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� Viertallencompetitie 

Na een desastreus ogend begin van de voorronde in de Eerste Klasse B (twee maal verlies met resp. 

1,81 - 18,19 en 1,35 - 18,65) leek het team veroordeeld tot het moeten trachten te overleven in de 

degradatieronde. De twaalf “cadeaupunten” van de bye (er doen slechts een vijftal teams mee) 

konden eigenlijk geen zoden aan de dijk zetten aangezien toch elk team te zijner tijd die 12 punten 

erbij zou krijgen.  

Elders in de wereld maakte de zon zich echter op om op het noordelijk halfrond weer nieuw leven te 

gaan brengen en dat had kennelijk direct effect op het team. BCBE rechtte namelijk de rug en trok 

op zijn beurt van leer, alles en iedereen verpletterend. De laatste twee tegenstanders werden met 

vrijwel dezelfde cijfers uit de race gelopen als die welke BCBE tot zijn schande had moeten 

bijschrijven op die twee eerste fataal lijkende avonden.  

Het uiteindelijk resultaat na die slecht begonnen voorronde is in ieder geval een gegarandeerd 

behoud voor deze klasse door de verdienstelijke derde plaats, waarbij de tweede plaats zelfs nog op 

slechts vier tienden van een punt nét werd gemist. 

Maar dat niet alleen: 22 februari wordt begonnen in de promotieronde, waarin met een drietal 

tegenstanders afgerekend dient te worden met kansen dus op promotie naar de Hoofdklasse! Dat 

zou een niet geringe prestatie zijn. 
 

We wensen Ine Bouwman/Finy Sijbring (C) en Chris Bastin/Berry van der Donk veel succes.  
 

Overigens kunt u de resultaten van het team altijd terugvinden op onze site: www.bcbe.nl � viertallen. 
 

*** 

Viertallenbridge is de zuiverste wedstrijdvorm van bridge. 
 

• Een spel dat het ene paar van een team als NZ speelt, speelt het andere paar als OW. Na afloop van een sessie 

worden de scores met elkaar vergeleken. Haalde u op het eerste spel 4♠ contract voor + 420, maar was aan 

de andere tafel de manche niet bereikt en is 3♠+1 het eindresultaat, dan noteerden uw teamgenoten als OW 

– 170. Netto heb je als team dan 420 – 170 = 250 punten verdiend. Die punten worden later vertaald in imps 

(imp = International Match Points). 

• Als u de bieding hebt gewonnen en een contract speelt, is uw eerste en belangrijkste doel dat contract maken. 

Liever een zekere plus dan risico nemen voor een overslag. Lijkt uw contract van gietijzer, denk dan: wat zou 

hier nog fout kunnen gaan? Een heel slecht troefzitsel? Kan ik het zo spelen dat zelfs dat me geen kwaad kan?  

 Speelt u een contract tégen, dan is uw eerste doel dat contract downspelen, want dan scoort u plus. U mag 

best het risico nemen met een gewaagde tegenspelactie een overslag weg te geven, want een overslag kost 

maar 1 imp, terwijl downspelen al gauw een stevige handvol imps kan opleveren.  

• Manche- en slempremies kunnen veel imps opleveren: mis ze niet!  

• Een deelscore doubleren mag best, maar je moet er dan zeker van zijn dat die down gaat, want wordt die 

gehaald dan kost je dat vaak de manchepremie: 2♥ gedoubleerd contract (niet-kwetsbaar) levert 470 punten 

op; haalt je nevenpaar 2♥ ongedoubleerd voor 110, dan kost je roekeloze doublet 470 min 110 = 360 punten. 

 Een manche doubleren daarentegen kost niet zoveel, dus als je denkt: die 4♠ halen ze niet, pak ze dan met 

een doublet. Halen ze het onverhoopt toch (4♠ D = 590 niet-kwetsbaar), dan kost je dat tegen 4♠ 

ongedoubleerd (= 420) maar 170 punten. 

• Halverwege een wedstrijd controleert u eerst met uw tegenstanders de genoteerde scores, waarna u met uw 

nevenpaar de scores uit de eerste helft vergelijkt en de tussenstand berekent (dat heet: uitslaan). Check die 

met uw tegenstanders en herstel zo nodig foutjes. Misbruik het uitslaan niet om uw nevenpaar bij elke netto-

minscore de les te lezen, zelfs niet als de fout helemaal op hun bordje ligt. 
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� Indeling vijfde ronde clubcompetitie 

 

 DINSDAG  

A B C 

Theo van Eekelen - Loes Poppelaars 

Carlijn Eras - Rianne van Gorp 

Berry van der Donk - Frans Vromans 

Bert Piersma - Kees Zebregs 

Francis Braat - Ruud Koningen 

Harrie van Hoof - Yvonne van Riel 

Cis Panis - Annie Vaas 

Kees van de Ven - Sjef Vorstenbosch 

Chris Bastin - Ine Bouwman 

Erna Bosman - Lambert Kemerink 

Riet Pieterse - Henny van de Ven 

Janny de Haan - Ria Klijn 

Ine Bierhuizen - Hanneke de Vries 

Harry van Erp - Cynthia Rijken 

Herma Cashoek -  Jacqueline v. Kooten  

Jeanne van Doremalen - Jeanne de Kort 

Marco Klein Nagelvoort - Ben v. Rooij 

Saskia Panis - Willem Panis 

Ans Frumau - Helga Speckmann 

Hannie van de Veer - Leny van de Ven 

Paula Krouwels - Louise Molenschot 

Kees van Elderen - Mieke Rijnen 

Jetty Schuurmans - Ine Vesters 

Riet Klaassen - Ton Klaassen 

Corrie en Ad Donders - Marga v. Steen 

Loes Westgeest - Wim Westgeest 

John Boeren - Mieke Smit 

Jeanne Adams - Gerrie van Elderen 

Jetty Groels - Lenie Maas 

Corry Verhoeven - Ad Verhoeven 

Monique Bensing - Ria en Jo Denissen 

Jan Pijnenborgh - Babs Vorstenbosch 

San Mermans - Kees Pieterse 

Corry Brok - Paula Jansma 

Martje van den Broek - Cok van Riel 

Sophia v. Abeelen - Anneke Remmers 

Greet van Leeuwen - Ankie Smulders 

Rien Brooijmans - Bertus de Groot 

Nettie Brekelmans - Marijke Nouws 

Els de Brouwer - Gerard de Brouwer 

Trees Corbey - Cor Reijne 

Annelies Huffmeyer - Yvonne Robben 

Tine Ribbink - Marijke Rijnders 

Hans Bierhuizen - Kees de Brouwer 

 

DONDERDAG 

A B 

Chris Bastin - Ine Bouwman 

Erna Bosman - Kees van de Ven 

Francis Braat - Harrie van Hoof 

Lies Schaffelaars - Cees Schaffelaars 

Mieke Rijnen -  Finy Sijbring 

Willy van Helmond - Lenie Peters 

Lambert Kemerink - Julia van Loon 

Françoise Ackermann - Paul Ackermann 

Mari-Anne Boers - Hanneke de Vries 

Jaap Breedveld - Jeanne de Kort 

Petra Hendriks - Sjef Vorstenbosch 

Dirk Braat - Ko Rijnen 

Adrienne Hamers - Elly de Jong 

Loes Westgeest - Wim Westgeest 

Luus van Baast - José de Nijs  

Pauline van Hussen - Pauline van der Pas 

Wilma de Wilde - Peter de Wilde 

Mireille Janssen - Trees Meuleman 

Lies Bankers - Karel Bankers 

Ria Denissen - Jo Denissen 

Ton van Egmond - Jorien Leeneman 

L. Boksteijn - L. Pasteuning - L. v.Sambeek 

Elly Bressers - Netty Zwaans 

Lenie Gordebeke - Toos Roemen 

Jan-H. Smits - Marie-José Timmermans 

Ank v.d. Heiligenberg - Lisette Hermsen 

José van Iersel - Harry van Iersel 

Sophia van Abeelen - Bertus de Groot 

Jacqueline van Gulik - Frans van Gulik 

Leny van de Ven - Marianne de Wilde 

Corry Brok - Theo Brok 

Mieke van Beek - Therie de With 

José van de Pas - Greet Rutters 

Frans Houtepen - Ton Timmermans 

Lia van Gool - Bart van Gool 

 

 

� Drives 

 Vrijdag 27 januari 2017:  Bridge-wandel-drive 

 Zondag 5 maart 2017:  Negende dinerdrive in restaurant Riddershoeve 

 

 Meer info: www.bcbe.nl � drives 

 

 

 

 Wie geen fouten maakt, bridget niet. 


