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NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT JAARGANG 2 NR. 21

 Afmelden competitieavond
Stuur een e-mail naar afwezig@bcbe.nl en u ontvangt vóór 17.00 u. een bevestiging van ontvangst.
Om verwarring te voorkomen dient u zich als páár af te melden!
Als u of uw partner met een invaller speelt, kunt u de naam van de invaller eveneens via “afwezig”
doorgeven, zodat diens naam op het gidsbriefje vermeld kan worden. Ook driemanschappen worden
verzocht door te geven welke twee leden die avond zullen spelen.
 Viertallen
Met nog twee ontmoetingen te gaan kan spijtig genoeg nu al gesteld worden dat degradatie vrijwel
zeker onontkoombaar is. Een derde plaats in de groep is nog wel mogelijk, maar dat zal uiteindelijk
toch onvoldoende zijn. Het gat, geslagen door de nummers 1 en 2, is te groot. Jammer.
 Drives
Donderdag 24 maart: Paasdrive, te spelen om de Bert Schreudertrofee. Géén inschrijfgeld.
NB. Op de competitieavonden van 8 en 10 maart wordt opgenomen of u hieraan deelneemt.
 Systeemkaart (slot)
Het wordt wel tijd om de systeemkaart in te vullen. Ik heb er nu wel lang genoeg omheen gedraaid.
Volgens sommigen zelfs té lang.
Goed dan. Daar kom-t-ie. Op blad 2 van dit Aan-signaal een reeds ingevulde systeemkaart voor een
relatief eenvoudig systeem. Er staat echter wél alles in wat u ook moet invullen. Minder kan niet. En als
u bepaalde biedingen anders doet, dan vult u dat op uw eigen manier in. Maar iets weglaten mag niet.
Vraag ons twee mooie blanco systeemkaarten (van dat lekkere dikke papier) en vul die voorlopig
met potlood in. Dan kunt u nog makkelijk iets wijzigen. En niet meteen een systeemkaart in de
computer maken. Dat komt later wel.
Die kaartcombinaties onder “Tegen SA omcirkelen. Tegen kleur onderstrepen (indien afwijkend)”
ook allemaal invullen. Dat voorkomt tijdens de clubavond meningsverschillen.
Ja, en dan zijn er paren die beweren tijdens het spelen als tegenstanders niet te signaleren. Daar geloven
we niks van. Zéker niet bij paren die al heel lang met elkaar bridgen. Dus: invullen in “Signalen”.
En samen met uw bridgepartner invullen! Kom desnoods een kwartiertje eerder naar De Schalm.
Veel succes!
…… EN TOT SLOT:

Een overspannen treinconducteur uit De Tippe
Dreigde met bridgen te flippen
Toen hij slag na slag verloor
Draaide de man helemaal door
En wilde de kaarten gaan knippen !!
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Uitkomsten:

kleintje = plaatje
hoogste van een serie
Tegen SA omcirkelen.
Tegen kleur onderstrepen (indien afwijkend)
AH
Vxx
HBTx
AHx
T9x
HT9x
HVx
Txx
Hxxx
VBx
Bxxx
Hxxxx
BTx

Namen

xx
xxx
xxxx
xxxxx

Signalen:
Bij voorspelen partner:
Bij voorspelen leider:
Bij niet bekennen:

kleur
SA
hoog = aanmoedigend
hoog-laag = even
in de kleur
in de kleur

Basissysteem: Nederlands ACOL

1-openingen
vanaf
♣
12 pt
♦
12 pt
♥
12 pt
♠
12 pt

en
min
3 krt
4 krt
4 krt
5 krt

1SA 15 t/m 17 pt

Bijzondere signalen:

Openingen op 2-niveau
2♣ Manchforcing (9 slagen)
of 23+ pt met
SA-verdeling

antwoorden
2♦ = afwachtbod
2/3 in kleur = goede kleur
2SA = 10+ pt, verdeeld

2♦ Semi-forcing ♦
8-9 speelslagen
2♥ Semi-forcing ♥
8-9 speelslagen
2♠ Semi-forcing ♠
8-9 speelslagen
2SA 20 -22 pt
SA-verdeling

2SA = afwijzend, geen steun
2SA = afwijzend, geen steun
2SA = afwijzend, geen steun
Stayman / Jacoby

Na preëmptieve opening tegenpartij
tot 3♠: doublet is informatief

NBB-lidnr.

Antwoorden
1♦ = reëel, vanaf 6 pt

Stayman / Jacoby

Na tussenbiedingen tegenpartij:
Negatief doublet tot 2♠
Na een volgbieding op partners 1SA: geen stayman/jacoby
Na partners 1SA volgbod geen stayman/jacoby
Volgbiedingen na opening tegenpartij
na 1SA:
2♣ = opening en 5+krt ♣
2♦ = opening en 5+krt ♦
2♥/♠ = opening en 5+krt ♥/♠
Doublet = ook een 1SA-opening
na 1 in een kleuropening:
doublet = opening, steun voor de andere kleuren
1SA
= 1SA-opening en dekking in de geopende kleur
In kleur = 5+krt, niet kw:8+ pt, kwetsbaar: opening
Enkele sprong in kleur = 6+krt, goede opening
Dubbele sprong in kleur = preëmptief

Overige openingen
3+in kleur = preëmptief (7+krt)
Overige conventies

Slamconventies
azen vragen: 4SA

antwoorden: 0/4, 1, 2, 3
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