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Met 28 paren hadden we afgelopen donderdag een prachtige bezetting van onze clubavond, met 

twee lijnen van 14, zonder stilzit.  

 

Jammer was de overvloed aan technische problemen. Zeker een keer of twintig kwam de melding 

dat bij een speler de verbinding gedurende 30 seconden of langer was verbroken, en ook het 

wedstrijdleiderspaneel van Step zelf bleef niet geheel ongeschonden. Daardoor zijn mogelijk 

gewenste contacten met de WL gemist.  

 

We hebben afgelopen week deze en andere nog sluimerende vragen aan Stepbridge voorgelegd in 

een brief, en in een helder en omstandig antwoord per omgaande heeft Step daarop geantwoord. We 

hopen daarmee dit deel van de problemen achter ons te kunnen laten; aan de oplossing van de wifi-

problemen kan helaas noch Step noch uw WL iets bijdragen. 

 

We gaan met onverminderde energie verder de laatste voorjaarsdrives in, voordat we in juni 

naadloos gaan aansluiten aan de zomerdrives. Deze week is het Hemelvaart. Ja, de club is open, we 

bridgen. Wanneer je je fysiek mag opvijzelen door een aantal kilometers te dauwtrappen, dan is een 

mentaal opkikkertje in de vorm van een bridgewedstrijd daar een logisch verlengstuk van. 

 

Slems 

 

5 mogelijke slems kwamen donderdag voorbij, waarvan 2 met enige realiteitszin. 

  

 

 
 

 

Volgens de official Encyclopedia of bridge, suit combination no 513, heeft deze ruitencombinatie 76% 

kans om met één loser binnen te komen. Voor de rest zijn er geen verliezers, dus wat let je. 

 

Juist, als je met 23 punten samen naar slem wilt, is de kans aanwezig dat de tegenpartij zich met de 

bieding bemoeit, en hier niet zo’n klein beetje: Zuid opent met 1    ! Daar zit je als West, een 

ruitencontract weet je wellicht nog te bereiken maar slem is te veel van het goede. Het hoogst 

haalbare voor Oost-West was 3    . Vier paren kozen voor    .  

 

Er zit vier in, maar is niet makkelijk binnen te halen; het lukte Janus als enige. 

 



 

Spel 7 gaf de Noord-Zuid handen samen 35 punten 

 

 
 

6SA is volkomen contract zonder enige snit of gunstig zitsel: 1    ,4   ,2     en 5     maakt 12 slagen.  

 

De verleiding is natuurlijk groot de zevende sans te bieden, maar je mist een heer, je moet dus 

snijden, wat bij het gegeven zitsel een kommervolle toekomst heeft, of je moet de hulp van de 

tegenpartij krijgen: een    start als West of een    start als Oost de 7 sans mag spelen. En dat 

gebeurde. Dat het slem relatief weinig werd geboden duidt erop dat in een paar niet beide spelers 

zich bewust zijn van hun overwaarde en/of met reuzenstappen door het biedverloop stappen en op 

mancheniveau stoppen.  

 

Hier nog een voorbeeld uit een viertallenwedstrijd: 

 

 
 

Na Noords pas opent Oost 1    . Als West nu 5     knalt, is het reuzenstappen, manche bereikt, einde 

verhaal. Je bent als West zo sterk dat je wat anders moet bedenken, probeer 1    , of als je dat niet 

aandurft probeer dan 4SA en parkeer na 1 aas en 2 heren bij oost in 6 SA. Ook als je een zwakke 

speler bent en dat slemgedoe maar een enge aangelegenheid vindt, moet je het op dit soort handen 

aandurven initiatief te nemen. 

 

Ondertussen wordt er ook nog vrolijk geviertald; volgende week werken we het dossier weer bij. 

 

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 

mailto:bridgekring1935@gmail.com

