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Wat opviel aan de uitslag van vorige week, was natuurlijk de mooie tweede plaats van Ineke en Joop, 

die het frequenteren in het rechterrijtje kennelijk beu zijn en de rug wisten te rechten voor een goede 

prestatie, hetgeen dus prima is gelukt. Samen met de andere podiumgangers: gelukgewenst. 

 

Op onze plannen voor een viertallencompetitie is nog niet veel reactie gekomen; op zich is dat niet 

erg, want echt haast hebben we nu ook weer niet. Wel zullen we in de eerste brief van het nieuwe 

jaar een verzoek richten aan alle leden om kenbaar te maken hoe zij hierin staan en we verwachten 

dan ook van iedereen een reactie. Dus denk er in de tussentijd nog eens over na, breng het ter 

sprake als je toch een bridgeminnende relatie aan de lijn hebt, stel vragen aan de WL en laat 

mogelijk iets van je horen.  

 

Mede in verband met de kerstversobering en het coronahuisarrest van de komende weken, is 

besloten toch in de laatste week een clubavond te organiseren, en wel op woensdag 30 december 

om 19.30 uur. De agenda voor de komende weken ziet er dus als volgt uit: 

 

Woensdag 23 december 19.30 u Kerstdrive - 3e avond parencompetitie 

Dinsdag 29 december 19.45 u KiKa-drive (Geen clubavond Wel aanbevolen – zie hieronder) 

Woensdag 30 december 19.30 u 4e avond parencompetitie 

Donderdag 7 januari 19.30 Nieuwjaarsdrive – 5e avond parencompetitie 

 

We hebben vorige week uitgebreid over KiKa geschreven, maar we maken graag nog een keer 

reclame.  

 

 
Zie de brief van vorige week voor de informatie over de inschrijving voor deze sympathieke drive. 

 

Nakaarten 

 

Het is een gevierde en gevreesde hobby voor thuisbridgers: het nakaarten. Enerzijds zijn hiermee 

prachtige verdedigingslijnen, coupes, dwangposities en speelfiguren ontdekt en uitgewerkt, 

anderzijds heeft het meer dan eens tot onenigheid, onaangenaamheden, familieruzies en zelfs 

gewelddadigheid geleid. Lees het nog steeds onvolprezen meesterwerkje van Mr. Heldring, “Rustig 

en Onrustig Bridge” er maar op na. (Bij online-boekwinkeltje “Kust en Keur” voor een habbekrats te 

bekomen).  



Zeker wanneer je nog in de opbouwfase van een partnership zit, je elkaar moet leren aanvoelen, en 

elkaar aan de gemaakte afspraken moet houden, kan het nakaarten (of op z’n zondags: een analyse 

achteraf) z’n diensten bewijzen. Step kan je daarbij helpen, al is het wel handig als je de te nemen 

route kent. Die route verkennen we hieronder bij een slemspel.  

 

Maar eerst een verzuchting over het nakaarten die ons van een paar leden bereikte. Het is 

begrijpelijk vreugde dan wel verdriet met de partner te delen, wanneer een spel tot groot succes of 

juist tot diepe ellende heeft geleid, maar laat dat niet zover gaan dat alle ins en outs tijdens het 

daarop volgende spel de chatbalk passeren. Voor de tegenstanders die wellicht op hun beurt bezig 

zijn ongekende hoogten dan wel duistere dalen te verkennen, kan dat zeer afleidend zijn. Meestal 

heb je aan het einde van een ronde nog wel een minuut of wat over, gebruik die daarvoor, of bel na 

afloop even met elkaar.  

 

De slems 

 

Het was wederom een magere slemavond. Spel 7 liet ons een slem in ruiten zien, met enig aplomb 

geboden en met kunst en vliegwerk gemaakt, waar één niveautje lager toch wat meer verantwoord 

was geweest. Op spel 13 probeerde iemand een slem met 2 azen buiten: dat lukt soms, maar deze 

keer niet. Alleen op spel 14 werd een slem geboden dat er ook werkelijk inzit. Daarbij gaan we kijken 

hoe Step ons helpen kan bij de analyse. Eerst de route. 

  

Ga naar Stepbridge Portaal en klik op inloggen. De eerste keer dat je hier bent kan gevraagd worden 

naar je mailadres en step-wachtwoord. 

 

 
Je ziet nu een lijstje van de clubs bij welke je kunt steppen. Klik op Bridgekring: 

 

 
Er verschijnt een blad met Club informatie Bridgekring. Zoek hierop de regel “Eerdere uitslagen” en 

klik dan op “alle sessies”: 



 

 

 

 

 
 

Bij Toernooiresultaten … klik je rechts op de bovenste regel op “bekijk”: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nu verschijnt de complete uitslag van afgelopen donderdag. Alle paren zijn vermeld met de 

stepaliassen en in het blauw weergegeven.  

 

 
 

 

Ter herinnering: iets “blauws ” kun je aanklikken. Klik op een winnaar van de avond , Aart of Kees 

(maar je kunt ook op iedere andere speler klikken, bijvoorbeeld jezelf) en er komt de toernooiuitslag 

van AartHen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Alle 24 spellen op een rij met contract, resultaat, pinten en score, voorafgegaan in het blauw door het 

spelnummer. Dus gaan we nu een spel bekijken: klik op 14: 

 

 
Realiseer je een enkel moment, hoe schitterend dit is. Van al je gespeelde spellen is de complete 

uitleg, het bied- en spelverloop de het totaalresultaat vastgelegd. Geen bierviltje met blanco 

achterzijde meer nodig om je partner duidelijk te maken dat…. 

 

Maar we zijn er nog niet. We zien nog een boel blauw. De aliassen van de concurrentie bijvoorbeeld: 

klik op een van hen en je ziet waardoor zij nu juist een slag meer of minder behaalden dan jij enz. 

Onder de resultatentabel zijn nog twee regeltjes in het blauw; wij richten ons nu op de onderste: Klik 

op Double Dummy Solver. Daar verschijnt: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Een intrigerende pagina met nogmaals de uitleg van het hele spel. Het hokje linksboven geeft het 

optimum voor dit spel. Daarmee wordt bedoeld het beste resultaat dat gegeven de actuele 

spelverdeling bij het beste tegenspel met het beste afspel kan worden behaald.  

Het is zeer wel mogelijk dat het optimum een weinig kansrijk contract is, een contract dat dus 

eigenlijk niet geboden zou moeten worden. Linksonder vind je de puntenverdeling van de vier 

handen; een klein blauw stipje geeft aan dat Oost de gever is.. Rechtsonder zie je welke contracten 

onder dezelfde condities door alle spelers in alle speelsoorten kunnen worden gehaald.  

 

Er blijken dus drie mogelijke slems door NZ gemaakt te kunnen worden. Het meest kansrijk is 6 

klaver, hoewel de troefkleur van wat krakkemikkige kwaliteit is. Omdat je 8 topslagen in de bijkleuren 

hebt (1 S,3 H en 4 R), slaagt het slem wanneer je deze troefkleur voor 4 slagen thuis kunt brengen. 

En gezien het zitsel lukt dat. Volgens The Official Encyclopedia of Bridge staat bij Suit Combinations 

vermeld dat vier slagen met deze klavers een kans heeft van 33%. Dat zal Kees Bakker, die dit slem 

onvervaard bood en maakte worst wezen. 

In viertallen of butler is het risico op een zeperd te groot, maar in Bagdad, daar mag dat. De andere 

twee slems zijn nog minder kansrijk: het best betalende 6 harten heeft bovendien vallende troeven 

nodig en komt op zo’n 12%. 6 ruiten scoort iets beter. Deze solver geeft geen aanwijzingen, hoe welk 

contract dan ook geboden kan worden. Voor het spelen geeft het wel hulp. 



We gaan daarom nog één stapje verder.  

Klik in het schemaatje rechtsonder op het hokje 6 klaver van zuid. Dat wordt dan geel. (je kunt weer 

op alle hokjes klikken, probeer het maar) Nu moet West uitkomen, zeg met harten acht. Die loopt dan 

via de 3 en de boer naar de Aas van zuid. 

 

 

 

 
 

In dit herhaalde plaatje zie je nu de situatie van dit moment: één slag gespeeld, zuid aan slag. De 

gespeelde kaarten zijn nu grijs gekleurd. In het vak rechtsboven wordt nu de slagenstand 

bijgehouden. 

De twaalf overgebleven kaarten van zuid zijn nu geel (alle klavers) of groen gekleurd. Zuid moet nu 

spelen, maar mag om het contract te halen alleen een groene kaart aanraken; speelt hij een gele dan 

gaat hij down. Logisch uiteraard, want om maar één klaver te verliezen, moet die kleur vanuit noord 

worden aangespeeld.  

Hopelijk hebben jullie wat aan dit routekaartje, stoei er maar eens een weekje mee. 

 

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) 

mailto:bridgekring1935@gmail.com


 

Veel bridgeplezier donderdag 

Jan, Tijn 

 


