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 Mijn mooiste Kerst 
 
Lang geleden, 1968 kerstavond. Mijn vrouw was hoogst zwanger van ons tweede kind. De baby zou 
met Nieuwjaar komen; onze huisarts zei: “Ik kom op de oliebollen”.  
 
We gaan met Kerst altijd naar de nachtmis en kiezen dan soms een andere dan onze eigen parochiekerk. 
De dienst in de Lourdeskerk om 10 uur kwam het beste uit. 
Jacqueline ging eerst wat spullen klaarleggen en zei tegen mij dat de klossen onder het bed 
moesten. In de kerk begon ze wat lelijke gezichten te trekken en bij thuiskomst moest ik de dokter 
bellen. Hij was niet te bereiken, dus ging ik naar zijn huis, maar ook de bel was afgezet. Wat te 
doen? Raam ingooien? Deur intrappen? Vlug naar huis want Jacqueline was alleen. De waarnemend 
arts gebeld uit Udenhout. Die was er zo; een beetje bullebak van een vent. Hij leunde nonchalant 
tegen de muur van de slaapkamer en zei dat Jacqueline zich niet zo moest aanstellen. Jíj zou het 
eens moeten voelen, zei mijn vrouw. Ach, zei hij - het was tenslotte Kerst - Maria heeft wel zes 
kinderen gekregen. Niet waar, riep mijn vrouw, ze had er maar één! Nou, over die andere vijf 
hebben ze niet zoveel drukte gemaakt, aldus de arts.  

Enfin, om 6 uur in de kerstnacht werd mijn zoon geboren. De dokter ging naar huis. Tot mijn 
verbazing kwam hij om 9 uur weer terug om met zijn dochtertje naar het kerstkindje te kijken. Nu 
was het een heel andere, vríendelijke man, terwijl hij toch ook de hele nacht niet had geslapen.  

Om 10 uur kwam mijn schoonmoeder, schoonzusje en zwager. Toen ik zei dat het kerstkindje boven 
lag, geloofden ze me eerst niet. Ik had nu een zoon en een dochter. Rijkeluiswens zeggen ze dan. 
Het was ondertussen gaan sneeuwen. Een mooiere Kerst kon ik me niet wensen.  
 
Dat is alweer lang geleden: négenenveertig jaar! Nu terug naar het heden. Ik wens iedereen Fijne 
Feestdagen en een Voorspoedig 2018! 
 
Frans van Gulik, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hervatting clubcompetitie 
 

                     Dinsdag 2 en donderdag 4 januari                    ! 
 
 
 

*** 
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 De (nieuwe) spelregels 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals u al in eerdere spelregelstukjes heeft gemerkt: ik probeer u te laten wennen aan het roepen van de 
arbiter. In mijn ogen het allergrootste probleem bij bridgen: het niet durven roepen van de arbiter. Bij uw 
bridgelessen wordt daar geen aandacht aan besteed. Ook niet veel aan de spelregels. En dat is écht geen 
aanklacht richting bridgeleraren. Het is al moeilijk genoeg om beginners de beginselen van het bridgen bij te 
brengen. Ik zou het niet kunnen. 
Daarom probeer ik het maar met wat artikeltjes in ons aan-signaal. Steeds een aantal artikelen uit het 
spelregelboekje op (hopelijk) begrijpbare manier uitgelegd. Ik noem steeds het betreffende artikelnummer uit 
het spelregelboekje met de letterlijke artikeltekst in cursieve letters. Op onze onvolprezen website 
www.bcbe.nl kunt u het spelregelboekje vinden via de link “Algemene informatie” linksboven. Niet de 
meest romantische lectuur, maar hoe meer u ervan weet, hoe minder makkelijk u opzij wordt geschoven door 
een “deskundige” aan tafel. Een goede gewoonte is het om aan die “deskundige” te vragen in welk artikel 
van het spelregelboekje staat wat hij beweert. Dat doet wonderen. Een vraag die overigens ook aan de arbiter 
mag worden gesteld. Graag lees ik het betreffende artikel letterlijk voor bij wat ingewikkelder of ongewone 
onregelmatigheden. 
En als u wat beter thuis bent in de spelregels en u het aandurft, kunt u de “deskundige” helpen herinneren aan 
artikel 10A: 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. Zo, die zit! Knip het 
uit en plak het in je systeemkaart. Moet je die natuurlijk wél bij je hebben . . . .  
 
Ik geef in het aan-signaal vooral aandacht aan de artikelen over gedrag, misleiding, aarzeling, plezier aan 
tafel en zo. Dus niet zozeer de “harde” regels, zoals onvoldoende bod, verkeerd uitkomen, verzaken, e.d. 
Daar durft men meestal nog wel de arbiter voor te roepen.  
En dan kom je als gediplomeerd arbiter aan tafel, is daar een gekakel en gekissebis van jewelste aan de gang. 
De een weet het nóg beter dan de ander en er zijn 4 lezingen van de gang van zaken. Maak daar maar eens 
chocola van.  
Artikel 9B2: Een speler mag geen enkele actie ondernemen totdat de arbiter een volledige uitleg heeft 
gegeven inzake de toepasselijke rechtzetting. Was dat maar waar. 
Bij een verzaking moet ik tig keer vertellen dat er geen gespeelde kaarten mogen worden omgedraaid om te 
zien of de bewering correct is. Het mag niet, het is niet nodig en het maakt het beoordelen van de situatie 
alleen maar moeilijker.  
 
Mijn ideale wereld? Bij een (vermeende) onregelmatigheid zegt iemand aan de betreffende tafel rustig en 
bedaard dat hij van plan is de arbiter te vragen of hij even langs wil komen om een oordeel te geven over de 
situatie. Een van de vier gaan naar de tafel waar de arbiter speelt en nodigt hem uit voor een beoordeling. 
Vervolgens blijft IEDEREEN af van ALLE gespeelde kaarten. Zij zwijgen of gaan bomen over kaarsjes. 
Maar NIET praten over de gemelde onregelmatigheid. Aangekomen bij de tafel vraagt de arbiter wie van de 
vier als eerste op de onregelmatigheid heeft gewezen en geeft deze persoon het woord. De drie wijzen uit de 
andere windrichtingen doen er het zwijgen toe. Nadat alles is uitgelegd vraagt de arbiter zo nodig om nadere 
verduidelijking. Vervolgens vraagt de arbiter aan de tegenstanders hun lezing van het geval, onder 
stilzwijgen van de anderen. Eventueel stelt de arbiter nog enige vragen en gaat dan over tot zijn oordeel en 
eventuele rechtzetting. De beslissing van de arbiter wordt hoffelijk aanvaard en hij kan relaxed verder gaan 
aan zijn eigen speeltafel. 
 
Misschien een wat vreemde kerstgedachte, maar het gaat wel in de richting van vrede op aarde en aan de 
bridgetafel. Ik wens u allen dan ook een mooie Kerst, een veilige jaarwisseling en een vredig 2018 toe. 
 
Ruud Koningen 
 

*** 
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 Prijsvraag 

Na afloop van een gespeeld spel heb je wel eens het gevoel, dat het spel toch wel te maken was. Helaas. 
Gelukkig kun je dat de volgende dag op internet nakijken en ja hoor: anderen hebben het wel gemaakt. Zal 
wel met hulp van de tegenspelers gebeurd zijn: betere uitkomst; zij wel, wij weer niet. Of toch ...... 
Je kunt het ook vragen aan betere spelers op de club, maar soms is het ook: beter kijken voordat je begint te 
spelen. Zoiets noemen we: een speelplan maken. Zulke dingen kun je leren in puzzels: Leg de kaarten op 
tafel en probeer. Bij de eerste poging gaat het vaak fout, maar na een aantal andere mogelijkheden 
geprobeerd te hebben kan het zomaar gebeuren dat je de goede manier vindt. 
Het leek mij leuk dit op de club te gaan oefenen. Dus maakte of leende ik een aantal puzzels, zoiets als de 
“doordenkertjes” van Dirk op onze site (hartstikke leuk trouwens). In een puzzel staat altijd, dat je een 
bepaald contract moet maken bij het beste tegenspel. Dat betekent dus: niet down, maar overslagen zijn ook 
niet te maken. 
  
Dan nu puzzel nr. 6: Zuid moest  4 maken. West startte met Aas en vervolgde met de Heer. Zoals in elk 
troefcontract telde je de verliezers: 1 in de ruiten, 2 in klaveren, maar ook nog 2 in schoppen. De 
schoppenkleur kan natuurlijk gewoon 3/3 zitten, dan had je in het geheel geen verliezers in die kleur. Maar 
4/2 is ook goed, dan hoefde je maar één keer te troeven, daarna was de kleur vrij. Maar bij een 4/2 zitsel liep 
je wel de kans dat er overgetroefd werd. Met negen troeven hoefde er dus geen vuiltje aan de lucht te zijn, 
zelfs niet bij de troeven 4/0. 
Daar gaan we dan: We troeven slag twee, spelen A (dus niet klein naar de Heer), zien het slechte zitsel, 
maar  spelen gewoon verder. Nu 2 naar de V en daarna terug naar het Aas, dan 3 troeven met de H; 
Oost gooit iets weg (kan nl niet overtroeven). We trekken de rest van de troeven. Onder H valt de Boer en 
de 5 is hoog geworden. Je contract is binnen en de beide klavers zijn voor de tegenstanders. 

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

W 
 

O  
♥ 9 8 5 4 

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

 

7e probleem: 
Zuid speelt 4 

Start V 

 ♠ A 7 5 3 
   ♥ H 8 6 
   ♦ A B 10 7 2 
   ♣ H 
♠   N  ♠  
♥  

W 
 

O  
♥  

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

 
Veel plezier en succes.  Bert Piersma 
  

Stuur de oplossing vóór 6 januari 2018 op naar  e.piersma@telfort.nl 
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 Kerstdrive 
 
 
 

Terwijl hier het staartje van de os op een bedje van gefruite uitjes ligt te geuren probeer ik de 
“geuren” van de Kerstdrive vast te leggen. 

De eerste Kerstdrive in het souterrain van Ons Koningsoord, prachtig 
versierd in kerstgroen met rode -, zilveren - en gouden ballen en 
kristallen. De vertrouwde kerststerren aan het plafond van De Schalm 
vonden hier geen plekje meer. 

Het bestuur had de vijfentwintig tafels al “gedekt”, de BA-Commissie 
had een mooie prijzentafel gemaakt met lekkere flessen wijn, heerlijke 
dozen bonbons en leuke kerstknuffels. Tijdens het spelen kwamen de 
dames rond met overheerlijke hapjes, uiteindelijk toch weer van een voor 
ons van oudsher bekend adres. 

Honderd leden en een enkele gast gingen op tijd “aan tafel”. De meesten 
stemmig gekleed in zwart, blauw of grijs, een enkel in een okergeel of 
roestbruin, maar iedereen in opperbeste stemming. Duidelijk zichtbaar op 

tafel “niet wassen” betekende natuurlijk: een ieder speelt hetzelfde spel en dat zegt niet altijd dat de 
sterksten zullen winnen, maar vaak de meest gelukkigen.  
Eerste werden (dit keer dus wel) Bert Piersma & Cees Zebregs 
en tweede Chris Bastin & Frans Vromans, maar derde Anneke 
Remmers & Ria Denissen! Proficiat, m.n. de dames uit dit 
rijtje en dat terwijl Anneke toch wel andere zaken aan haar 
hoofd had deze avond! 
 

Verder gingen de paren die als 10e, 20e, 30e, 40e en 50e 
eindigden eveneens niet met lege handen naar huis. Net als de 
twee gelukkige winnaars van de loterij. Zij ontvingen een 
gevuld envelopje. Een extraatje in deze dure dagen. 
 Cees & Bert 
In het openingswoordje memoreerde de voorzitter nog de leden die in het afgelopen jaar overleden 
zijn, maar ook dat Tom (Jonker) van De Schalm een kersverse vader is geworden van een mooie 
dochter. 
 
Om 12 uur ‘s nachts hebben de “plakkers” zelfs nog even gezongen voor Beau, de blondine die er 
iedere dinsdagavond voor ons is, vanwege het feit dat zij die dag (pas) 25 jaar werd. 
 
Hanneke de Vries 

*** 
 
… EN TOT SLOT: 
 
 

 Prettige feestdagen 
 en 

 Alle goeds voor 2018 
 (jaar van de hond)  


