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De eerste parendrive van de serie die we gemakshalve Voorjaar hebben gedoopt – Ommoord doet 

het al met “Lente”, dus die was al bezet – werd gewonnen door Evelien en Tijn, met de tweede en 

derde plaats ex aequo het paar in bloedvorm Hans en Theo samen met Corry en Marie-Louise. 

Gelukwensen voor allen, met een extra compliment voor het laatste paar; voor hen is het schavotje 

nu eenmaal veel minder alledaags dan voor de andere twee paren. : 

 

Ruitenboer 

 

Zondag is de finale van het Ruitenboertoernooi. Helaas stuurde de bond juist een bericht dat bij die 

wedstrijd toeschouwers niet zijn toegestaan, zodat een oproep om te komen kibitzen weinig zin heeft. 

Wellicht jammer, want iedere steun kunnen de twee paren die voor Bridgekring het krijt betreden, 

Hans en Theo, en Mary en Tijn, goed gebruiken. Per slot van rekening wachten vader en zoon 

Wirschel, die in een grijs verleden de eer van Bridgekring op dit toernooi hoog hielden, nog steeds op 

opvolgers uit eigen gelederen.  

 

Slems 

 

Afgelopen donderdag was het een kwantitatief slemfeestje; Bij acht van de 24 spellen waren 

slemambities zichtbaar en dat aantal ligt veel hoger dan we gewend zijn. Op spel 1 was het direct 

raak: 

 

Een potdichte 6    , zeven keer geboden en gemaakt, maar dus ook zeven keer niet geboden en dat 

moet toch voor ieder Bridgekring-paar te realiseren zijn. Het kan op 2 manieren (met ongetwijfeld nog 

37 wegen die naar Rome leiden).  

Als West 19 punten er eentje tekort vindt voor een sterke 2    opening, start hij met 1    . Oost heeft 

11 punten en met z’n steun biedt hij het limietbod 3    . West moet zich nu realiseren dat de 10-11 

punten van z’n partner vrijwel volledig in de lage kleuren zitten en als dan de ruitenkleur wordt 

gecontroleerd komt slem in zicht. Hij heeft een pracht van een controlebod tot z’n beschikking: 3    , 

een nieuwekleur nadat de troefkleur overeengekomen is. Oost biedt nu 4    : ik heb een 

ruitencontrole, maar geen klavercontrole; het bod is gratis, maat kan als hij een klavercontrole nodig 

heeft afstoppen in 4    . Maar dat doet West niet, hij vraagt, hoort één aas en biedt 6    . 

West kan ook met 2     beginnen; hij heeft per slot van rekening 8 speelslagen. Na 2     bij Oost (en 

dat mag toch echt niets anders zijn) biedt West 2     en nu moet Oost vertellen dat hij een mooie 

aansluiting heeft met wellicht slemkansen: hij biedt 4    , de onnodige jump, waarmee hij harten als 

troef vastlegt, de klavercontrole ontkent en de ruitencontrole bevestigt.  Weer is de uitnodiging gratis, 

want West kan desgewenst aftaaien in 4    . Maar natuurlijk gaat West door. 



Sommige Oostspelers bieden op 1     direct 4   . Dat is niet goed. Geef de opener  

   AHx    Vxxxx    Vx    Vxx en het contract is kansloos; met de leuke 11 punten moet je inviteren, 

heeft partner iets meer dan het minimum wordt de manche heus wel volgeboden.  Het zelfde geldt 

voor een direct 4    bod na 2    -2    -2    : zo gauw als Oost enige actie onderneemt is de situatie 

mancheforcing en dus is 3     genoeg (als je 4     niet aandurft). Als er alsnog 3    komt bij West is 

slem nog steeds in zicht. 

Spel 5: 

 

In de Westhand een rotsvaste 6SA. Niet te moeilijk om er te komen: Wanneer  Oost met 1    begint 

en na 2     2SA biedt, kan West direct gaan vragen; hij hoort 2 azen en biedt 6SA. Als Oost start met 

1     (omdat 1     een vijfkaart belooft)komt er na 1    weer 1     met een vergelijkbaar vervolg. West 

moet echt een slempoging doen: hij weet na de opening van Oost een gezamenlijk bezit van circa 30 

punten en ziet in z’n hand een prima exploiteerbare zeskaart. Helaas toch maar 2 keer geboden. 

Spel 9: 

 

Een 27-punten slem, maar met veel compensatie in de verdeling. Wanneer West opent met 1     

verkeert Oost natuurlijk al in de schoppenwolken: 1    -1    -2    -3    -3     en Oost gaat vragen. 

Maar ook als West past is het slem bereikbaar: pas-1    -2    -3     enzovoort. Er zijn wat varianten 

denkbaar. Het afspel kan bij sterk tegenspel (harten uit en troef na) lastig zijn, maar de klaveren 

gedragen zich zodat het slem thuiskomt. 

Spel 20: 

 

Een mooie 6     in de Westhand. West is dealer dus hij zal wel met 1     beginnen of anders (na 1SA 

bijvoorbeeld) via Stayman de eerste schoppenbieder worden. In de oosthand sneeft het contract door 

een klaverintroever. Na 1    -3     heeft West het niet moeilijk en gaat vragen. Bij het afspelen is het 

enige probleem de troefvrouw. Zonder enige aanwijzing uit spel- of biedverloop zal de leider slaan, 

en met succes.  

 



Viertallen 

 

Volgende week weer een aantal uitslagen en dus ook een nieuwe stand in de competitie. 

 

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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