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� Systeemkaart (1) 

Het spelregelboekje laat in artikel 40B weten: Een speler mag geen bied- of speelwijze toepassen 

die gebaseerd is op een speciale afspraak met de partner, tenzij redelijkerwijs mag worden 

verwacht, dat het andere paar de betekenis begrijpt, of tenzij zijn partij het gebruik van een 

dergelijke bied- of speelwijze kenbaar maakt in overeenstemming met de voorschriften van de 

organiserende instantie. Een mond vol, maar dat heb je vaak met reglementen. 
 

De zin “in overeenstemming met de voorschriften van de organiserende instantie” geeft aan dat een 

bridgeclub voorschriften moet hebben. Nou die hebben we die toevallig ook. Het (onlangs 

vernieuwde) Competitiereglement laat in Artikel 13 het volgende weten: Elk paar dient ongevraagd 

twee deugdelijk ingevulde en gelijkluidende systeemkaarten aan beide tegenstanders te 

overhandigen alvorens met spelen te beginnen. Bij in gebreke blijven kunnen disciplinaire straffen 

worden opgelegd. Ja, dat had best wat vriendelijker kunnen worden geformuleerd. Ik kan me niet 

herinneren dat op onze club hiervoor ooit straffen zijn uitgedeeld. Maar soms krijg ik wel de neiging 

dat te doen, als je ziet hoe men zijn systeemkaart heeft ingevuld: zo minimaal mogelijk, kennelijk met 

de bedoeling de tegenstander zo min mogelijk te laten weten. Soms op pinpasformaat, waardoor je 

écht niet kunt vinden wat je zoekt.  
 

Nu zult u zeggen: “Ik speel GEWOON ACOL, dus zo’n systeemkaart is helemaal niet nodig!” Laat 

ik u echter uit de droom helpen: Niemand biedt ACOL op dezelfde wijze. Er zijn talloze manieren 

om “gewoon” ACOL te spelen. Voorbeeldje: de meeste bridgers openen 1♠ met een 5-kaart. Maar 

er zijn linkmichels die dat met een 4-kaart doen. Zonder systeemkaart ga je bij het afspelen mooi de 

mist in als je dan op een 5-kaart rekent.  

Ander voorbeeld: Na een opening van 1SA van je partner komt rechts een doublet of een volgbod. Als u 

nu 2♥ biedt, belooft dat bij de één échte hartens, terwijl het bij de ander Jacoby (voor de schoppens) is. 

Alerteren is er dan meestal niet bij, want je speelt tenslotte “gewoon” ACOL. Heel vervelend voor 

de tegenpartij die denkt dat je hartens hebt en hun mooie hartenkaart niet meer kan bieden. 

Zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen van biedsituaties die verkeerd worden begrepen door 

de tegenstanders, omdat daar geen duidelijkheid over bestaat. En dat geeft weer ergernis en 

vervelende nagesprekken. 
 

Dus: laat duidelijk weten hoe u biedt en speelt (signaleert). HOE? U raadt het al: met een 

systeemkaart natuurlijk! Artikel 13 van ons competitiereglement laat weten dat alleen de kleine 

systeemkaart volgens NBB-model is toegestaan. Waarom? Omdat dat model alle benodigde 

informatie duidelijk heeft ingedeeld. En als iedereen aan dat model gewend is, kun je makkelijk 

vinden wat je zoekt.  

Op onze website kunt u het vereiste model systeemkaart vinden dat met de computer kan worden 

ingevuld: www.bcbe.nl � Technische zaken � Systeemkaart A5-formaat. Daar vindt u tevens een 

“Instructie voor het invullen van de kleine systeemkaart.pdf”. Onze club verstrekt overigens ook 

mooie blanco systeemkaarten, die u met de hand kunt invullen (2 per paar).  
 

Vindt u dat allemaal te moeilijk, vraag dan om hulp bij de wedstrijdleider, een arbiter of een ervaren 

speler. 

Volgende keer wat meer over het hoe en waarom van de systeemkaart. Want bovenstaande zal niet 

iedereen hebben overtuigd van nut en noodzaak van de systeemkaart. Ik hoop u dan vooral te 

kunnen overtuigen van het nut, uw belang dus. 
 

Ruud Koningen 
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� Indeling 5
e
 Ronde:  

DINSDAG 

26 januari - 2 februari - 16 februari - 23 februari 
 

A B C 
Je. van Doremalen - Je. de Kort 
Herma Cashoek - Evert Cashoek 
Chris Bastin - Ine Bouwman 
Carlijn Eras - Rianne van Gorp 
Bert Piersma - Cees Zebregs 
Harrie van Hoof - Yvonne van Riel 
Theo van Eekelen - Loes Poppelaars 
Berry van der Donk - Frans Vromans 
Marco Klein Nagelvoort - Ben van Rooij 
Kees van de Ven - Sjef Vorstenbosch 
Loes Westgeest - Wim Westgeest 
Janny de Haan - Ria Klijn 
Ine Bierhuizen - Hanneke de Vries 
Dirk Braat - Ko Rijnen 
Jetty Schuurmans - Els Vledder 

Francis Braat - Ruud Koningen 
Cis Panis - Jos Snijers 
Riet Klaassen - Ton Klaassen 
Riet Pieterse - Henny van de Ven 
Tonnie v. de Laak - Hannie v. der Veer 
John Boeren - Mieke Smit 
Jetty Groels - Lenie Maas 
Greet van Leeuwen - Ankie Smulders 
Rien Brooijmans - Bertus de Groot 
Kees van Elderen - Mieke Rijnen 
Paula Krouwels - Louise Molenschot 
Ans Frumau - Helga Speckmann 
Els Vermelis - Ton Vermelis 
Tine Ribbink - Marijke Rijnders 
Annie Joos - Leny van de Ven 
Lenneke Meiland - Joke Stofmeel 

San Mermans - Kees Pieterse 
Monique. Bensing - Jo en Ria Denissen 
Jan Pijnenborgh - Babs Vorstenbosch 
Sophia v. Abeelen - Anneke Remmers 
Corry Verhoeven - Ad Verhoeven 
Corrie en Ad Donders - Ma. van Steen 
Jeanne Adams - Paul van Kemenade 
Martje van den Broek - Cok van Riel 
Gerry van Elderen - Willem Panis 
Corry Brok - Paula Jansma 
Nettie Brekelmans - Marijke Nouws 
Tr. Corbey - Cor Reijne - José v.d. Pas 
Mien Vermeer - Jac Vermeer  
Annelies Huffmeyer - Yvonne Robben 

 

DONDERDAG 

28 januari - 4 februari - 18 februari - 25 februari 
 

A B 
Willy van Helmond - Lenie Peters 
Harrie van Hoof - Frans Vromans 
Chris Bastin - Ine Bouwman 
Leny van de Ven - Marianne de Wilde 
Erna Bosman - Kees van de Ven 
Riet Pieterse - Kees Pieterse 
Petra Hendriks - Sjef Vorstenbosch 
Lies Schaffelaars - Cees Schaffelaars 
Lies Bankers - Karel Bankers 
Mari-Anne Boers - Hanneke de Vries 
Mieke Rijnen - Finy Sijbring 
Pauline van Hussen - Pauline van der Pas 
Francis Braat - Dirk Braat 
Luus van Baast - José de Nijs 
Gonnie van Kalkeren - Isabel Teeuwen 
Françoise Ackermann - Paul Ackermann 

Wilma de Wilde - Peter de Wilde 
Loes Westgeest - Wim Westgeest 
Jacqueline van Gulik - Frans van Gulik 
José van Iersel - Harrie van Iersel 
Ria Denissen - Jo Denissen 
Sophia van Abeelen - Bertus de Groot 
Frans Houtepen - Ton Timmermans 
Adrienne Hamers - Elly de Jong 
Jan-Hendrik Smits - M-J. Timmermans 
Mireille Janssen - Trees Meuleman 
Lenie Gordebeke - Toos Roemen 
Trees Corbey - José van de Pas 
Lia van Gool - Bart van Gool 
Corry Brok - Theo Brok 
L. Boksteijn - L Pasteuning - L.v.Sambeek 
Mieke van Beek - Therie de With 
Cis Eekelaar - Greet Rutters 
Lia Adriaenssen - Marianne Mols 

 

� Drives 

Dinerdrive bij Riddershoeve:  Zaterdag 13 februari 2016 

District Senioren Competitie:  Vrijdag 26 febr. - 11 maart - 8, 15 en 22 april  

 (Inschrijven vóór 15 februari / max. 32 paren!) 
 

… EN TOT SLOT: 
 

 
Een eenvoudig pastoortje uit Vroomshoop 

Liep niet met zijn twijfels te koop 

Maar bij elke snit op vrouw of heer 

Prevelde hij telkens weer 

Een schietgebedje op de afloop !! 
 

 


