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Afgelopen donderdag waren het de gerenommeerde oudgedienden van onze club die flink de 

trommel roerden; Felicitaties voor Yvonne en Martin die prominent de eerste plaats wisten te 

veroveren. 

 

Het einde van de ronde 

 

Ongetwijfeld herinnert u zich de succesvolle cabaretier Henk Elsink, die ons ooit verblijdde met het 

lied: ”Het einde van een symfonie” (typ Elsink symfonie in Google en over 10 seconden beluistert u 

het, mocht u het niet kennen). Het biedt ons troost, telkens wanneer na het eindsignaal de ronde nog 

niet is voltooid. 

 

De rondes van 3 spellen zijn ingesteld op 21 minuten, 7 per spel.  

 

De WL kan het verloop van de ronde in een apart scherm volgen en dat vrij gedetailleerd, 

bijvoorbeeld: “tafel 3 spel 8 bieding”, of “tafel 5 spel 7 slag 11”. Dit overzicht van alle tafels staat 

voortdurend aan; op ieder moment van de wedstrijd heeft de WL dus zicht op de voortgang. Hoewel 

veel paren aan het einde van de ronde tijd over hebben - soms 6 minuten of meer - zijn maar zelden 

na 21 minuten op alle tafels de spellen voltooid.  

 

Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen: traag spel en onnadenkendheid en 

onoplettendheid, en natuurlijk technische problemen zoals het uitvallen van de wifi. Aan dat laatste 

kan de WL helemaal niets doen, dat is een kwestie van provider of onweer, niet van Step of 

Bridgekring.  Bij traag spel waarschuwt de WL regelmatig: “Tempo please” en dergelijke 

aanmaningen, en is het de bedoeling dat betrokkenen zich daar iets van aantrekken. Helaas is dat 

lang niet altijd het geval.  

 

Het komt vrijwel iedere avond voor dat een speler met nog pakweg 15 seconden te gaan in slag 11 

van het derde spel van een omstandige denkpauze gaat genieten, kennelijk in de hoop dat de WL 

hetzij de tijd vergeet dan wel een aantal seconden bijtelt. Doorgaans wordt dergelijk gedrag noch 

door de WL noch door het gros van de medespelers gewaardeerd. Wat ook veel voorkomt is het 

vergeten van de 52e kaart, die meestal nog op tafel ligt, en die alleen nog even aangetikt moet 

worden. Maar zolang dat niet gebeurt is het spel en daarmee de ronde niet afgelopen. 

 

Aan traag spel valt veel te doen. Op de eerste plaats natuurlijk frequent bridgen, zorgen dat je 

uitgerust aan tafel zit zodat je optimaal je concentratievermogen kunt benutten. Maar wat ook kan 

helpen is jezelf een spiegel voorhouden: Was die denkpauze wel besteed aan een serieuze 

gedachtegang, of was het puur een uitstellen van een beslissing, omdat ik niet wist welke genomen 

moest worden, kortom zat ik gewoon te treuzelen?  

 

Het is slechts een enkele staatsman of bestuurder gegeven om triomfantelijk terug te blikken op de 

denkpauze waarin de lumineuze oplossing aller problemen zich openbaarde. Leer dus knopen door 

te hakken. Ook van mishaksels kun je leren. Bovendien: Heb niet de illusie wanneer je 17 of 18 

minuten over de eerste twee spellen hebt gedaan je het derde spel in 3 of 4 minuten succesvol kunt 

voltooien. In het fysieke bridge mag je een eenmaal begonnen spel altijd voltooien, maar heeft de WL 

de mogelijkheid na afloop (streng) bestraffend op te treden.  



Op Step mag je tot bijna het einde van de ronde nog aan het laatste spel beginnen, maar om 

represailles te voorkomen moet je het wel op tijd afkrijgen. OK, 20 of 30 seconden extra zijn snel 

gegeven, maar daarna wordt ingegrepen. De maatregel wordt echter lang niet altijd als rechtvaardig 

ervaren.  

 

We hebben ooit – ruim een jaar geleden – afgesproken, dat in de laatste vijf minuten van de ronde 

geen nieuw spel gestart zou worden. We willen deze afspraak graag nieuw leven inblazen: wanneer 

één van de spelers het laatste spel niet meer wil spelen, wordt de WL geroepen, die dan dit laatste 

spel voor beide paren uit de wedstrijd haalt.  

 

Wordt toch begonnen aan het spel, dan zijn alle vier de spelers verplicht hun best te doen het tot een 

tijdig einde te brengen, dus geen narrige vertragingen, omdat je niet gelukkig bent met de voortgang, 

of het weigeren van een terechte claim om dezelfde redenen. Bedenk dat de WL bij klachten hierover 

de middelen heeft alles tot in het extreemste detail te onderzoeken, maar ook dat hiervoor zeer 

weinig animo bestaat vanwege de omslachtige en tijdrovende stappen die daarvoor moeten worden 

gezet. 

 

Prijzen Ruitenboer 

 

Van de bond ontvingen wij bericht dat nog niet alle prijzen van de voorronde Ruitenboer zijn 

geïncasseerd. Daarvoor moet je op de site van de bond een code invoeren, die je na de wedstrijd 

van begin maart van de WL hebt ontvangen. Mocht je die code kwijt zijn, dan is het helaas  

pindakaas, omdat de codes at random rondgestrooid zijn over de prijswinnaars. Denk erom dat je 

een niet-gebruikte code uiterlijk vrijdag 7 mei verzilvert.  

 

Slems 

 

Kenmerkend voor de spellenset van vorige week waren de scheve verdelingen. Bij 8 troeven samen 

was het vijandelijke vijftal steevast 4-1 verdeeld. Omdat er flink geboden werd betekend dat er veel 

downslagen te noteren waren. De solver gaf geen enkel maakbaar slem, niettemin werd het toch een 

keer of zeven geboden. Het devies is dus: volhouden, er komt een avond waarop de kaarten zich iets 

beter gedragen. Het volgende voorbeeld kunnen we u niet onthouden, het gebeurde reeds op spel 1. 

 

 

Na een 2    opening was Evelien, wiens ondeugende partner in tweede instantie iets in klaveren had 

laten horen knap in 6    beland. Een contract waar de doorsnee Italiaan z’n hand voor in ’t vuur 

steekt. Beide rode heren mogen mis zitten, als de klaveren zich dan maar gedragen. Maar helaas, de 

twee heren zaten in zuid en de vier klavertjes in noord, vergezeld van een singleton harten. Dat was 

teveel tegenslag, slem onmaakbaar.  

 

Slechte score natuurlijk, maar wel een slechte score met een glimlach. 



Viertallen 

 

Voor ieders gemak een overzicht van alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden, gevolgd door de 

actuele 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 

4 Jolanda2 Leslie Corrie 6 Tijn Evelien Mary Janus     

        

2 Joop Ineke Ina Titia 1 Hans Theo Aart Kees 17 109 0 20 

4 Jolanda2 Leslie Corrie 3 Anje Berry Reina Mieke     

6 Tijn Evelien Mary Janus 5 Joke Guus Hanny Cita  118 43 20 0 

        

1 Hans Theo Aart Kees 4 Jolanda2 Leslie Corrie     

2 Joop Ineke Ina Titia 6 Tijn Evelien Mary Janus     

3 Anje Berry Reina Mieke 5 Joke Guus Hanny Cita 80 13 20 0 

        

6 Tijn Evelien Mary Janus 1 Hans Theo Aart Kees     

3 Anje Berry Reina Mieke 2 Joop Ineke Ina Titia     

5 Joke Guus Hanny Cita 4 Jolanda2 Leslie Corrie     

        

1 Hans Theo Aart Kees 5 Joke Guus Hanny Cita     

2 Joop Ineke Ina Titia 4 Jolanda2 Leslie Corrie     

3 Anje Berry Reina Mieke 6 Tijn Evelien Mary Janus 63 61 11 9 

        

3 Anje Berry Reina Mieke 1 Hans Theo Aart Kees     

5 Joke Guus Hanny Cita 2 Joop Ineke Ina Titia     

6 Tijn Evelien Mary Janus 4 Jolanda2 Leslie Corrie      

   



 

 

 

 

 

STAND 

   Imp  Imp  VP VP  

 gespeeld voor tegen voor tegen 

Tijn Evelien Mary Janus 6 497 274 96 24 

Hans Theo Aart Kees 6 473 164 91 29 

Anje Berry Reina Mieke 7 362 324 74 66 

Joop Ineke Ina Titia 6 338 300 62 58 

Jolanda2 Leslie Corrie 4 143 272 31 49 

Joke Guus Hanny Cita  7 203 682 6 134 

 

 

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

