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VIERTALLEN 

Door de fraaie overwinning van ons viertallenteam, deze keer in de samenstelling Finy - Ine, Kees - 

Sjef, op koploper Theseus werd een plaats in de promotiepoule veilig gesteld. Weliswaar nipt (resp. 

slechts 1 en 2 punten méér dan Udenhout en Goirle, waardoor deze laatste veroordeeld werd tot het 

spelen in de degradatiepoule), maar zeker verdiend. Het resultaat van vier overwinningen en slechts 

één verliespartij is nu al dat BCBE volgend jaar in ieder geval Eerste Klasse speelt!  

BCBE 1, proficiat en veel succes gewenst met het verdere spel in de promotiepoule. Wie weet ….  

 

MEESTERPUNTEN 

Op dinsdag 6 januari 2015 heeft onze voorzitter Ruud Koningen aan Louise Molenschot (di) het 

regionaal meesterpuntencertificaat behorende bij 5000 meesterpunten mogen reiken.  

Van harte gefeliciteerd! 

 

VIERDE ZITTING, VIERDE RONDE 

Komende week gaat het er weer om spannen: promotie en degradatie binnen onze reguliere 

wintercompetitie. Lijkt de strijd tot dusver op dinsdag al voor een groot gedeelte gestreden, op 

donderdag is het nog verre van beslist.  

Wij wensen iedereen deze laatste zitting veel succes en och, zoals in een van de vorige Aan-

signalen al gemijmerd werd: “… een jaar in goede gezondheid, dan doet dat keertje degraderen er 

niet toe, laten we wel wezen.” 

 

DINERDRIVE 

Zoals elk jaar wordt ook nu weer onze befaamde dinerdrive georganiseerd. Deze keer op zondag 

22 februari in restaurant “Riddershoeve”. Het aantal “stoelen” is beperkt, dus wees er op tijd bij. 

Nadere informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u op onze website www.bcbe.nl. 

 

DE ZIENDE BLINDE 

Het komt vrij vaak voor dat de leider uit zijn hand een kaart speelt, terwijl de dummy aan slag is. Of 

andersom: hij noemt een kaart in de dummy, terwijl hij uit zijn hand moet spelen. Meestal wordt 

zoiets heel vredig opgelost. De dummy roept “Je bent op tafel” of “Je bent in je hand”, de foutief 

gespeelde kaart gaat terug en er wordt een kaart uit de juiste hand gespeeld. Zo gaat het dus in 

99,9 % van de gevallen. En (bijna) niemand die daar moeite mee heeft.  

Maar als je de pech hebt een “deskundige” aan tafel te hebben (zoals de voorzitter), dan gebeuren er 

de meest rare dingen. Hij zegt dat er een onregelmatigheid is gebeurd en dat eigenlijk de arbiter zou 

moeten worden geroepen. “Onregelmatigheid?” laat de dummy verongelijkt weten. Ja, zo heet dat. 

En die dummy mag nou eenmaal niet de aandacht vestigen op een onregelmatigheid (artikel 42B3).  

De “deskundige” maakt het nóg gekker. Ergens in artikel 53A staat: Elke verkeerd voorgespeelde 

kaart kan als juist voorgespeeld worden behandeld. Dat is het recht van de tegenstanders. Dus niet 

de dummy, maar een tégenstander bepaalt of al dan niet uit de juiste hand moet worden 

voorgespeeld.  

Gelukkig komt het (bijna) nooit zo ver. Vooral als een tegenspeler vlot roept dat de leider uit de 

verkeerde hand voorspeelt en dat dat niet mag. Wel jammer, want misschien had hij even moeten 

nadenken en kunnen zien dat het verkeerd voorspelen gunstig voor hem zou zijn geweest.  


