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Zou het toch door Hemelvaartsdag gekomen zijn dat de bezetting afgelopen donderdag ietsje minder 

was (22 paren) dan we tot nu toe gewend waren, we zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat 

Cyril en Jan prima eerste werden; we hopen dat dit een signaal is dat het volledig herstel van Cyril na 

zijn ziekte aanstaande is. Per slot van rekening is toename van de concurrentie voor de bovenste 

plaatsen alleen maar bevorderlijk voor een spannende competitie. 

 

Zomer 

 

Nog twee wedstrijden hebben we te gaan in de voorjaarsreeks. Daarna sluiten we de clubranking af 

en pakken deze weer op met ingang van donderdag 2 september, de eerste dag van het nieuwe 

seizoen. In de tussentijd, dus vanaf 3 juni, spelen we 13 weken lang onze zomerdrives, en dat doen 

we onder dezelfde coronacondities als een jaar geleden. Wanneer het deelnemersaantal het toestaat 

spelen we in lijnen. In elk geval is deelname kosteloos en staan de avonden open voor iedereen die 

toegang heeft tot Step en op onze portaallijst voorkomt. We gaan proberen er iets van een 

competitie-element in te brengen en wellicht kunnen we dan tegen het einde van de rit de 

penningmeester verleiden tot het beschikbaar stellen van een prijs of trofee. 

 

Slems 

 

Op een kwart van de spellen geeft de solver de mogelijkheid van een slem aan. Op spel 16 kwam 

zelfs een grootslem langs: 

 

 

 
 

 

 

Voor 7     moet je natuurlijk troefheer op de goede plek vinden, reden waarom je het eigenlijk niet 

moet bieden. Maar 6 is potdicht. Martin maakte korte metten met de tegenstanders die in     

probeerden te storen, vertrouwde op het gedwongen    bod van partner, bood 6     en scoorde een 

top. 



 

Zo’n zelfde top was er weggelegd voor Ineke op spel 21  

 

 

 
 

 

Na een 3    opening van Noord, meende partner Oost – die we in het vervolg behalve met zijn naar 

eigen zeggen insinuerende stepalias uitsluitend met een zwart balkje voor de ogen zullen 

portretteren – te moeten doubleren. Dat is nog tot daar aan toe en op zijn niveau wel begrijpelijk.  

 

Dan komt het moment voor Ineke om te schitteren. Ongetwijfeld heeft u in het nu voorbije en hopelijk 

snel te vergeten voetbalseizoen het enige doelpunt van Wout Brama voor FC Twente gezien. Eén 

blik naar de aanzeilende bal, één zwiep van de rechterpoot en onhoudbaar in het 

rechterbovenhoekje. In die stijl bood Ineke 6    .  

 

Prima. Waarom zwart balkje nu zonder enige substantiële dekking in     als een zwalkende VAR 

meende te moeten corrigeren naar 6 SA , zal wel eeuwig een raadsel blijven. Gelukkig voor hem had 

Ineke     Aas. 

 



 

Viertallen 

 

Er zit gelukkig weer wat schot in de competitie. Zes uitslagen konden worden toegevoegd (vetgedrukt 

in onderstaand staatje). Nog zes wedstrijden te gaan; voor vier daarvan zijn reeds afspraken 

gemaakt. Waarschijnlijk voltooien we binnen een paar wekende hele competitie – en het kan nog 

spannend worden! 

 

 

 

 



 

De stand: 

 

 

 

 

 

Nu we tegen het einde van het seizoen lopen, piekeren we ons uiteraard suf over hoe we alles het 

volgende seizoen gaan aanpakken.  

 

Wanneer kunnen we weer in de zaal bridgen, willen we dat allemaal of is er een contingent dat eerst 

nog een tijdje op Step de kat uit de boom wil kijken. Hoe delen we de competities in, enzovoort. We 

roepen iedereen op over dit soort zaken na te denken. 

 

Wat betreft het viertallen: we hebben veel positieve en enthousiaste geluiden gehoord, maar ook een 

aantal houtsnijdende kritische. Een zekerheid is dat een eventuele voortzetting op Step moet 

plaatsvinden. Graag horen we van zoveel mogelijk teams hoe men hierover denkt. Spontane mailtjes 

en/of telefoontjes zijn zeer welkom, maar we zullen zelf ook op zoek gaan naar de nodige informatie. 

 

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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