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� Systeemkaart (2) 
 

Zoals de vorige keer gemeld, spelen de meesten van ons “gewoon” ACOL. Ja, iedereen volgt met een 

5-kaart. Maar hoeveel punten je daarvoor moet hebben, dat verschilt nogal. Vaak is de punteneis bij 

kwetsbaar hoger dan bij niet kwetsbaar. Dus noteer die eisen op je systeemkaart. Dan weet je partner 

éindelijk wat je hebt bij een volgbod, maar ook de tegenstanders worden (terecht) geïnformeerd.  
 

Nu zult u zeggen: “Nou én”. Ofwel, wat moet je als tegenstander met die kennis? Dat hangt af van 

uw bridgevermogen. Als links op uw opening heeft gevolgd, weet u dankzij de (correct ingevulde) 

systeemkaart dat die (bijvoorbeeld) 8 tot 11 punten heeft. Die kennis kan handig zijn bij het bieden 

en bij het afspelen. Als tijdens uw afspel links al een aas en 2 heren (dus 10 punten) heeft laten zien, 

zal die niet ook nog een vrouw hebben, want dan zou hij 12 punten hebben gehad. Handig om dan 

te weten over welke tegenstander u op die vrouw moet snijden. 
 

Nogmaals, het hangt van uw bridgevermogen af of u gebruikt maakt van die puntenkennis. Er zijn 

genoeg bridgers die die kennis niet gebruiken, verkeerd snijden en melden dat ze pech hebben.  
 

OK, zo kan het ook. Maar maak dan op z’n minst gebruik van die punten die je partner tijdens het 

bieden heeft gemeld. Maar dan moet je wel weten wat je hebt afgesproken. Wat mij betreft mag je 

daartoe je eigen systeemkaart raadplegen bij het bieden. Zeker als je nog niet zo lang met elkaar 

bridget. Je kunt niet alles onthouden, toch? 
 

Dus het correct en volledig invullen van je systeemkaart doe je niet alleen omdat het verplicht is. Je 

kunt er ook gemak van hebben. Bij “volledig” wordt bedoeld dat alle vakjes van de standaard 

systeemkaart serieus zijn ingevuld. En niet door éen van de twee, maar met z’n tweeën. Ja, daar 

komt dan wellicht ruzie van, maar ééns moet je het er over hebben, bijvoorbeeld over wat de eisen 

zijn aan een volgbod. 
 

Ja, ik hoor het nogal eens aan tafel, als de systeemkaart wel aanwezig, maar angstig leeg is: “Wij 

spelen gewoon ACOL, we doet niets bijzonders en we waarschuwen wel als we iets moeilijks 

bieden”. Dat laatste is dan als gunst bedoeld. Ik heb dan de neiging om tegen te werpen met: “Ik 

dacht dat we hier bridge spelen . . . . Maar ik kan me steeds beter beheersen. 
 

Ja, en dan wordt gedacht dat je niet hoeft te alerteren, als de conventie op de systeemkaart staat. 

“Het staat er toch op?! Moet je beter kijken . . . . .” Zucht. 
 

De volgende keer gaan we dus in op het correct en volledig invullen van de systeemkaart. Hou vol! 
 

Ruud Koningen 
*** 

� Zaterdag 13 februari: Dinerdrive bij Riddershoeve 
 

… EN TOT SLOT (met dank aan de systeemkaart):  
 

 

Een bekwaam chirurg uit Ameide 

Kon mooi een downslag vermijden 

Want hij wist energiek 

Met gevoel voor tactiek 

De koning er uit te snijden !! 
 

 

 

�  NB. 9 en 11 februari  i.v.m. carnaval géén competitiebridge 
 

Wenst de redactie u verder een wilde/prettige/rustige/geluid-en-overlastarme* carnavalsweek 
 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 


