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AFMELDEN 
Afmelden vóór 2 uur ’s middags via het e-mailadres afwezig@bcbe.nl. Er volgt vóór 5  uur een 

bevestiging van ontvangst. De wedstrijdleiding is dan op de hoogte en het programma van die avond 

kan op dat moment nog eenvoudig worden bijgesteld. 
 

CURSUSSEN NBB-REKENPROGRAMMA 
Het District biedt drie workshops aan over het rekenprogramma. 

• Workshop 1 maandag 13/04 en 20/04  bij Acacia,  19.30 - 22.30 uur 

• Workshop 2 zaterdag 23/05 en 30/05  bij Acacia,  12.00 - 15.00 uur 

• Workshop 3  zaterdag 06/06  bij Acacia, 12.00 - 15.00 uur 

De moeilijkheidsgraad van de workshops is oplopend. Er kan per module worden aangemeld. 

Het zou voor onze club prettig zijn wanneer meer leden op de hoogte zijn van het programma! 
Aanmelden bij Kees van de Ven, info@bcbe.nl   
 

MEESTERPUNTEN 

Sophia van Abeelen (di/do)           500 MP’n Clubmeester 

Els Vledder (do)  500 MP’n Clubmeester 

Beppie Jansen (do)  500 MP’n Clubmeester 

Yvonne Robben (di) 500 MP’n Clubmeester 

Lies Schaffelaars (do) 5000 MP’n Regionaalmeester 

José de Nijs (do) 5000 MP’n Regionaalmeester 

Paul Ackermann (do) 5000 MP’n Regionaalmeester 

Francis Braat (di/do)  15000 MP’n Bondsmeester 
 

VIERTALLEN 

BCBE 1 PROMOVEERT NAAR HOOFDKLASSE 
 

Woensdag 25 maart moest BCBE tegen WAC. Winst was voor álle teams van wezenlijk belang. 

Gezien de tussenstand was ook alles mogelijk. Had de een minder punten, de ander moest tegen de 

naaste concurrent. Het was deze laatste ronde écht “voor het echie”!  

Een luguber scenario met navolgend resultaat:  

Theseus (1) won dan wel met 14 - 6 van Waalwijk (2), maar dan nog had BCBE (3), al was het 

maar met één punt verschil, van WAC (4) moeten winnen. Het werd 10 - 10, maar dankzij een beter 

IMP-totaal was promotie uiteindelijk toch nog een feit!  
 

De dames Ine Bouwman/Finy Sijbring en Francis Braat/Mieke Rijnen en heren Kees van de Ven 

en Sjef Vorstenbosch, van harte proficiat en uiteraard veel succes volgend jaar in de Hoofdklasse! 
 

Alle uitslagen en standen uiteraard op onze site: www.bcbe.nl � Viertallencompetitie 
 

BLUF AAN TAFEL 
Er wordt niet alleen aan de bridgetafel soms gebluft, óók aan de eettafel. 

Een (gemakkelijk) recept van een nagerecht dat het na een uitgebreid paasdiner uitstekend zal doen. 

Ook dit kunt u vinden op onze site: www.bcbe.nl � Clubnieuws � Bijdragen van leden 

… en voor de chocoladeliefhebbers (het is per slot toch bijna Pasen) hebben we eveneens een 

chocoladerecept op de site geplaatst. Lezen! 
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Zoeken 

Bij Pasen hoort het zoeken van eieren. Al dan niet gekookt, fraai gekleurd en deugdelijk verstopt. 

Voor de hele kleintjes wat minder deugdelijk “verstopt”. Die hoeven dan niet lang te zoeken en 

kunnen heel blij kijken als ze weer een ei hebben “gevonden”. 

 

Minder blij wordt gekeken als er aan de bridgetafel een káárt zoek is. Drie spelers hebben 13 

kaarten en de sip kijkende vierde speler heeft er maar 12. ZOEKEN dus! Maar nergens te vinden … 

Dan maar de wedstrijdleider er bij geroepen (dat mag dan kennelijk wél!). Die moet een wonder 

gaan verrichten. Als een goochelaar tovert hij die 13e kaart tevoorschijn. Uit de hand met de 12 

kaarten. De 13e zat keurig achter een andere kaart geplakt.  

 

Maar het gaat niet altijd zo gemakkelijk. Een andere “act” is kijken of er in een van de ander spellen 

een kaart teveel zit. Een heel gezoek, maar meestal met positief resultaat.  

 

Goed, of liever slecht: nog steeds die 13e kaart niet gevonden. Wat dan? Het oranje goochelboek 

(ook wel “Spelregels voor wedstrijdbridge” genoemd) raadplegen. Artikel 14A lid 2 zegt: Als de 

kaart niet gevonden kan worden, reconstrueert de wedstrijdleider het spel zo goed mogelijk met 

gebruikmaking van een ander spel kaarten. Dat kan dus wel een hele tijd duren. Vooral als de 

spelverdelingen niet beschikbaar zijn. 

 

Maar Pasen zou Pasen niet zijn als er geen wonder geschiedt. Dat wonder is het kunnen invoeren 

van de spelverdelingen in de nieuwe kastjes. En als dat dan kan, waarom zouden we er dan geen 

gebruik van maken? Zo gezegd, zo gedaan: 

Vanaf dinsdag 7 april gaan we elke speelavond in de 1e ronde de spelverdelingen in de kastjes 

tikken. Even wennen, maar goed te doen. Een kort instructie ligt op de speeltafels en we krijgen 

extra tijd in de 1e ronde. 

 

Die spelverdelingen zijn niet alleen handig voor het herstellen van een spel. Ze worden na afloop 

van de avond gepubliceerd op de uitslagenservice van de NBB. Kun je achteraf een paar spellen 

doornemen. Héél leerzaam. 

 

Voorbeeld: www.nbbclubsites.nl/club/29018/uitslagen en op TN27 klikken. Daarna op 

Gedetailleerde frequentiestaten met spelverdelingen en zie: het wonder is geschied . . . . . 

 

Vrolijk Pasen én perfect bridgen daarna!  
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PAASDRIVE 
Dinsdag 31 maart wordt de paasdrive gehouden. Er wordt gespeeld volgens het uiterst eenvoudig 

ACOLbasissysteem: 

 

 
OPENINGEN: 1 in kleur: 12+ punten, 5-5-4-2, dat wil zeggen: 

  1♠/♥ = 5+kaart, 1♦ = 4+kaart, 1♣ = 2+kaart. 

 1 SA: 15-17 punten, sansverdeling (max. 4-kaart hoog) 

  Stayman, Jacoby voor ♠ en ♥   

  2 SA: limietbod (8 mooie of 9 gewone punten) 

 2 ♣: Mancheforcing (sterkste opening). Antwoord 2♦ =  zwak 

 2 ♠/♥/♦:  Semi-forcing (8 slagen of 18+punten, 5+kaart) 

 2 SA: 20-22 punten, verdeling als bij 1 SA 

  Stayman, Jacoby voor ♠ en ♥ 

 3 ♠/♥/♦/♣: minimaal 7-kaart, maximaal 10 punten 

 

DOUBLET: Negatieve doubletten mogen. 

 

VOLGBIEDINGEN: Moet minimaal een 5-kaart zijn. Een sprongvolgbod geeft een  

 opening aan met een 6-kaart in de geboden kleur. 

 

AZEN VRAGEN:  Met 4 SA. Antwoord: 5♣/♦/♥/♠/SA = 0/1/2/3/4 azen. 

 

UITKOMEN: Hoogste van een serie, kleintje belooft plaatje. 

 

SIGNALEREN: Hoog = aanmoedigend, laag = afwijzend. 

 Bij niet bekennen: in de gewenste kleur. 

 

 

 

 

… EN TOT SLOT: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrolijk Pasen 

 

Ik ben een kip 

en was een ei 

maar kip zijn vind ik mooier. 

Een ei te zijn is ook wel leuk, 

maar ben je toch veel dooier 

 
C. Slagmolen 
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