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SCHRIJF JE A.S. DONDERDAG S.V.P. TIJDIG IN I.V.M. DE LIJNINDELING  - LEES HIERONDER 

 

 

Voor Cyril en Jan was het een beetje zuur afgelopen donderdag: staan ze zeven ronden 

onafgebroken op de eerste plaats, - halverwege zelfs met een score van boven de 70% worden ze 

nipt in de laatste ronde voorbijgestreefd door de winnaars van vorige week. Kijk eens naar de grafiek; 

deze geeft het verschil weer van JC met de achtervolging gedurende de wedstrijd.  

 

 

 

 

Na de openingsschermutselingen staan ze voortdurend in de plus – bij spel 15 meer dan tien procent 

– en doet een onverbiddelijke nul op spel 23 ze de das om. Om nu te stellen dat ze zozeer 

aangeslagen waren dat ze zich in het laatste spel niet meer konden herstellen, zou een te groot 

surplus aan melodrama betekenen. Wel mogen de dino’s en bronto’s van de club zich 

gewaarschuwd weten: er klopt wat aan de deur! 

 

Ruitenboer 

 

Hoe hoopvol we ook gestemd waren na het succes van de halve finale, hoe duidelijk we weer met de 

pootjes op de grond staan na de finale van het Ruitenboertoernooi. Mary en Tijn hadden gemikt op 

een plekje bij de eerste 20, het werd 29 (van de 142) niet om ontevreden over te zijn natuurlijk. 

Helaas hadden Hans en Theo een off-day met navenant resultaat.  Twee opmerkingen moeten nog 

worden geplaatst: Eerst een woord van lof en dank aan de bond in de persoon van Marc van 

Beijsterveldt en zijn team, die een soepel lopende organisatie hadden opgetuigd. Daarnaast viel het 

op hoe leden van Bridgekring hebben meegeleefd, gezien het aantal mailtjes en chats ter 

aanmoediging. En dat is best iets om in het achterhoofd te houden wanneer we volgend jaar 

deelname aan het toernooi overwegen. 

 

 

 



Slems 

 

Het was een povere slemwedstrijd. Op spel 15 werd twee keer 6    geboden als uitnemer en dat 

ging dus vrolijk down. Het enige serieuze slemspel was spel 10: 

 

 

 
 

 

In    ,     en     heb je 11 gebeitelde slagen. Voor een twaalfde slag moet    aas dus goed zitten (of 

zonder klaverstart de hartens 3-3) Stel dat je als West in 6SA terecht bent gekomen en dat Noord zo 

aardig is om met     V te starten. De heer zal er op  moeten en het bezit van    aas bij Zuid dan wel 

Noord kan zo maar een slag of vijf schelen, en daarmee zou zelfs 3SA slechts een maakkans van 

50% hebben. Nee, slem in     is een beter plan. Maar om het te bereiken is niet makkelijk. 

West behoort met 2     te beginnen en niet met 2SA , dat doorgaans 19-21 of 20-22 punten belooft 

en niet 23. Oost moet nu het relay-bod van 2    doen; 2     belooft een mooie zeskaart en niet een 

gammele 5-kaart. West maakt nu met 3     de bieding mancheforcing en Oost zal naar de manche in 

    gaan; biedt West 2SA (23-24) dan zal Oost met 3     de harten aanbieden en eindigt het bieden 

op 3SA of 4    . 

Er is een overweging – eigenlijk de aanleiding om het spel hier te bespreken – wanneer het bieden 

dreigt te eindigen in 5    . Beide partners, maar zeker Oost, zijn zich bewust van het grote 

puntenaantal. Een contract van 3SA zal dan vaak eindigen met één of meer overslagen, met een 

score van 430/630 of hoger. 4     gemaakt is ook al minstens 420/620 en om daarmee te 

concurreren moet 5     tenminste een overslag maken. Met andere woorden: een slechte parenscore 

dreigt. Biedt die overslag er dan bij, biedt 6    . Gaat die down, jammer, maar veel kosten kan het 

niet; komt die binnen, dan kan de vlag uit: topscore. Kijk naar de scores van spel 10: 5    +1 (12 

slagen!) levert 12,5 %. 5     contract zou 0% en 6     contract 100% opleveren. 

Niemand bood een slem op dit spel. 

 

LIJNEN 

 

Van Stepbridge kwam het bericht dat een lang gekoesterde wens in vervulling kan gaan: het spelen 

in lijnen. We roepen in herinnering, dat we vóór corona in de zaal met drie lijnen speelden, A,B en C, 

elk doorgaans gevuld met 12 à 14 paren, bij uitzondering 10 of 16. 

  

Voor het spelen in lijnen zijn argumenten pro en contra aan te voeren.  

 

Op Step zijn we nu gewend in één Zwitserse lijn te spelen, - dat kon technisch niet anders -, maar dat 

was gezien de reacties vaak voor velen een genoegen. Zwakke spelers komen regelmatig sterke 

spelers tegen en krikken daarmee hun vaardigheden op; in de uitslagen zie je soms bijzondere 

verrassingen. Maar soms ook klonken en klinken geluiden van paren die liever wat vaker de degens 

met tegenstanders van vergelijkbare sterkte kruisen, en spelers die de spanning van promotie en 



degradatie missen. Wanneer we nu besluiten voorlopig in lijnen te spelen, is dat niet omdat we een 

sterke voorkeur hiervoor hebben, maar omdat we wedstrijdtechnisch bij willen blijven en geen 

ontwikkelingen willen missen. Per slot van rekening weet niemand hoe we er over pakweg een jaar 

voorstaan, en welke eisen aan ons gesteld zullen worden. 

 

De indeling van de lijnen werd bepaald door het systeem van clubranking, waarbij de positie van elk 

paar werd bepaald door de resultaten van de laatste 6 gespeelde wedstrijden. De keuze om 

clubranking te hanteren is in de ALV van september 2019 bekrachtigd. 

  

Sinds de laatste zaalwedstrijd van 12 maart 2020 heeft de WL het clubrankingsysteem nauwgezet 

bijgehouden. Eenieder heeft dit op de site van de club wekelijks kunnen volgen. Dat betekent, dat de 

ranking van alle leden van onze club vastligt en iedere week opnieuw wordt vastgesteld. De stand 

van zaken van dit moment is aan deze brief gevoegd.  

 

De lijst verschilt op een opvallend detail van de lijst op de site: de kleuren. De site-lijst gaat uit van 

drie lijnen en gebruikt daar verschillende kleuren voor met overgangskleuren voor de wipzitters. Onze 

kleurloze lijst geeft de ranking van nu sec. Op deze lijst staat ook een flink aantal niet-actieve spelers. 

Wij stellen ons voor de komende clubavonden de indelingen als volgt te realiseren. 

 

1 – Wanneer zich 20 of minder paren aanmelden spelen we in één lijn. Dit hangt samen met het  

      gegeven dat we 8 ronden spelen en daarvoor heb je in een lijn minimaal 9 paren nodig. 

2 – Wanneer zich tussen 20 en 32 paren aanmelden spelen we in 2 lijnen. Het gehele afgelopen jaar   

      hebben we met aantallen in deze begrenzingen gespeeld. Bij 34 of meer paren overwegen we 3  

      lijnen. We gaan vooralsnog uit van 2 lijnen 

3 – De groep wordt in twee ongeveer in aantal gelijke helften verdeeld, waarbij de lijst van boven 

      naar beneden wordt afgevinkt. De WL bepaalt de cesuur; discussie daarover wordt verwelkomd,  

      maar pas na afloop van de wedstrijd.  

4 – Bij een oneven aanmelding is er in één van de lijnen een stilzit. WL houdt dit nauwgezet bij en       

      kan het resultaat hiervan mee laten wegen bij het vaststellen van de cesuur. Er zal naar gestreefd 

      worden alle leden zo weinig mogelijk van het fenomeen stilzit te laten genieten. 

 

Een en ander betekent dat we aan het begin van iedere bridge-avond een controle moeten 

uitoefenen of de gekozen indeling overeenkomt met de clubranking; dat kost naar verwachting een 

paar minuten, de eerste avonden mogelijk ietsje langer dan dat. Daarom: 

 

                              SCHRIJF JE OP TIJD IN LIEFST UITERLIJK 19.15 UUR. 

 

Uiteraard gaan we geen enkel lid het recht ontzeggen mee te spelen, ook al ben je laat met 

inschrijven. Je veroorzaakt dan mogelijk wel een vertraging van de start van de avond, of je wordt 

ingedeeld in een lijn die niet jouw keuze is. In dit laatste geval, graag discussie maar na afloop. 

 

Het roepen van de WL aan tafel 

 

In beginsel gaat de WL graag op een uitnodiging in aan een tafel te verschijnen, zelfs wanneer door 

een speler per abuis op de betreffende knop is gedrukt. Maar meld dat dan ook even. Het komt te 

vaak voor dat de WL bij een tafel komt, zich meldt en geen reactie krijgt. Bedenk dat dat dan weer 

ten koste gaat van een andere tafel, waar men langer dan men zou wensen op de WL moet wachten. 

Immers, de oproepen voor de WL concentreren zich altijd in een zeer korte spanne tijds, en driekwart 

van de wedstrijd is er niets te doen. 



 

Het chatten 

 

Gewoon een mededeling de lucht inslingeren is heel eenvoudig, die komt tijdens het spel bij iedereen 

aan tafel, inclusief de gasten, terecht. Maar vaak genoeg moet je iets melden dat niet voor jouw 

partner is bestemd. Als je op de goede manier alerteert, komt jouw uitleg alleen bij de tegenstanders 

aan; maar het komt nogal eens voor dat een aangeklikt bod al in het biedschema verschijnt voordat 

je hebt kunnen alerteren.  

 

Gebruik dan de privé-chat: rechts van de berichtenbalk achter “aan” kun je een keuze maken of je 

klikt met de linkermuisknop op de stepnaam. In beide gevallen kun je een berichtje voor betrokkene 

intijpen. Let erop dat jouw bericht op de juiste plek terecht komt.  

 

Nieuw is dat de WL vanaf nu snel inzage kan krijgen in de complete log van een spel. Alles wat er is 

geschreven, geboden of gespeeld en op welk moment alles precies heeft plaatsgevonden, is vlot te 

achterhalen. Het moge duidelijk zijn dat geen WL voor het plezier in de logs gaat zitten graven, maar 

dat toch niet zal nalaten, mocht daar aanleiding toe zijn. 

 

De laatste slag/slagen 

 

Soms lijkt het erop dat spelers het een sport vinden de laatste kaart van een spel precies te spelen 

op tijdstip 0. Dat wordt niet gewaardeerd. Ook niet trouwens als in slag 11 nog een uitbundige 

denkpauze wordt ingezet. En dat gebeurt ook nog eens regelmatig nadat door de WL om tempo is 

verzocht. Een ronde afkappen is bijna altijd onevenredig ten nadele van een van beide partijen; dat 

willen we liever niet. Dus help ons zulks te voorkomen. 

 

Viertallen 

 

Voor de zekerheid geven we hier het overzicht van alle uitslagen die tot nu toe bij Tijn zijn 

binnengekomen. We doen dit omdat er bij hem internet (mail i.h.b)storing is geweest. Dus mocht iets 

niet kloppen of ontbreken, gaarne bericht. Uiteraard volgt ook de stand. 

 

Uitslagen viertallen   In imps in vp's   

         

1 Hans Theo Aart Kees 2 Joop Ineke Ina Titia 55 31 15 5  
3 Anje Berry Reina Mieke 4 Jolanda2 Leslie Corrie 34 48 7 13  
5 Joke Guus Hanny Cita  6 Tijn Evelien Mary Janus 57 101 2 18  

         

4 Jolanda2 Leslie Corrie 1 Hans Theo Aart Kees 10 136 0 20  
6 Tijn Evelien Mary Janus 2 Joop Ineke Ina Titia 67 34 16 4  
5 Joke Guus Hanny Cita 3 Anje Berry Reina Mieke 27 88 1 19  

         

1 Hans Theo Aart Kees 6 Tijn Evelien Mary Janus 47 64 6 14  
2 Joop Ineke Ina Titia 3 Anje Berry Reina Mieke 56 35 14 6  
4 Jolanda2 Leslie Corrie 5 Joke Guus Hanny Cita 72 32 17 3  

         

5 Joke Guus Hanny Cita 1 Hans Theo Aart Kees 10 93 0 20  
4 Jolanda2 Leslie Corrie 2 Joop Ineke Ina Titia 13 70 1 19  
6 Tijn Evelien Mary Janus 3 Anje Berry Reina Mieke 86 30 19 1  

         



1 Hans Theo Aart Kees 3 Anje Berry Reina Mieke 33 32 10 10  
2 Joop Ineke Ina Titia 5 Joke Guus Hanny Cita 130 21 20 0  
3 Anje Berry Reina Mieke 5 Joke Guus Hanny Cita 80 13 20 0  

         

         

   Stand  Imp  Imp  VP VP  

    gespeeld voor tegen voor tegen 

         

   Hans Theo Aart Kees 5 364 147 71 29 

   Tijn Evelien Mary Janus 4 318 168 67 13 

   Anje Berry Reina Mieke 6 219 250 43 57 

   Joop Ineke Ina Titia 5 321 191 62 38 

   Jolanda2 Leslie Corrie 4 143 272 31 49 

   Joke Guus Hanny Cita  6 147 484 6 94 

 

 

 

 

 

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 

 

Toegevoegd: de clubranking per heden. 
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Rankings Bridgekring 1935, Rotterdam 

                 Rankings voor paren en driemanschappen (stand: 15 April 2021) 

Rang Lijn Ranking +/- Spelers 

1 A 160,0 -2,2 Theo Bakker (80,0) & Hans Hage (80,0) 

2 A 153,6 -3,8 Tijn Stevens (76,8) & Evelien Doelman (76,8) 

3 A 150,4  Jan Roovers (75,2) & Els Kandt (75,2) 

4 A 140,6 +4,6 Anje Selderbeek (70,3) & Berry Hokke (70,3) 

(5) A 136,2 +1,2 Reina van Til-Zorge (68,1) & Mieke Ruijgrok (68,1) 

(5) A 136,2 -0,5 Renee Schweers (71,0) & Ton van Zoelen (65,2) 

7 A 135,8 -3,8 Yvonne Kwaaitaal (67,9) & Martin Kwaaitaal (67,9) 

8 A/B 135,4 +5,0 Nanny Müller (67,7) & Jan de Kleijnen (67,7) 

9 A/B 135,0 +1,6 Mary Stevens-Hendriks (67,5) & Janus ten Berg (67,5) 

10 A/B 134,5 +4,5 Cyril van Jole (67,2) & Jan Smit (67,3) 

11 B/A 133,8 +0,4 Aart Henket (66,9) & Cees Bakker (66,9) 

12 B/A 133,6 +0,8 Ina Pannekoek-Dubois (66,8) & Titia Pijper-Nieuwzwaag (66,8) 

13 B 132,9 -0,1 Marie Louise Cuppen (64,7) & Corry Reimerink (68,2) 

14 B 130,8  Mia Munier-de Kat (65,4) & Ruud Alsemgeest (65,4) 

15 B 127,6 +4,2 Ineke Kriesch-Janse (63,8) & Joop van Horssen (63,8) 

16 B 125,8 +6,2 Jolanda Sels (62,9) & Jolande Toorop-Leget (62,9) 

17 B 120,8 +0,5 Irene van Rijn (58,9) & Nitty van Dijk-Top (61,9) 

18 B/C 120,4 -0,6 Corrie Hoendervangers (60,2) & Leslie Toorop (60,2) 

19 B/C 118,8 -0,2 Lineke Schouwstra (61,2) & Rita Robben-Agterberg (57,6) 

20 B/C 118,5 -0,9 Alexander van Schoonhoven (58,1) & Henk Teunisse (60,4) 

21 C/B 116,0 +1,2 Cita Akkersdijk (58,0) & Hanny Brussé (58,0) 

22 C/B 115,1 -1,1 Henk van Aartsen (57,0) & Henk van de Rijt (58,1) 

23 C 113,4 +5,8 Monique van Horssen-Schweers (56,7) & Cathinka Nuver (56,7) 

24 C 112,0 +4,2 Gerda Nijssen (56,0) & Mieke Visscher-Netten (56,0) 

25 C 109,2  Marie-Louisa Sonius (54,6) & Godelieve Thybaut (54,6) 

26 C 106,6 -3,6 Joke Steens (53,3) & Guus Steens (53,3) 

27 C 103,9  Fenja Zijlstra (44,7) & Mariëtte Smit-Bodewes (59,2) 

28 C 100,2  Carla van Bregt (50,1) & Marianne Krudop (50,1) 

29 C 97,3  Janny van der Weiden (53,4) & Leonoor Berendrecht (43,9) 

30 C 88,8  Lorette Neijhorst (44,4) & Muriël Thijm (44,4) 

31 C 88,6 -4,6 Wil van der Groen (44,3) & Dea Smit-de Wolf (44,3) 
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