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1 van 2 

� Afmelden competitieavond 

Nog één keer en dan gaan we er van uit dat dit voor iedereen vanzelfsprekend is: 

Mail vóór 2 uur dat u die dag 

er tot uw spijt niet bij zijn mag. 

Doe dat naar afwezig.nl ! 

De bevestiging ontvangt u snel, 

vrijwel direct meestal 

maar vóór vijf uur in elk geval. 

Meldt u zich ook daar 

niet alléén af, maar als páár.                                          afwezig@bcbe.nl  

Als voor u of voor uw maat 

evenwel een ander spelen gaat 

en u meldt dat voor die tijd, 

dan staat diens naam geheid 

ook nog eens correct gespeld 

op het gidsbriefje vermeld. 

Dit geldt, dat zal eenieder snappen, 

natuurlijk ook voor driemanschappen. 

 (Eenvoudiger is ‘t uiteraard, 

wanneer u allen gewoon kaart …..) 

 

� Bridge is een gokspelletje met surprises 

Veel bridgers denken dat bridgen een denksport is. Dat geldt echter slechts voor een beperkt aantal 

topbridgers. Niet voor ons recreatieve clubbridgers. Wij hebben wat conventies geleerd en passen 

die naar eigen inzicht toe, al naar gelang onze mijter staat.  

We gokken maar wat en vaak is het eindresultaat een complete verrassing, zeg maar een surprise. 

Soms zit iemand een tijdje niets te doen, dat ten onrechte wordt omschreven als denkpauze. 

Wachten op een wonder is dan een betere omschrijving. Zoals je – na het zetten van je schoen – 

gaat zitten wachten tot Piet er iets lekkers in stopt.  

Zij die een systeemkaart hebben en die bovendien serieus hebben ingevuld, zetten er vaak een 

conventie op die eer doet aan onze manier van bieden: de “gambling 3SA”, zeg maar de gokkende 3SA.  

Deze conventie wijst op een dichte lange lage kleur (klaveren 

of ruiten).  

Nevenstaande spelverdeling laat zo’n kaart zien: 

Oost heeft een ruitenkaart die voldoet aan de vereisten voor 

een gokkende 3SA-opening. Je maakt met die kleur in je 

eentje zeven slagen. En zo’n bod stoort geweldig: zuid kan 

niets doen met z’n mooie kaart. Preëmptief heet dat. 

Een ander vereiste is dat je in de andere kleuren absoluut 

niets hebt. Want als je daar een “stop” in hebt, kun je net zo 

goed 1♦ openen. Je bent dan eigenlijk te sterk voor een 

preëmptieve opening. 



2 van 2 

Hoe gaat het bieden na een 3SA-opening verder? Als zuid past, past west ook als hij in de andere 

drie kleuren een stop heeft en minimaal één ruitentje. Dat is in dit geval ook zo, dus west past en 

oost speelt 3SA. Een simpel kom-maar-binnen-met-je-contract.  

Als west die drie stops nou niét heeft? Dan biedt hij 4♣, in dit geval door oost gecorrigeerd naar 4♦.  

Nu wil het geval dat bovenstaand spel op een donderdagse door de bomen waaiende herfstavond in 

de A-lijn zich aandiende (zacht én hard geklopt). Twee oostspelers erkenden hun gokkende karakter 

en openden met 3SA, waarop de tegenstanders beduusd pasten en west ook. 

Echter de andere oostspelers openden veilig met 3♦. De westspelers bieden dan wel 3 SA met hun 

mooie kaart, maar dat gaf twee keer de kans aan noord om – blij van zin - een kwetsbare 4♠ te 

gokken. Misschien omdat zuid een tijdje zat te twijfelen met die mooie kaart, maar waarschijnlijk 

heeft zuid gewoon gedoubleerd.  

4♠ gaat één of twéé down. Alleen twee down gedoubleerd is een cadeautje voor OW. Dus als west 

vergeet te doubleren omdat die met z’n gedachten al bij het komende geschenkenfestival zit, hoeft 

er van NZ niet eens een gedichtje bij!  

 

Dank u, sinterklaasje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

� Drives 

Donderdag 22 december 2016 : Kerstdrive 

Zaterdag 7 januari 2017 : 25
e
 Nieuwjaarsdrive t.b.v. de Nierstichting,  

   (locatie: Gasterij de Commanderie Tilburg) 

���� Vrijdag 27 januari 2017 wordt weer onze befaamde Bridgewinterwandeling georganiseerd.  

Nu dus écht in de winter. 

Georganiseerd door Loes Westgeest en Ruud Koningen. Dus succes gegarandeerd! 

Noteer deze datum alvast in uw agenda (2017!). Nadere gegevens volgen spoedig. 

 Zie ook: www.bcbe.nl � drives en 
 Evenementenkalender District Midden Brabant  
 

 

 Biedsysteem:  

 Mannen liegen niet,  

 mannen zijn het gewoon vergeten. 

 

Wéér geen gedichtje ….! 


