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� Bestuur 

Het bestuur heeft op dinsdag 24 oktober 2017 om 13.30 uur vergaderd. Wederom in de foyer van 
Ons Koningsoord. Dat bevalt goed. 
 

Op 16 december wordt een feestelijke bijeenkomst georganiseerd waarin gevierd wordt dat De 
Schalm 50 jaar bestaat en waarin tevens afscheid wordt genomen van de voorzitter van de stichting 
CC De Schalm. Het feest kan worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de gebruikers 
(verenigingen) van CC De Schalm. Het bestuur zal BCBE vertegenwoordigen. 
 

Het bestuur stelt ter vergadering formeel de Commissie Werving en Opleiding in. Leden zijn Loes 

Poppelaars, Jeanne de Kort en Theo van Eekelen. Alle drie ervaren bridgedocenten. Niet alleen het 
organiseren van bridgecursussen behoort tot de taken en bevoegdheden van deze commissie, maar 
ook het Werven van nieuwe leden. Uiteraard liggen werving en opleiding dicht bij elkaar. 
De commissie heeft de afgelopen week twee bridgeclinics gegeven aan een verrassend groot aantal 
belangstellenden om kennis te maken met bridge. Hopelijk komen daar de nodige cursisten uit voort. 
 

De meeste leden vinden bridgen in de foyer prima en gezellig. Op een avond was het flink koud 
rond de bar. Een week later was het weer lekker warm. Kennelijk moet het instellen van de 
klimaatinstallatie nog wennen. De mensen van Ons Koningsoord doen in ieder geval hun best. 
Op de dinsdagavond is de foyer tamelijk gevuld. Tussen de tafels door lopen is niet makkelijk. 
Misschien gaan we – als proef – een aantal tafels in de zijgang zetten.  
 

Wij vragen alle leden met klem opmerkingen en klachten NIET te richten tot het personeel. Het 
personeel kan weinig voor u doen. Meldt uw problemen bij een bestuurslid. Het bestuur kan ze 
vervolgens doormelden naar de juiste persoon (voor zover niet reeds eerder gedaan).  
 

Dinsdag 5 december is er geen competitiebridge. Misschien gaan we viertallen (voor de liefhebbers 
én surpriseavond-ontwijkers. Half november gaan we de belangstelling peilen. 
 

Op dinsdag 19 december hebben we onze Kerstdrive. Deze keer dus in de foyer. Dat zal wel even 
wennen zijn. De zaal van “de oude Schalm” was wat dat betreft vertrouwd. Op de competitie-
avonden 28 en 30 november gaan we uw deelname opnemen (zoals dat heet). 
 

*** 
� Overleden 

Donderdag 19 oktober is oud-lid Wim de Jong op 86-jarige leeftijd overleden. De plechtige 
uitvaartdienst heeft vandaag, 28 oktober, plaats gevonden in de St. Lambertuskerk te Udenhout. 
Wim is - samen met zijn enige tijd geleden overleden vrouw Mies - lange tijd lid geweest van BCBE. 
Wij herinneren ons hen als een, misschien weinig spraakzaam, maar enthousiast bridgekoppel en 
wensen de familie en met name hun dochter Cia, al zo’n 35 jaar lid van BCBE, veel sterkte! 
 
� Riet Klaassen 
Riet Klaassen (di) is na een ongelukkige val, waarbij zij een zeer gecompliceerde bovenbeenbreuk 
opliep, opgenomen in het ziekenhuis.  
Na een hersteloperatie mag zij zes weken niet op dat been steunen. En daarna begint de revalidatie 
pas. We zullen Riet dus een hele poos niet zien. 

Voor diegenen die haar een kaartje willen sturen:  
Riet is opgenomen in De Schakelring, 
 Kasteellaan 2, 5141 BM  Waalwijk.  
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� De (nieuwe) spelregels 

 
 
 
 
 
 
 
Sinds 1 september zijn er nieuwe spelregels in werking getreden. “Daar heb ik niks van gemerkt”, 
zult u zeggen. Maar dat geldt waarschijnlijk voor de meeste spelregels, oud én nieuw.  
Daarom ga ik proberen u de komende tijd wat op de hoogte te brengen van oude en nieuwe 
spelregels. Dan bent u enigszins voorbereid als er een arbiter bij u aan tafel komt. 
 
Bij u komt nooit een arbiter aan tafel? Omdat u een overtreding zelf wel oplost? Met uw eigen 
spelregels? Niks oud of nieuw? Met een wat luide stem, opdat de tegenstanders de echte arbiter er 
niet bij durven halen? Want dat is onsportief, ongezellig, mes op tafel en zo? Ja, u gebruikt liever 
uw eigen mes. Dat scoort beter. En is een stuk gezelliger . . . . 
 
Laat ik die tegenstanders bijbehorend Artikel 9B uit de spelregels dan maar laten zien: Nadat de 

aandacht is gevestigd op een (mogelijke) onregelmatigheid behoort de arbiter onmiddellijk 

ontboden te worden. Dat lijkt me duidelijk. Dus niet laten “oplossen” door een messentrekker aan 
uw tafel. Ik zou de voorkeur geven aan het mes van de arbiter, dat op de juiste wijze is geslepen.  
Daar komt nog bij dat als iemand lak heeft aan genoemd artikel en daarna beweert dat “men” moet 
voldoen aan “de” spelregels, behoorlijk schizofreen moet zijn. Én hij kent Artikel 10A kennelijk 
niet: Alleen de arbiter heeft het recht te bepalen welke rechtzetting moet plaatsvinden. Spelers 

hebben niet het recht op eigen initiatief rechtzettingen te bepalen of daarvan af te zien. 
 
Ja, u vraagt zich wellicht af waarom ik zo doorzeur over dat niet (durven) roepen van de arbiter. 
Nou, het komt namelijk regelmatig voor dat ik op het eind van een bridgeavond word benaderd 
door iemand die zich benadeeld voelt na een “rechtzetting” van een onregelmatigheid door een 
“deskundige” aan tafel. Ik kan dan écht niets meer doen aan het geval. Dus aan u de keus of dat u 
zich rottig voelt bij het ontbieden van de arbiter óf dat u een vervelende nasmaak houdt tot ver na de 
bridgeavond.  
En trek u zich niets aan van de gedachte dat de arbiter van zijn eigen spel wordt gehaald. Of dat een 
arbitrage (veel) tijd kost. Het correct afhandelen van een onregelmatigheid is véél belangrijker! 
 
Ruud Koningen 
 
� Bridgekampioenschappen KBO Brabant 
 
Afgelopen dinsdag is de laatste voorronde bridgekampioenschappen KBO Brabant gespeeld in 
Berkel-Enschot. De eerste zes paren zullen op 14 november in Berlicum de finale spelen. 
  
Leden van BCBE hebben prima resultaten behaald in deze KBO-drive met 42 paren t.w.: 
- Ine Bierhuizen en Hanneke de Vries 10e  plaats met 50,14 % 
- Wilma en Peter de Wilde 6e  plaats met 56,70 % 
- Harrie en José van Iersel                 4e  plaats met 57,40 % 
- Françoise Ackermann en partner   3e  Plaats met 57,90 % 
  
Al met al wordt BCBE goed vertegenwoordigd in de finale   
 

*** 
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� Prijsvraag 
 

“Beste bridgevrienden, 
De vorige puzzel leverde drie goede en twee foute inzendingen op en één van een “radeloze 
piekeraar.” Het was ook duidelijk een stuk ingewikkelder: 3 SA door west!  
 

Hierbij de ideale speelwijze: 
Een goede west maakt zijn speelplan, d.w.z. hij telt zijn vaste slagen en kijkt daarna, als hij er 
geen negen heeft, hoe hij aan de ontbrekende slagen moet komen. 
Er zijn zes zekere slagen: ♣AH, ♦AHV en ♥A. Ergens moet hij drie slagen extra maken. Één 
extra slag als de ruiten 3-2 zitten en twee extra slagen in harten als de heer goed zit. 
Zoals een heel goede bridger in het verleden ooit eens tegen mij zei: “Als je het alleen maar 

kunt maken als het zo moet zitten, dan ga je daar vanuit en dan zit het meestal zo.” 
(Met dank aan Piet van Besouw) 

Nu alleen nog goed kijken en niet te snel spelen. Om drie hartenslagen te maken moet je wel twéé 
keer bij west kunnen komen. Het lijkt dat er maar één entree (♦V) is. Maar als je goed kijkt, kun je 
♦7 een entree maken, daarvoor moet je met ♦8 naar ♦V om daarna met ♦2 naar ♦7 te gaan. 
 

Nu de hele verdeling:   ♠ A 3 
    ♥ H 10 7 3 
    ♦ B 5 
    ♣ 10 9 8 5 2 

 ♠ 10 8 6 4  N  ♠ 9 7 2 
 ♥ 9 6 

W 
 

O  
♥ A V B 5 4 

 ♦ V 7 6 3  ♦ A H 8 2 
 ♣ H B 4  Z  ♣ A 
    ♠ H V B 5 
    ♥ 8 2 
    ♦ 10 9 4 
    ♣ V 7 6 3 

 

Misschien ten overvloede het hele speelplan:  
♣10 nemen met ♣A, daarna ♦AH en met ♦8 naar ♦V. Harten naar de boer, met ♦2 naar ♦7, ♣H 
meenemen en met harten naar ♥V en ♥A is dan de 9e slag. 
 

3
e
 probleem: 

 

Zuid is via een 2♣-opening (zwak met ruiten) van West in 6♠ terecht gekomen. Hij zal het 
met de volgende kaarten moeten maken: 

Noord 

♠ 9 7 6 5 4 
♥ H 3 
♦ A H 2 
♣ 4 3 2 

Uitkomst: ♦V 
Zuid 

♠ A V B 10 8 
♥ V 
♦ 5 4 3 
♣ A H V B  

Hoe gaat zuid dit oplossen? 
Veel plezier en succes.  Bert Piersma” 
  

 

Stuur de oplossing vóór 10 november op naar  e.piersma@telfort.nl 
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� Once in a lifetime 
 
Het is en blijft interessant om uzelf af te vragen wat u zou doen in een dergelijk geval.  
 
U weet ongetwijfeld uit ervaring dat je een enkele keer een káárt in handen krijgt; zo een, waarvan 
u zeker weet dat ie gestoken móet zijn, maar niet heus …. 
Het zweet staat u dan in beide handen, u hoopt dat partner uw gedachtenkronkels kan volgen en u 
zoekt onbewust al naar een excuus voor het geval een en ander verkeerd mocht uitpakken.  
 
Zo’n “kaart” had afgelopen donderdag in de A-lijn Noord, al moest eerst en meer nog Wést na de 
opening van Zuid zijn emoties in bedwang houden.  
 
Leuk om met meerderen te brainstormen over een mogelijke biedverloop, want iedereen vindt toch 
dat ……  
 

Spel 7 A-lijn Donderdag 26 oktober 2017 

!!!!!!!!!!!!????????????!!!!!!!!!!!!    

  

Z/Allen ♠ V B 10 9 7 6 4 2 
   ♥ 6 5 
   ♦ - 
   ♣ H V 3 
♠ -  N  ♠ 8 
♥ V 10 9 8 4 3 

W 
 

O  
♥ A B 7 2 

♦ A B 10 9 6 5 2  ♦ V 4 3 
♣ -  Z  ♣ A 9 6 5 2 
   ♠ A H 5 3 
   ♥ H 
   ♦ H 8 7 

   ♣ B 10 8 7 4 

 

Resultaat: 
Noord: 
West: 

5 ♠ C 
6 ♥ C 

5 ♠ +1 

6 ♥ +1 
6 ♠ dbl -1 (2x) 
6 ♥ dbl +1 

 
 
 

… EN TOT SLOT: 

 
 

 Bij bridge wordt teveel abstract gedingest 

 
 
 
 
 
 
 
  


