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� 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. 

 

� Slemcompetitie 
 

U hebt op een avond DE kaart van uw leven in handen en biedt ongegeneerd gróót slem, of wanneer 

u iets bescheidener bent, kléin slem en u maakt het! Victorie! 

Wat is er dan nóg mooier? Te weten dat u de énige was die het bood; dat u de énige was die het 

daadwerkelijk haalde. Dat die anderen dat slem dan wel haalden, maar u moest tegen de nummer 

één uit de lijn! Genieten! 

Maar hoe kom je daar nu achter? Wel, op onze site staat sinds kort wie die week welk slem geboden 

heeft en wat het resultaat was. Kunt u op uw gemak bekijken wie (niet), wat (dan) en waarom (niet). 

Geen gezoek dus, gewoon: www.bcbe.nl � slemcompetitie. (U zit trouwens toch al op internet, 

want u bent de spellen van de vorige avond aan het naspelen/bestuderen, nietwaar?) 

 

� Hart voor uw club 
 

BCBE heeft zich ingeschreven voor de actie “Hart voor uw club 2016” van de Rabobank. 

Rabobank Hart van Brabant stelt een bedrag van € 250.000 

beschikbaar voor Hart voor uw Club. Dit bedrag verdelen de 

leden van de bank over de verenigingen en stichtingen die 

meedoen. Leden kunnen stemmen uitbrengen op alle clubs die 

meedoen. 

Leden van de Rabobank kunnen van dinsdag 4 oktober tot en 

met maandag 17 oktober 2016 hun stemmen uitbrengen op hun 

favoriete projecten. De Rabobank roept haar leden op om 

stemmen uit te brengen op de deelnemende projecten door 

middel van een stemkaart.     Stemmen dus! (… op BCBE!) 

… want na de stemperiode wordt berekend aan de hand van het aantal uitgebrachte stemmen 

hoeveel een stem waard is. Het aantal stemmen dat onze club heeft ontvangen maal de waarde van 

één stem, wordt uitgekeerd voor de realisatie van het doel op de rekening van onze vereniging. 

Bestedingsdoel BCBE: “Senioren die willen bridgen vinden de lessen vaak te duur en het spelen 

bij een club schrikt hen af. BCBE wil een laagdrempelige beginnerscursus organiseren: lage 

kosten, weinig theorie, veel spelen tegen gelijkwaardige tegenstanders.” 

Let op: alleen leden van Rabobank Hart van Brabant mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet 

automatisch lid. 
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� ZONDAG 9 OKTOBER 2016: HART VAN BRABANTDRIVE,  

BC Alert en BC Berkel-Enschot i.c.m. de actie "Harten Troef" van UNICEF 

 

 

 

 

 

Alle informatie (ook inschrijfformulieren) vindt u op onze site www.bcbe.nl ! 

 

 (meer foto’s: www.bcbe.nl ���� foto’s) 

 

 

************   HART VAN BRABANTDRIVE   ************   
 

 

 

� Bridgen en denken 
 

Bridgen wordt in het algemeen beschouwd als een denksport. “In het algemeen”, want sommige 

bridgers stammen af van het edele kaartspel rikken en daarbij is een hoog tempo vereist. Bij de 

overgang naar het bridgen hebben veel rikkers hun snelheid behouden en het denken overgeleverd 

aan hun intuïtie. 

 

Nu heb je denken en denken.  

Denken type a heeft betrekking op het overwegen van gegevens, 

mogelijkheden en kansen en daaruit de (naar verwachting) meest 

gunstige conclusie trekken.  

Denken type b betreft vaak het uitstellen van het onvermijdelijke 

of zelfs het wachten op een wonder. Dit laatste komt vaker voor 

dan het eerste. 

 

Het leuke van bridge is dat je de denktijd van de andere drie aan tafel kunt benutten om zelf verder 

na te denken. Je verwacht bepaalde biedingen en bedenkt alvast hoe je daarop zult reageren. Als je 

aan de beurt bent, heb je meestal maar weinig tijd nodig om je bieding te bepalen. Helaas heb je 

gevallen waarbij een verrassend bod van je rechtertegenstander je noopt tot herziening van je 

verwachtingspatroon. Je bieding daarop is niet meer zo vanzelfsprekend. Tenzij je weinig in handen 

hebt, want dan kun je vlot passen. 
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Je partner heeft dat natuurlijk ook in de gaten en kan conclusies trekken uit jouw afwijking van je 

normale denktijd. De reglementen noemen dat ongeoorloofde informatie. Ongeoorloofd, omdat je 

partner alleen informatie van je mag ontvangen uit je biedingen en uit de kaarten die je speelt. Er 

mag geen extra informatie worden gegeven door de wijze van bieden en spelen. En dat betreft niet 

alleen de denktijd, maar ook andere (vaak) toegepaste methoden als zuchten, schouders ophalen, 

plukken in de biddingbox en wellicht minder zichtbare signalen. 

 

Is denken dus eigenlijk verboden? Ex-rikkers hoeven nu niet op te veren, want het antwoord is 

uiteraard NEE. In het begin is al opgemerkt dat bridgen een denksport is en dat wachten ook als 

denken wordt bestempeld. Alleen mag partner van die informatie geen gebruik van maken. Dus als 

iemand aan tafel roept dat je “er uit bent gedacht”, kun je dat rustig negeren. Dan moet hij maar de 

arbiter roepen; die maakt wel uit of (mogelijk) gebruik is gemaakt van ongeoorloofde informatie. 

Dat geldt trouwens niet alleen voor denkpauzes, maar ook voor de reeds eerder genoemde 

methoden. Grappig is wel dat we alleen bij duidelijke denkpauzes vinden dat de arbiter werk te 

doen heeft. Andere ongeoorloofde informatie zijn we eerder geneigd te accepteren. 

 

STOPkaart 
 

Ter beperking van het aantal keren dat een denkpauze ongeoorloofde informatie geeft, is de 

STOPkaart uitgevonden. Een STOPkaart van rechts verplicht u tot nadenken (ja, ook voor 

ex-rikkers). Dat nadenken moet dan ook serieus worden genomen: Formeel is dat minimaal 

10 seconden en je moet in die tijd doen alsof je iets hebt om over na te denken. Dus geleerd in 

je kaarten kijken en niet in de rondte kijken of op je horloge totdat je je tijd hebt 

“uitgezeten”. 

Het zal duidelijk zijn dat het negeren van de STOPkaart verboden is, ook als het voor 

anderen duidelijk is dat je niets hebt om over na te denken. Want een volgende keer heb je 

wél iets om over na te denken en neem je wél denktijd. Partner weet dan genoeg. 

De STOPkaart is dus niet een malle gewoonte om een sprongbod aan te kondigen en om je 

tafelgenoten daarop attent te maken. Hij is bedoeld om het geven van ongeoorloofde 

informatie te beperken. 

 
Soms zie je dat een STOPkaart wordt neergelegd en dat vervolgens nog over het bod wordt 

nagedacht. Het zal duidelijk zijn dat dat extra informatie geeft en dus de waarde van de STOPkaart 

vermindert. Dus éérst nadenken over het bod en ná je definitieve beslissing de STOPkaart en direct 

daarna je bod leggen.  

 

En als je al dat denken moe bent, ga dan voor de afwisseling maar weer eens een potje rikken ….. 

 

Ruud Koningen 

 

 

… EN TOT SLOT: 

 

 
 

 Een dag niet gebridged, is een dag niet geleefd 
 

 

 

 

 


