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Uit het bestuur
Het bestuur vergaderde in Corona-opstelling op 26 november 2020 bij de secretaris thuis. Met 4
personen, want niet meer dan 3 bezoekers zijn toegestaan. Mieke Rijnen bleef thuis.
We stonden stil bij het plotselinge overlijden van Toos Roemen. Ze zat in de kascommissie, dus nu
is reserve lid John Boeren lid geworden van de kascommissie.
We hebben besloten om het inschrijfgeld voor hen die lid willen worden van onze bridgeclub, weer in
te stellen. Een aantal jaren geleden deden we dat ook. Toen was het € 15.- en nu gaan we € 17.- vragen.
We zijn op zoek naar wedstrijdleiders voor het stepbridgen. Met alleen Kees en Ruud is het te
kwetsbaar. We hebben enkele leden benaderd, maar tot nu toe zonder resultaat.
Met de stepcompetitie mogen invallers van buiten de club meedoen. We vinden dat invallers die
wekelijks meedoen, eigenlijk lid zouden moeten worden van onze club. Tenslotte betalen onze leden
contributie om mee te kunnen doen. We hebben besloten om het invallen door niet-leden te beperken
tot één keer per competitieronde per avond (dinsdag en donderdag). Dat gaat in met competitieronde 6 (= 9 februari). Dus tijd genoeg om lid te worden of een andere bridgepartner te vinden.
Ook bij het stepbridgen kan men als clublid clubkampioen worden. Weliswaar individueel en niet
als paar. Van de 32 avonden (dinsdag en donderdag apart) komt u in de eindstand voor als u
minstens 24 avonden heeft meegedaan.
Misschien heeft u het al opgemerkt: we hebben een nieuwe website bij de bridgebond
(https://29002.bridge.nl). Helemaal anders dan de oude site bij de bond. Onze eigen oude
vertrouwde website (www.bcbe.nl) houden we voorlopig in stand.
Uiteraard is de organisatie van de Kerstdrive besproken. We hopen dat onze leden een beetje
tevreden zullen zijn met het resultaat.

Kerstmijmering
In de jaren ‘60 schaften vele gezinnen een encyclopedie aan, die deel voor deel kwam en duur
betaald werd: de Winkler Prins. Dat moest nu eenmaal. Net zoals je er heden ten dage niet bij hoort
als je geen iPad hebt. Momenteel is alles op internet te vinden, met Wikipedia als waardige
opvolger van de Winkler Prins. Die laatste kun je nu zelfs op Marktplaats aan de straatstenen niet
kwijt. Oud papier geworden.
In mijn hoofd had het verhaal post gevat dat de Germanen de kortste dag vierden met een
dennenboom en dat de Christelijke zendelingen dat hebben vermengd met de geboorte van Jezus.
Na tientallen jaren van dwalen komt de ontnuchterende werkelijkheid van Wikipedia op je monitor:
In de Romantiek (begin 19e eeuw) doken theorieën op dat de kerstboom een OudGermaanse oorsprong zou hebben, waarbij de boom (eik) centraal stond in een
midwinterviering (eigenlijk de kortste dag). Mogelijk werd die boom dan verlicht.
Als de boom in de winter oud was, werd deze verbrand voor warmte. Tegenwoordig
gaat men er echter vanuit dat de kerstboom niet ouder is dan de 19e eeuw. De
traditie van de kerstboom is komen overwaaien uit het 19e-eeuwse Duitsland en door
immigranten naar Nederland meegenomen. Hoe ontnuchterend! Dat maakt meteen
begrijpelijk dat de kerstboom geen deel uitmaakt van het lied “Stille Nacht, Heilige
Nacht”. Dit lied was er eerder dan de traditie om in Kersttijd een dennenboom in huis te halen.
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We hadden in Den Haag thuis dus een kerstboom met bovenin een piek. Onder de rivieren werd
daar vroeger anders over gedacht. Een kerstboom was heidens en bij vele Brabantse gezinnen kwam
zo’n ding niet in huis. Later mocht het wél, maar niet met een piek erop. Het moest een ster zijn, de
ster van Bethlehem.
In het Evangelie volgens Lucas staat dat Jezus na zijn geboorte in een voerbak voor het vee werd
gelegd. Daaruit werd geconcludeerd dat de geboorte in een stal plaatsvond. De invoering van de
kerststal wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi, die omstreeks het jaar 1200 in Italië leefde.
Naast Jezus, Maria en Jozef zijn vaak ook andere figuren aanwezig die in het kerstverhaal
voorkomen, zoals herders - eventueel aangevuld met enkele schapen - en de drie koningen met een
of meer kamelen. Verder behoren de os en de ezel vaak tot de groep.
In het begin hadden we alleen échte dennenbomen. Zo een met een houten kruis,
dat met een grote spijker onder aan de stam was geslagen. Een nogal wiebelige
constructie en menig boom viel ’s nachts met veel geraas om. Later kregen we
zo’n plastic groen ding met drie vleugelmoeren. Daar konden we de stam in
doen (zonder kruis) en met die moeren recht en vastzetten. Ook niet zo stabiel,
maar er kon water in met de gedachte dat de naalden langer standhielden. Geen
wonder dat de kunstboom aan populariteit won. Net als de elektrische kaarsjes:
gemak dient de mens. Toen we nog geen kunstboom hadden, namen we er een
met kluit. Dat suste ons natuurlijk geweten, want na gedane arbeid ging de boom
de tuin in met de vaak ijdele hoop dat hij aan zou slaan.
Met die goedkope vliegreizen en de onbedwingbare noodzaak om ver weg in een warm land Kerst
te gaan vieren, bleven velen niet thuis. Of ze gingen naar een échte witte Kerst in de bergen. Maar
ja, meneer Corona steekt daar een heel vervelend stokje voor. Thuisblijven of beperkt op bezoek.
De hele familie bij elkaar mag niet van Marc. Misschien heeft dat ook wel wat.
Ik wens u allen een mooi en gezond Kerstfeest toe. Met wellicht een beetje het gevoel van vroeger!
Ruud Koningen (met dank aan Wikipedia)

Zwakke twee en andere preëmptieve biedingen
Ruud heeft in het laatste Aan-Signaal bedenkingen geuit tegen deze destructieve biedingen, die
louter bedoeld lijken te zijn zand te strooien in de biedmachine van de tegenstander. Ze zouden het
spelplezier - toch onze voornaamste bekommernis - ernstig schaden. Veel paren hebben ook niet
afgesproken hoe ze op een dergelijk bod moeten reageren.
Nu hoor ik nachten wakker te liggen; ik heb immers de laatste jaren de methode Bridge in een Flits
van Westra in mijn lessen gebruikt. De methode is de uitwerking van het Standaard Hoog systeem
van de Bridgebond.
Ik vraag me af of een preëmptieve 3♠-opening mijn spelplezier bederft. Nee, maar ons eigen bieden
wordt natuurlijk wel een stuk avontuurlijker op 4-niveau. Ik vind dat een uitdaging aan mijn
intuïtie. Natuurlijk moet je met je partner wel afspraken maken over biedingen na een preëmptieve
bieding van de tegenstanders. Ik kom daar zo dadelijk op terug.
Wie de moeite neemt alle step-spellen van dit seizoen te screenen, komt tot de constatering dat
handen waarmee je een sterke twee zou openen minder voorkomen dan handen waarmee je een
zwakke 2♦, 2♥ of 2♠ kunt bieden. Da’s een belangrijke reden om daar eens goed naar te kijken.
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In de lessen blijkt steeds maar weer dat beginnende bridgers de waarde van hun hand moeilijk
kunnen inschatten. Hoe meer lengte, hoe sterker de hand. Alleen al vanuit dit didactische oogpunt
zou ik nooit de zwakke twee-, drie- en vieropeningen willen afschaffen.
Realiseer je dat met een zes-punter ♠HVB876 een sterkere hand hebt dan de meeste 12-14punts
openingen. Je hebt zelf al vijf slagen. Hoeveel heb je er met deze hand: ♠H76, ♥V98, ♦HT32,
♣AB5, waarmee je vlot 1♦opent? Je hebt immers 13 punten.
***

Afspraken over zwakke biedingen op 2- of 3-hoogte:
- 6-10 punten;
- een goede zes-of zevenkaart: 2 (van de drie top)honneurs;
- pas op 3-niveau de regel van 6/7 toe: niet-kwetsbaar moet je zes, kwetsbaar moet je zeven slagen
zelf hebben;
- bied pas als je naast je lange kleur een 4+kaart hebt in een hoge kleur; kom later in de bieding.
- N.B. De consequentie van zwakke 2♦, ♥ en ♠ openingen is dat alle sterke openingen in 2♣
terechtkomen: 20+ p. met een één- of tweekleurenspel, 23+ p. met een SA-verdeling.
Antwoorden op een zwakke opening van de partner:
- pas met weinig punten en geen steun in de kleur
- verhoog preëmptief met een weinig punten en een drie- of vierkaart steun; volgens de ‘Wet’: je kunt
in een competitief biedverloop net zoveel slagen bieden als je samen troeven hebt. Met 9 troeven
bied je je 3, met 10 troeven samen bied je 4 in de kleur.
- 2SA: 15+ p. Inviterend voor de manche. Herbieding openaar: 3 in openingskleur: zwak (6-8p).
3 in een van de andere kleuren: renonce of singleton in die kleur.
Alternatief: na 2♥– 2SA – 3♣: heb V of H in deze kleur.
Bieden na een zwakke opening van de tegenstanders:
- 2SA: 16-18p. en een SA-verdeling; dekking in de openingskleur.
- een antwoord in een kleur belooft een goede 5k (op 2-niv) of 6k (op 3-niv) en een stevige opening.
- doublet belooft een 4k in de andere hoge kleur of beide hoge kleuren (na 2♦) en openingskracht.
Zwak sprongvolgbod:
- belooft 6-10 punten;
- een enkelvoudige sprong belooft een 6k: (1♦) – 2♥.
- een dubbele sprong belooft een zevenkaart: (1♣) – 3♦.
Spreek met je partner af wat een bijbod met sprong belooft. Mijn advies: 1♦– 2♥: belooft een 6k ♥
en openingskracht. Het bod is dus mancheforcing. Slem ligt nogal eens in het verschiet.
Ik hoop dat mijn verhaal zowel zwakke openaars als de tegenstanders wat steun biedt. Hoe dan ook,
de zwakke twee en drie zijn inmiddels zo sterk ingeburgerd dat het goed is er enige kennis over op
te doen.
Kees van de Ven, WL donderdag
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To claim or not to claim
Veel bridgers houden niet zo van claimen. Ze denken dat ze genept
worden, omdat ze niet zo snel kunnen zien of die claim nou wel terecht
is. Maar je kunt altijd een claim weigeren. Bij bridgen aan tafel mag na
een betwiste claim niet verder worden gespeeld. De arbiter moet er dan
bij komen om op een neutrale manier te beoordelen of de claim juist is
en wat het resultaat van het spel moet worden.
Bij StepBridge gaat dat effe anders: je druk op de knop claimen, waarna
het spel stopt. Als beide tegenstanders akkoord zijn, komt het volgende
spel in beeld. Als een van de tegenstanders niet akkoord is, wordt de WL gewaarschuwd, maar die
hoeft er meestal niet bij te komen. Je speelt namelijk gewoon verder, alsof er niet is geclaimd.
OK, je houdt niet van claimen. Maar je houdt bij StepBridge er ook niet van om te worden opgejut.
En zeker niet dat je spel wegens tijdoverschrijding wordt afgebroken. Dan is claimen best wel handig.
Mij werd onlangs de vraag gesteld vanaf hoeveel slagen je mag claimen. Mijn antwoord was:
“Vanaf de eerste slag.” Het komt natuurlijk niet vaak voor dat je in de eerste slag al 13 slagen
claimt, maar het is niet onmogelijk. Bij elke claim moet het wél duidelijk zijn dat je de rest van de
slagen zal halen. Het is buitengewoon onethisch als je de rest van de slagen NIET hebt, maar
probeert de tegenstanders slagen te ontfutselen door te claimen. In de hoop dat ze niet goed tellen.
Zeker als de tijd bijna om is denkt men dat het wel goed zal zijn. En dan treedt de eerste zin van dit
stukkie in werking.
Kom je tot de ontdekking dat je een onjuiste claim accepteerde, chat dat dan even privé naar de WL.
Die kan het spel nakijken en eventueel iets corrigeren. Echter bij het laatste spel van de avond is het
vanaf 20 seconden voor het einde niet mogelijk te claimen. Omdat een onjuist geaccepteerde claim
niet meer ongedaan gemaakt kan worden als de avond voorbij is.
Ruud Koningen

Kerstdrive

In 2020 een Kerstdrive achter je PC!
Daar zit je dan als trouw lid van BCBE
Niemand had dit ooit kunnen dromen
Stiekem gedacht, dat het er niet van zou komen
Geen slingers en ballen van zilver en rood
Geen cadeautafel met zo’n lekker krentenbrood
Geen lotjes en geen loterij
En zelfs geen Hemelse hapjes erbij

Wij kijken wanhopig naar boven
Smeken, bidden en blijven geloven
Dat wij na dit rampzalige jaar
Weer gezond mogen terugkeren met elkaar
Het steppen is best een leuk surrogaat
Fijn als je ver en vaak op vakantie gaat
Liefdevolle Kerstdagen, wens ik u allen
En laat het virus uw samenzijn niet verknallen
Hanneke de Vries
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Stepbridgen in Coronavirustijd
StepBridge geeft toch ook soms een positief bericht,
Leg het daarom vast in dit gedicht.
Voor mijn bridgemaatje Toos,
Is het online bridgen een schot in de roos.
Als je al lang last hebt van je oog en oren,
Kan het online bridgen je echt wel bekoren.
Bridgen in alle rust voor je eigen scherm thuis,
Geen stoelen die schuiven, want je zit in je eigen huis.
Een bieding van zwakke twee, dien je echt te alerteren,
Zo hebben we met online bridgen ook nog wat kunnen leren.
We zijn blij en komen onze tijd goed door met dit boeiende spel,
Schenken nu thuis ons glaasje in, och ook dat went snel.
Nu blijven al de consumptiemunten in onze tas,
Toch hopen we dat het straks weer wordt zoals het was.
Straks spelen we de Kerstdrive
ook op onze PC,
Het is helaas niet anders, spelen 2021 het in de Schalm ook zeker mee.
Met een positieve blik naar het nieuwe jaar,
Blijven we ook online bridgen dat is zeker waar.
Via deze weg willen we ondanks ieders beperkingen in deze tijd,
Iedereen het allerbeste wensen, blijf vooral gezond, want de tijd die glijdt.
Namens Toos en Nettie, twee fanatieke Stepbridgers.

Wenst de redactie iedereen – voor zover mogelijk een gelukkig, vrolijk, maar vóór al een

Gezónd 2021
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