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� Werkgroep W&O van BCBE 
 

Verslag van het resultaat van de kennismakingclinics 
 

Tijdens de open dagen van Ons Koningsoord van zaterdag en zondag 30 september en 1 oktober 

2017 heeft de werkgroep W&O (Werving & Opleiding) gratis kennismakingclinics gegeven. 
 

In Aan-Signaal nr. 5 heeft Hanneke de Vries hierover, als lid van BCBE, verslag gedaan. In Aan-

Signaal nr. 6 heeft het bestuur hier ook aandacht aan besteed. Het bestuur schreef toen dat de 

belangstelling groot was en dat er hopelijk veel cursisten uit voort zouden komen. 
 

De werkgroep W&O kan nu melden dat al de inspanningen van Loes Poppelaars, Theo van Eekelen 

en Jeanne de Kort een goed resultaat hebben opgeleverd. Er zijn 21 nieuwe cursisten die al zijn 

begonnen, of binnenkort gaan beginnen, aan een van de beginnerscursussen. Omdat er diverse 

wensen waren van dag en dagdeel (’s middags of ’s avonds) zijn de cursisten verdeeld over vier 

groepen en evenzoveel verschillende docenten. De cursussen worden aan huis gegeven. 
 

Er wordt door de werkgroep W&O nagedacht over hoe en wanneer de nieuwe bridgers in hun eigen 

groep competitie-ervaring kunnen opdoen onder deskundige begeleiding met ruimte voor vragen, 

zonder tijdsdruk en met minder spellen. Het is natuurlijk belangrijk om ze goed op te vangen en te 

begeleiden in hun traject naar het lidmaatschap van BCBE. 
 

Werkgroep W&O 

*** 

 

� De (nieuwe) spelregels 2 
 

 

 

 

 
 

Het nieuwe blauwe boekje “Spelregels voor wedstrijdbridge” begint met een artikelloze uitleg: 

De spelregels zijn ontworpen om de juiste gang van zaken vast te leggen en een passende regeling 

vast te stellen, nadat van de juiste gang van zaken is afgeweken. Spelers behoren iedere 

rechtzetting, opgelegde straf of beslissing hoffelijk te aanvaarden. De spelregels zijn niet in de 

eerste plaats bedoeld voor het toekennen van straf in geval van onregelmatigheden, maar veeleer 

voor het herstellen van schade. 
 

De vorige keer heeft u kunnen lezen dat u verplicht bent de arbiter te roepen bij een (mogelijke) 

onregelmatigheid. En dat niet iemand aan tafel zegt hoe het (verder) moet. 
 

Goed. U heeft de stoute schoenen aangetrokken en u roept de arbiter. Dan treedt onmiddellijk 

artikel 74A in werking: Een speler behoort zich altijd hoffelijk te gedragen. Een speler behoort 

zorgvuldig iedere opmerking of onnodige handeling te vermijden die ergernis of verlegenheid zou 

kunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoegen van het spel zou kunnen verstoren. Velen 

hebben lak aan dit artikel en laten aan de “roeper” weten dat het ontbieden van de arbiter heel erg 

vervelend en onnodig is. Een belediging. Mes op tafel. En ga zo maar door. De “roeper” bedenkt 

zich bij een volgende onregelmatigheid wel even en zet liever z’n stoute schoenen met wortel en 

hooi voor het paard van sinterklaas. En dat is dan buitengewoon jammer. 
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Het roepen van de arbiter moet net zo gewoon en relaxt zijn als het roepen van de bediening voor 

een glas bisschopswijn. Onderstaande behandeling van artikel 27 maakt dat duidelijk. 
 

Artikel 27 gaat over het Onvoldoende bod. Het overkomt ons allemaal wel een keer. Even niet 

opgelet of een biedkaartje niet zien liggen. We zijn gewend te roepen dat dat niet kan en dat in 

dezelfde kleur een hoger bod moet worden gedaan. “De arbiter hoeft er niet bij te komen”. Simpel 

toch? Nee, niet zo simpel. Want de linkertegenstander van de overtreder mag dat te lage bod 

accepteren, waarna de bieding vanaf dat te lage bod gewoon – zonder rechtzetting – doorgaat. 

Bijvoorbeeld 1 harten – 1 klaveren. Dat onvoldoende klaverenbod wordt door de linker tegenstander 

geaccepteerd en die biedt doodleuk 1 harten. Het ziet er wat gek uit, 2 stuks 1-hartenkaartjes op 

tafel, maar het is reglementair. Leuk toch?! 
 

Meestal wordt het onvoldoende bod niét geaccepteerd, al was het maar dat de andere drie spelers 

aan tafel meteen en in koor roepen dat dat niet mag! De overtreder had dat 1 hartenbod niet gezien 

en corrigeert braaf naar 2 klaveren. Maar dat kan tegenwoordig niet meer. Dat 2 klaverenbod is een 

vólgbod en dat is wat anders dan een 1 klaveren opening! 

Het nieuwe van de huidige spelregels is dat je het onvoldoende bod moet corrigeren met een 

“vergelijkbaar” voldoende bod (artikel 23). Ik geef een voorbeeld: Partner opent 1SA en je hebt een 

5-kaart harten. Je bent van plan 2 ruiten (Jacoby) te bieden. Je hebt niet in de gaten dat rechts volgt 

met 2 schoppen en legt het 2-ruitenkaartje. Nu mag je het niet voldoende maken door 3 ruiten te 

bieden. Want een 3 ruitenbod na 2 schoppen is echt en niet zwak. Het is nu geen Jacoby, want van 

de ingetrokken bieding (2 ruiten) mag geen gebruik worden gemaakt. Wat wél mag is de bieding 

voldoende maken met 3 harten, hoewel dat redelijk sterk is en een 2 ruiten jacoby bod zwak kan 

zijn. Je partner mag geen gebruik maken van deze wetenschap. 

Wijkt je vergelijkbare bieding te veel af van de sterkte van je hand, kun je er voor kiezen te passen 

of een ander voldoende bod te doen. Maar dan moet je partner verder passen. 

Het zal duidelijk zijn dat de arbiter hier altijd bij moet komen. Ja, het wordt er niet eenvoudiger op. 
 

Als u dit stukje geheel gelezen hebt, is dat ontzettend knap. Ja, ook ik moet steeds goed nadenken 

wat ik als arbiter moet doen in zo’n situatie. Vooral de term “vergelijkbaar” maakt het voor ons 

moeilijk. Maar dat mag u er niet van weerhouden om de arbiter erbij te halen, want zelf even 

oplossen kan écht niet.  
 

Een dichter heeft het makkelijker dan een arbiter. 
 

Ruud Koningen 

*** 

 

� Dinsdag 5 december: Viertallen! 
 

Aangezien een aantal onder ons (klein)kinderen hebben die de angst voor roe en zak ontgroeit zijn 

en samen met (O)ma en (O)pa van het heerlijk avondje een gezellige surpriseavond willen maken, 

is in het jaarrooster een competitieloze 5 december opgenomen. 

 

Evenwel …. er zijn veel leden die de kalender geweld aandoen en de goedheiligman in een 

weekend hebben besteld. Dat komt gewoon beter uit én ze hoeven hun bridgeavond niet te missen. 

Dat was dus een kwestie van bestuurlijk schipperen met als oplossing Viertallen die avond! 

 

Alle leden (dus óók de donderdagspelers!) kunnen zich hiervoor de komende week opgeven bij de 

Wedstrijdleiders/TC-leden. Geeft u zich wel op als paar. 
 

In 2008 verscheen in die oude vertrouwde Uitkomst een geweldige uitleg omtrent dit viertallen. De 

moeite waard en daarom hier nogmaals te lezen op pagina 4 van dit Aan-signaal 
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� Prijsvraag 
 

In puzzel 3 zie je dat het contract alleen maar te maken is als ♠H goed zit. Maar je hebt maar één 

entree in Noord, nl. ♦A. ♦H is geen entree, want je weet dat west een zeskaart ruiten heeft (Oost 

dus maar één) 

Je kunt dus niet twee keer op de Heer in Oost snijden voor het geval Oost de drie ontbrekende 

schoppen heeft. Gelukkig heb je in Noord ♠9. Die speel je dus en laat die doorlopen. West 

renonceert en je kunt nog een keer schoppen spelen vanuit Noord. 

Met ♠A haal de Heer eruit en je verliest alleen ♥V, want de derde ruiten van Zuid gaat weg op ♥H. 

 
 

Het hele spel zat als volgt: ♠ 9 7 6 5 4  

    ♥ H 3 

    ♦ A H 2 

    ♣ 4 3 2 

 ♠ -  N  ♠ H 3 2 

 ♥ A B 10 
W 

 
O  

♥ 9 8 7 6 5 4 2 

 ♦ V B 10 9 8 7  ♦ 6 

 ♣ 10 9 8 7  Z  ♣ 6 5 

    ♠ A V B 10 8 

    ♥ V 

    ♦ 5 4 3 

    ♣ A H V B 
 

 
4

e
 probleem: 

 

Je moet het weer alleen maar doen met de kaarten van Noord en Zuid die zichtbaar zijn. 

Hoe maak je 4♥? 

Noord 
♠ 8 7 

♥ 8 4 3 2 

♦ A B 4 2 

♣ A 9 7 

Uitkomst: ♠B 

Zuid 
♠ A V 6 

♥ H V B 10 7 

♦ V 10 

♣ 10 9 6 

 

 

Veel plezier en succes.  Bert Piersma 
  

 

Stuur de oplossing vóór 24 november op naar  e.piersma@telfort.nl 
 

*** 

 

 

Dinsdag 5 december: Géén competitiebridge, maar Viertallen! 
 

Op de volgende bladzijde kunt u (nogmaals) lezen hoe dat in zijn werk gaat. 
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Een Twee Drie Viertallen 
 

Kijk, je hebt spelletjes voor één persoon, zoals solitaire en patience. Tegenwoordig kan dat heel 

goed op de computer. Gezellig? Misschien als de poes op schoot ligt. 

Je hebt spelletjes voor twee personen, zoals schaken en dammen. Leuk? Je gaat er niet gezellig bij 

zitten keuvelen.  

Spelletjes voor specifiek drie personen kan ik zo gauw niet bedenken, maar voor vier zijn er een 

hele hoop. Zoals rikken, hoogjassen, monopoly. Hartstikke leuk, maar je moet ‘t wél in je eentje 

doen. En die ander wint altijd. En die maakt je niet wijs hoe je het beter had kunnen doen. 

Nu denkt u: bridgen doe je toch ook met z’n vieren? MIS! Bridgen doe je met z’n tweeën tegen een 

ander stel. Dat is héél wat anders. Dat merkt u wel aan tafel: veel spanning, gekissebis of juist 

waardering. Je doet het SAMEN. Dat maakt bridgen zo mooi. 

 

Als u al denkt “We doen het toch met z’n vieren?”, ja dat kan ook. Dat noemen we een viertal, twee 

paren samen. Tegen twee andere paren. Ook nu doe je het samen, maar dan wel met z’n vieren. 

Uniek toch? Vier tegen vier sporten door gewoon te blijven zitten. 

Jouw paar en je nevenpaar (ja, zo heet dat) vormen een team en spelen dezelfde spellen (met de 

hand geschud), maar wel in een andere richting: jullie NZ en zij OW, of andersom. Jullie máken 

bijvoorbeeld een 4♠ contract en je medestanders aan de andere tafel halen vier slagen en spelen het 

dat contract dus down. Goed hè?! Hoe groter het verschil in scores op een spel, hoe meer impen (ja, 

zo heet dat) je samen haalt op dat spel. En wie de meeste impen haalt, die wint de pot. 

 

Als je klaar bent met alle spellen ga je meteen samen met je nevenpaar aan een tafeltje met een 

lekker glaasje wijn zitten en kijken hoe het is gegaan, wat je op de spellen hebt gescoord en hoeveel 

impen jouw team heeft gehaald. Dus niet wachten totdat de computerman uit die toverdoos een 

uitslag heeft gepeuterd. Dat is net als een loterij: “Oh, zijn we 4
e
 geworden? Met 52 %?”. GAAP. 

Zo’n uitslag zegt je eigenlijk weinig. Je weet dan nog niet wat de anderen op de spellen hebben 

gedaan. En je weet echt niet waardoor je het goed of slecht hebt gedaan. Dat zie je thuis wel, of 

nooit. Je leert er in ieder geval niet veel van. 

 

Nee, dan viertallen. Ik had het al over dat glas wijn. Met z’n vieren aan een tafeltje kijken wat je 

nevenpaar heeft gepresteerd en hoe ze dat hebben gedaan. Lekker napraten over de spellen en de 

resultaten. En er nog van leren ook! 

Ga dus niet viertallen met een “parenavond” in uw achterhoofd. Zo van, ik doe m’n best en zie wel 

waar het schip strandt. Nee, er is nog een ander paar, dat hoopt dat u het goed doet. Waarvoor u uw 

best moet doen. Dát is nog eens sociaal! En leerzaam. Neem nog een glaasje. 

 

Ik snap dan ook echt niet wat men tegen viertallen kan hebben. Ja, het is anders. Ja, u moet uw 

gezapige parenavondje een keertje missen. So what? Teamwork is het sleutelwoord. Stijg boven 

uzelf uit. En blijf daar. 

 

*** 

 

 

… EN TOT SLOT: 

 Hersens zijn zó mooi, 

 je zou willen dat partner ze had. 

 


