7 op een snit is geen verstandige 
actie. Veel spelers hanteren voor zichzelf een maakkans van 2 op 3, zeg 65%, wat overeenkomt met 
een 3-2 zitsel, wanneer 5 kaarten ontbreken. En dit sluit dan weer mooi aan bij de wenselijkheid van 
een achtkaart fit in een troefcontract.

Viertallen

Komend weekeinde wordt er weer enthousiast competitie gespeeld. Volgende week zijn er dus 
nieuwe uitslagen. Hieronder de bijgewerkte stand tot nu toe. 
De intentie was omstreeks 1 april halverwege de competitie te zijn (5 wedstrijden); het ziet ernaar uit 
dat we dit ruimschoots halen.
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“Ik wist niet eens dat ik daaraan meedeed. Het is tien jaar of langer geleden” was de reactie van 
Evelien toen zij hoorde dat ze winnaar was van de voorronde Ruitenboer. Zij was die jaren lid van het
roemruchte Leidse De Sleutels, waar ieder jaar het voorstel tot deelname op de algemene 
vergadering met enig dedain werd weggestemd. Ja, De Sleutels, in de hoogtijdagen onder leiding 
van minzame dictator Max Kuyt (die naadloos in Rustig en Onrustig Bridge gepast zou hebben) 
opererend in de hoogste regionen van het vaderlandse bridge, maar inmiddels door ledenarmoe 
gefuseerd tot Leids Doublet (wie verzint zoiets). Ergens op dat neergaande hellende vlak kwam zij 
uw huidige wedstrijdleider tegen en vormde met hem een paar dat met wisselend succes (in paren 
voortdurend pendelend tussen de A en de B, soms triomfen vierend in de viertallen) wekelijks vanuit 
Amsterdam en Bergschenhoek de tocht naar het Leidse ondernam,. Omdat de fusieclub naar de 
donderdagavond verhuisde kwam een einde aan het partnership in de zaal, maar niet op het net. 
Iedere vrijdag spelen we een butlerwedstrijd met twee andere Leienaars, en nu weer samen bij 
Bridgekring, fort he time being, want reizen vanuit Amsterdam zit er niet meer in. Ze is een heerlijke 
partner, die we een succesje, hoe simpel ook, van harte gunnen.

Max Kuyt

De naam laten vallen, betekent erover schrijven. Max bestierde De Sleutels met strenge hand: op de 
clubavond was er nooit een stilzit, want je kwam, al moest je half Nederland afbellen voor een 
invaller. Hij was notaris, bijna blind, had z’n sporen al verdiend als secretaris van de Bridgebond en 
was een begenadigd bridger. Op een avond kreeg hij in handen:

♠ A H   ♥ H x x x   ♦ H x x x   ♣ x x x

en moest uitkomen tegen een contract van 4♠.
Op de andere tafel werd met klaveren gestart; na drie rondjes in die kleur kwam de uitkomer met 
schoppen aan slag en mocht kiezen onder welke rode heer hij naar de vork van de leider mocht 
spelen.
Peter van der Burg, Kuyt’s partner, nam een week later zijn exemplaar van Rustig en Onrustig Bridge
mee, toonde ons op bladzijde 18/19 het spel waarin een bijna identieke hand voorkwam, en las voor:
“…. waar meneer C. een contract van vier schoppen trachtte te vervullen, onze held in de eerste 
twee slagen zijn aas en heer van troef als twee giftige padden op tafel slingerde en daarna pas 
klaveren speelde. Meneer C. kon het spel toen niet meer maken…”. Voor onze held leze men Kuyt, 
de behandeling van de twee hoge troeven als een eufemisme. 
NB Voor de Ruitenboerprijswinnaars is R&O bridge een mogelijke keuze. Eens in de paar jaar wordt 
aan het Nederlands bridgejournaille de vraag gesteld een lijstje samen te stellen van de tien 
bridgeboeken die zij mee gaan nemen naar het onbewoonde tropisch eiland. R&O is vaste keuze.

Slems

Ruitenboer was niet erg scheutig met mooie slemcontracten. Het begon op spel 4, waar een slem 
gemaakt kan worden omdat een ontbrekende heer keurig in de knip zit. Het is een 25-punten spel en 
dan hoor je eigenlijk tevreden te zijn met de manche. Nu we een tijdje ervaring hebben met de solver 
van Step denken we dat het goed is nog eens te herhalen wat dit programma doet: uitrekenen wat 
met de gegeven uitleg met het best denkbare spel en tegenspel de optimum score is. Het bekommert
zich geenszins over de wijze waarop het optimale contract bereikt kan worden, noch over de kansen 
van de leider die met de twee handen van de tegenstanders gesloten het spel zou moeten maken. In 



de praktijk doet het zich niet zo vaak voor dat een slem op weinig punten opgelegd geboden zou 
moeten worden. Houd als vuistregel aan dat de gezamenlijke handen zo’n 30 punten moeten 
bevatten alvorens je aan slem kunt gaan denken. Bij spel 4 kun je daarom meer dan tevreden zijn 
wanneer je de manche biedt en maakt.
Bij spel 6 heb je 29 punten samen – als je partner 2SA opent en er snel een fit blijkt te zijn, is met 9 
punten een slempoging een optie: de durvers krijgen gelijk, aan 14 van de 15 tafels is harten troef en 
rollen 12 slagen binnen.. Met 32 punten lijkt spel 18 bedrieglijk solide. De 6SA-bieders in de 

Noordhand overleven de opgelegde ruitenstart niet, terwijl de leider in 6♠ (Noord of Zuid) behendig 
moet manoeuvreren om het slem binnen te halen. Dat laatste lukte niet iedereen. Tot slot spel 19: 

een 6♥ die geboden mag worden – probeer er eens uit te blijven als je eenmaal op stoom bent – 
maar die jammerlijk down gaat door het ontbreken van een 9, een 10, een Boer, je hebt ze niet eens 
alle drie nodig. Enfin, één mazzelaar was er die het binnen mocht brengen..

Actualiteit

Ruitenboer was in meerdere opzichten een succes: organisatorisch had de bond het prima voor 
elkaar en als club mochten we ook tevreden zijn met 30 deelnemende paren; dat aantal hadden we 
een half jaartje niet gezien. Daar droeg natuurlijk het welkom dat we een aantal oude bekenden 
mochten heten aan bij. De online versie van het toernooi heeft wel het voordeel dat niet met de 
rechten op de vervolgrondes hoeft te worden geleurd. Op 28 maart vaardigt Bridgekring 1935 vijf 
paren af naar de halve finales. De winnaars van de prijzen van de voorronde inclusief poedel krijgen 
per mail bericht.
Zoals aangekondigd spelen we vanaf donderdag 4 avonden butler
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