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Een kort bericht deze week. Als gevolg van het lengen der dagen en het daarmee samengaande 

afnemen van tijd en goesting om achter de computer stukjes te schrijven, zal dat in de komende 

maanden wel vaker gebeuren. De functie alle belangstellenden telkens te herinneren aan de 

stepavond op donderdag en op te porren ook daadwerkelijk mee te doen is door de berichten meer 

dan goed vervuld het afgelopen jaar. Ja, jaar! Het was verleden week een jaar geleden dat wij voor 

het eerst  in 85 jaar door een endemie werden gedwongen thuis te blijven. En het eind van de 

zaalloze periode is nog niet in zicht. En dat betekent dat wij nog lang wedstrijden op step zullen 

spelen.  

We speelden vorige week de tweede butleravond en zoals verwacht traden er flinke verschuivingen 

in de rangschikking op. De eerste 10 na twee speelavonden in de butlerstand zijn  

1. Hans en Theo  +110 

2. Anje en Berry +107 

3. Titia en Ina    +69 

4. Evelien en Tijn   +67 

5. Ineke en Joop   +29 

6. Reina en Mieke   +19 e.a. 

7. Jeannette en Anne   +19 e.a. 

8. Mona en Jan    +16 

9. Mia en Ruud    +15 

10.  Nanny en Jan   +13 

Vier van deze paren kwamen een week eerder niet in de top 10 voor. We zijn nu halverwege. 

 

Vorige week was afgetekend de magerste avond op het gebied van slems. Alleen op het laatste spel 

was een slem maakbaar. De a priori maakkans was amper een derde, zodat we ons niet hoeven te 

schamen voor het feit dat het aan geen enkele tafel werd geboden.  

In een van de viertallenwedstrijden werd de kans op een biedbaar groot slem gemist: 

 



Zelfs zonder controlebiedingen, met een minimaal instrumentarium dus, kun je er komen, 

bijvoorbeeld: Noord opent 2     (sterk), Zuid slaat de relay over en belooft met 2     een solide 

zeskaart. Als Noord nu vraagt met 4 en 5 SA en 1 aas en 2 heren hoort, is hij toch geen uitgesproken 

gokker als hij in zeven aanlegt. Om het grootslem te maken mogen de     niet slechter zitten dan 4-2. 

Dat is een kans van 84%. Zitten de     slecht dan kan je geluk nog uit de     komen: je kunt 

ongeveer 3% toevoegen voor het vallen van de     vrouw, samen dus 87%. Je maakt dan 

3    slagen, 6    slagen, 2     en 1    -slag, samen 12 plus nog een vrijgetroefde     of    Boer. 

Samen dus 13. 

. 

Alerteren 

 

De WL is verzocht nog een keer de aandacht te vragen voor het alerteren. Vooral spelers met weinig 

ervaring vinden het vervelend te moeten vragen naar de betekenis van een bod. Een alert voorkomt 

uiteraard een vraag; echter: vragen staat vrij, er bestaan geen domme vragen en iedere vraag heeft 

recht op een duidelijk antwoord. Laten wij ons – de kersverse, in een ander kader uitgesproken 

woorden van de premier indachtig – er met z’n allen aan houden. 

 

Viertallen 

 

Afgelopen weekend heeft team Joop-Ineke-Titia-Ina behoorlijk huisgehouden. Het won met 19-1 van 

Jolanda-Jolanda-Leslie-Corrie en daarna met maximale cijfers van Joke-Guus-Hanny-Cita. De stand 

is nu: 

 
Volgende week weer nieuwe wedstrijden en dus nieuwe uitslagen. Voor de meelevers: de competitie 

is afgelopen, wanneer ieder team 10 potjes heeft afgewerkt. 

 

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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