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CLUBCOMPETITIE  

Afgelopen week is de 4e avond van de 3e competitieronde gespeeld. Dus promoties en degradaties. 
Blijdschap, verdriet, opluchting. Allemaal emoties, zowel gedurende de speelavond als na afloop, 
als de uitslagen op het bord worden geprikt. 
Fijn dat er nog zovele leden zijn die niet meteen vertrekken, maar nog even blijven voor een praatje 
en een extra drankje. 
De uitslagen staan dezelfde avond reeds op de website van de bridgebond. Zie “Uitslagenservice 

NBB” op onze website. Als u daaronder op “Hoe werkt dat?” klikt, leert u hoe u de uitslagen kunt 
lezen en welke mogelijkheden er zijn. 
 
STILZITTAFEL 

Statistisch hebben we 50% kans op een stilzittafel (3 lijnen bij 
elkaar). Op de dinsdagavond is er 7 keer van de 12 avonden 
stilgezeten, dus iets meer dan die 50%. Op donderdagavond 
was dat 4 keer. De organisatie doet alle moeite om het 
stilzitleed zo goed mogelijk te verdelen over alle paren. 
Hetzelfde geldt voor het aantal keren dat men in 4 avonden 
een paar meer dan 2x of minder dan 1x ontmoet. Dat is niet 
helemaal gelukt en we gaan op zoek naar een methode om dat te verbeteren. 
 
WACHTTAFEL EN COMBITAFEL 

Als op uw (mooie gele) gidsbriefje WT staat, dat zit u in die ronde 4 spellen stil. Als er CT staat 
betekent dat dat u in die ronde naar de combitafel gaat. U ontmoet dan een paar uit een andere lijn. 
De hogere lijn zit NZ en de lagere lijn zit OW. Er is altijd een gevoel van oneerlijkheid aan die 
tafel. Een paar uit een hogere lijn tegen een paar uit een lagere lijn. Maar dat is slechts schijn. Lees 
het artikel “De Combitafel” op de website: klik op “Technische zaken” en vervolgens op “TC 

artikelen” (rechtsboven). In die lijst staat wel meer wat u eigenlijk zou moeten lezen.  
 
WAAR STAAN DE TAFELS? 

Hopelijk bent u wat gewend aan de plaatsing van de tafels in de speelzaal. Toch nog even een 
kleine uitleg. De tafels 1 t/m 6 staan in volgorde vanaf de barzijde naar de toneelzijde, in de rijen 1, 
2 en 4 (gezien vanaf de toegangsdeuren). In de rij 3 staan de “bijzondere” tafels: de combitafel en 
de tafels 7 en 8. De tafels 7 aan de barzijde. De tafels 8 aan de toneelzijde. Nu ik dit nog eens lees, 
vraag ik me af of het nu wél duidelijk is! Op de 4 hoeken van de zaal hangen plattegrondjes.  
 
LANZAAM? 

Sommige paren hebben wat langer nodig voor die 4 spellen dan andere. Dat is helemaal niet erg. 
Bridgen is tenslotte een denksport. Áls het dan langzaam gaat, neem dan geen of weinig tijd voor 
het napraten. Hoe de klok op de piano in de gaten: bij 21 minuten moet u aan het 2e spel beginnen, 
bij 14 minuten aan het 2e en bij 7 minuten aan het laatste spel. 5 minuten voor tijd fluit de klok 1x. 
Dat betekent dat u dan niet meer aan het laatste spel mag beginnen. Dan heeft u 3 spellen gespeeld 
Helemaal niet erg. Altijd beter dan in haast en herrie dat 4e spel te moeten spelen. Ook als u er niets 
aan kunt doen (bijvoorbeeld er is een arbitrage geweest) dan mag u na die fluit niet meer aan het 4e 
spel beginnen. 
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12 - 14 of 11 - 15 kaarten 

Als je dat uit het bord haalt, gaan we er vanuit dat aan de vorige tafel het spel verkeerd is terug 
gestoken. Er wordt opnieuw geschud en gewassen, want het spel herstellen kost teveel tijd en 
moeite. De paren aan de tafel waar het spel verkeerd is terug gestoken, krijgen een aftrek van een 
kwart top (0,25%). 
 
DUS: let heel goed op dat je je kaarten goed terug in het bord stopt. Even natellen zou niet slecht 
zijn. En haal de kaarten er dan NIET meer uit om nog even te zien hoe de spelverdeling was.  
 
VIERTALLEN 

Na een voortvarende start (2 x winst; tegen De Honneur SC 1 en Theseus 8) was de derde confrontatie 
(tegen Goirle 6) een lelijke tegenvaller. Doel dit jaar is in ieder geval handhaving in deze (éérste) 
klasse. Uitslagen en stand vindt u op de site onder “viertallen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


