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We speelden vorige week de derde butleravond en zoals verwacht traden er weer  verschuivingen in 

de rangschikking op. De eerste 12 na drie  speelavonden in de butlerstand zijn  

1. Hans en Theo   +151 

2. Titia en Ina     +98 

3. Anje en Berry    +90 

4. Evelien en Tijn    +81 

5. Ineke en Joop    +66 

6. Yvonne en Martin    +41 

7. Mia en Ruud     +31 

8. Reina en Mieke    +30 

9. Mary en Janus    +26 

10. Nanny en Jan    +19 

11. Jeannette en Anne    +18 e.a. 

12. Monique en Cathinka   +18 e.a. 

Hans en Theo lijken onbetwist op de eindoverwinning af te gaan. Vorige week waren ze prima eerste, 

waarvoor gelukwensen.  

 

Ruitenboer halve finale 

 

Afgelopen zondag werden de halve finales van het Ruitenboertoernooi gespeeld. Verdeeld over vijf 

grote regionale toernooien streden 729 paren voor een plaatsje in de finale. Merkwaardigerwijze 

waren hadden alle vijf de wedstrijden een stilzit. Bridgekring had 5 paren naar de Hollandse HF (157 

paren) afgevaardigd. Helaas moest één paar door ziekte op het laatste moment afzeggen. Eerste in 

deze wedstrijd werd het paar dat in onze club er ook al blijk geeft in topvorm te verkeren, jawel 

Hans en Theo, die na 36 spellen het indrukwekkende percentage van bijna 68 wisten te bereiken. 

Nogmaals gelukwensen en nu op naar de finale van 18 april. 

Mary en Tijn mogen daar ook naar toe, zij het met de hakken over de sloot, want 1 ronde voor het 

einde kwamen ze nog twee volle procenten tekort; een mooie slotronde dichtte dat gat ruimschoots. 

Nanny en Jan -  als gastpaar voor de halve finale geplaatst – eindigden net onder het midden, ons 

vierde paar, Renée en Ton  juist daarboven. Maar wat een toernooi hadden die twee gespeeld: Na 9 

spellen werden ze in de stilzit geparkeerd, dan sta je dus laatste in het veld, in de pauze stonden ze 

net onder de 40%; maar in de tweede helft leken ze wel Nederland tegen Gilbraltar: met 63% zouden 

ze over de hele wedstrijd genomen als derde zijn geëindigd, Chapeau. 

 

Slems 

 

Drie slems waren er vorige week, maar alle drie van het type “’t zit erin omdat alles goed zit”, het type 

waar we eigenlijk niet zoveel aandacht aan willen geven. We hebben het gecheckt met Jack, de 

virtuele wereldkampioen, en gelukkig weet die geen enkel biedverloop te produceren waarbij een 

slem zou worden bereikt. Volgende keer beter. 

 



Viertallencompetitie 

 

Deze week geen uitslagen en daarom ook geen nieuwe stand. Wel moeten we een belangrijke 

opmerking van organisatorische aard maken. Alle 8 spelers moeten zich netjes aan het protocol 

houden. Dat houdt in dat de twee aanvoerders een afspraak regelen voor het tijdstip van de 

wedstrijd, maar ook afspreken wie van hen de tafels aanmaakt. Het is noodzakelijk dat de beide 

tafels door een en dezelfde persoon worden opgezet. Het handigst is wanneer dat ongeveer 5 a 10 

minuten voor het beoogde begin gebeurt. De andere zeven blijven daar helemaal van af. Er ontstaan 

dan twee tafels die genoemd zijn naar de noordspelers. Eén van die twee tafels zul je ongetwijfeld 

herkennen als zijnde genoemd naar een lid van jouw team. Vlak voor de wedstrijd nemen alle spelers 

plaats aan een van die tafels, het maakt niet uit welke, want Step zet je op de goede plaats. Dan kun 

je spelen. 

Na 12 spellen is de kans zeer wel aanwezig dat de ene tafel veel sneller is geweest dan de andere 

en dat jij dus aan de tafel zit die moet wachten. Met een beetje pech kan dat een kwartiertje duren. 

Van belang is nu dat je in die tijd de wedstrijd niet verlaat. Misschien kun je zonder Step te verlaten 

iets aan je mail doen of zo, maar aan te raden is dat niet. In het bijzonder kun je niet binnen Step iets 

anders gaan doen, kijken bij een collega of de stand van een andere partij bekijken, want dan kun je 

niet meer terugkeren naar je eigen wedstrijd en zijn de poppen aan het dansen. Het enige wat dan 

nog kan is helemaal overnieuw beginnen. Dat laatste is ook het advies wanneer er in het begin van 

de wedstrijd iets misloopt  - en dan ook rücksichtlos: allemaal eruit, tafels opnieuw aanmaken 

enzovoort. – maar daar heb je niet veel aan als de helft van de wedstrijd er al opzit. Dus bij de start: 

niet dringen en een tikje geduld. 

Na de eerste helft laat je het wisselen over aan de afgesproken aanvoerder – dus de andere zeven 

bemoeien zich daar niet mee – en Step zorgt vervolgens dat je tegen de juiste tegenstanders komt te 

zitten. 

 

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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