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Dit wordt het laatste bericht van de wedstrijdleiding in het nu bijna voltooide seizoen. Vanaf volgende 

week publiceren we wekelijks een zomerberichtje, voornamelijk bedoeld als reminder om uw 

donderdagavond op zinvolle en plezierige wijze door te brengen. Lange berichten kunt u in de 

zomermaanden dus niet van ons verwachten. Bovendien is het nog ongewis hoe we in september 

een en ander weer op gaan pikken, plannen en ideeën genoeg; we heten u welkom voor het geval u 

daaraan wat suggesties zou willen toevoegen. 

 

Zoals aangekondigd sluiten we aanstaande vrijdag de clubranking af. De eindstand van dit seizoen 

zal de beginstand van september zijn. De zomerdrives worden dus niet in de clubranking verwerkt. 

 

Viertallen 

 

De viertallencompetitie is inmiddels op een paar oortjes na gevild. De uitslagen van de afgelopen 

week waren redelijk spectaculair: het is immers altijd leuk als de favoriet verliest.  

Joop-Ineke-Ina-Titia winnen met 54-46 imps = 12-8 in vp’s van Tijn-Evelien-Mary, Janus en zij 

winnen ook van Anje-Berry-Reina-Mieke met 42-28 imps = 13-7 in vp’s. Dat leidt tot de volgende 

stand: 

 

 

  Imp  Imp  VP VP  

 gespeeld voor tegen voor tegen 

Hans Theo Aart Kees 9 780 222 149 31 

Tijn Evelien Mary Janus 8 625 336 124 36 

Joop Ineke Ina Titia 9 509 390 106 74 

Anje Berry Reina Mieke 10 483 490 97 103 

Jolanda2 Leslie Corrie 7 222 530 37 103 

Joke Guus Hanny Cita  9 223 874 7 173 

 

De resterende uitslagen en bijbehorende standen maken we bekend met de zomerberichtjes. 

 

Slems 

 

Een povere collectie afgelopen donderdag: één maakbaar slem door niemand geboden, en één 

onmaakbaar slem, geboden door Lineke die daarmee toch een pluimpje verdiend heeft. Zie hier: 

 

 



 

 

Het spel illustreert de onverwachte problemen die je kunt tegenkomen, terwijl je toch vrij solide hebt 

geboden: 30 punten samen, mooie 5-4 fit in    , alle azen aanwezig, slechts 1 heer buiten. Blijken er 

negen punten in de     te zitten, goed voor welgeteld twee slagen. Incasseer je roemloos je nul, 

maar wel complimenten voor de aanpak. 

 

 

Het slem dat door niemand werd geboden: 

 

 

 
 

Het is 6    in de Westhand, en het kan gemaakt worden omdat Noord    heer bezit. Het bieden zal 

vaak starten met 1     in West, die na 1     van Oost zal vervolgen met 3    , forcing natuurlijk met 

minstens 5-4 in de lage kleuren. Oost weet nu uiteraard dat de slemzone in zicht is, maar zal ook 

huiverig zijn het 3SA- niveau te passeren. Wanneer hij nu 3     biedt (4e kleur) eindigt het bieden 

waarschijnlijk in 3 SA, tenzij één van beide partners nog een nokje wil geven. 3 SA kan in elk geval 

niet down. Eén paar kwam in 5     terecht, maakte er keurig 6, maar scoorde een wrede nul omdat 

420 nu eenmaal niet op kan tegen de 430 of hoger van de sansbieders. Het is al eerder betoogd: 

wanneer je met zulke mooie handen in 5 laag belandt, biedt dan maar zes; je hebt dan tenminste een 

kans op een redelijke score.  

 

 

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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