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 De (nieuwe) spelregels 8

Bij de dinerdrive kwamen nogal wat messen op tafel. Ik heb niemand daarover horen klagen.
(Meer daarover op pag. 4 van dit Aan-signaal) Terwijl bij bridge toch een negatief beeld bestaat over
dat mes. Maar dan wordt het meestal in verband gebracht met het al dan niet roepen van de arbiter.
Ik heb al meerdere keren uitgelegd en bepleit dat de arbiter moet worden geroepen bij een
(vermoedelijke) onregelmatigheid. Regels zijn regels, zou je denken. Of staat “regels zijn regels”
gelijk met dat mes op tafel? Ik begrijp het kennelijk niet zo goed.
Maar ik heb in dat kader wel een mooie spelregel gelezen over de taken en bevoegdheden van de
arbiter (81C). Eén daarvan (81C5) is: het naar eigen goeddunken annuleren van rechtzettingen om
enigerlei reden, op verzoek van de niet-overtredende partij.
Dus als de leider een nooit bedoelde kaart per ongeluk speelt, hoeft dat niet per se te worden
behandeld als “plek is plek”. Zelf laat ik als tegenspeler zo’n kaart terugnemen. Maar het is niet
onsportief als u de voorkeur geeft aan de rechtzetting volgens de spelregels. Maar laat wél even de
arbiter komen, want er zíjn mogelijkheden om een gespeelde kaart (legaal) terug te nemen.
Dat laatste geldt ook voor het bieden. Een nooit bedoelde bieding (u trekt bijvoorbeeld 3♣ in plaats
van 2♣ uit het bakje) kan worden hersteld zonder gevolgen. Maar daar moet uiteraard de arbiter er
wél bij komen. Ja, ténzij u dat met het mes op tafel spelen vindt.
Ruud Koningen
***
 Prijsvraag
Enkele jaren geleden kwam de redactie op het donkerbruine idee om wekelijks een bridgeprobleem
op de website te zetten. Zo gezegd en met wat tijd en moeite ook zo gedaan. Een poging om de
leden de kans te geven hun geest te scherpen en scherp te houden.
Dat “scherpen van de geest” was immers ook het idee achter het “invoeren van de spelverdelingen”
op de clubavonden, waarvan menigeen zich aanvankelijk afvroeg waar dat voor nodig was. Vreemd,
je kunt de volgende dag het spel op je gemak bekijken, zien wat anderen gedaan hadden en je
afvragen waarom jij “zo dom was om ….” of te gloriëren omdat jij het zitsel wél goed had ingeschat
en door een perfecte bieding met de volle top ging lopen. In beide gevallen bijzonder leerzaam!
Aan het begin van dit seizoen leek het de TC en de redactie aardig deze poging uit te breiden met
een wat zwaarder probleem in het Aan-signaal, in wedstrijdverband en met een prijs(je).
Ongetwijfeld zou dan tevens blijken of aan voorgaande doelstelling voldaan werd.
De animo is echter niet erg groot. Jammer, zijn de problemen te gemakkelijk? Te moeilijk? Op de
site kun je meteen de toelichting lezen (van Berry Westra nota bene!) en wat de zwaardere
problemen van Bert betreft: in het eerstvolgende Aan-signaal legt hij elke keer weer uit “hoe ’t had
gemoeten ….”!
Toch ‘ns kijken!
***
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Oplossing puzzel 9. (4♠ met een Klaverstart.)
Als Zuid naar dit spel kijkt voordat hij gaat spelen, dan telt hij vier verliezers in harten. Kan hij er één
opruimen?
Misschien: de harten 3/3 en één opruimen is niet nodig, of de 4e in Noord troeven. Maar dat feest gaat niet
door, want de tegenstander speelt troef en als de harten dan niet 3/3 gezeten hebben, is Zuid altijd nog een
harten kwijt.
Een goede gewoonte is om dan eens de Noordhand als leider te bekijken. Dat lijkt nog erger: je telt 6
verliezers, nl. 3 in harten en 3 in klaveren; maar de 3 klaververliezers kun je in de hand troeven.
Dus: Je pakt de klaverstart met het Aas. Vervolgens troef je een klaveren in Zuid. Steek met troef over naar
Noord en troef weer een klaveren in Zuid. Steek weer met troef over naar Noord en troef de laatste klaveren
in Zuid. Ga met ruiten naar de vrouw in Noord. Trek de laatste troef, waarop in Zuid ♥2 weg gaat. Speel ♦A
en H en je gunt de tegenstander de laatste drie Hartenslagen.
Tien slagen gemaakt: ♣A, 6 troeven (3 in Zuid en 3 in Noord) en 3 Ruiten.
Het hele spel:
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West start met ♥A en ziet de Noordhand. Hij speelt daarna de Heer. Oost en Zuid bekennen nog. Is dit
contract down te krijgen? Zo ja, hoe dan?
Veel plezier en succes.

Bert Piersma

Stuur de oplossing vóór 10 maart 2018 op naar e.piersma@telfort.nl

***
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 Drives
• Donderdag 29 maart: Paasdrive.
• Vrijdag 13 april:
Bridge-wandeling (zie hieronder)
• Dinsdag 24 april:
Einddrive (Bert Schreudertrofee)
• Mogelijk ten overvloede wijst de redactie u toch nog maar eens op het feit dat op onze site
www.bcbe.nl interessante drives in de directe omgeving staan vermeld.
Uiteraard kunt u alle drives ook vinden op de Evenementenkalender District Midden Brabant
***
 BRIDGE-WANDELING 2018
Op veler verzoek en ook omdat ze het zelf leuk vinden om te doen, organiseren Loes Westgeest en
Ruud Koningen weer een Bridgewandeling en wel op vrijdag 13 april 2018. Ja ja, geen koude
winterwandeling, maar een wandeling bij een (hopelijk) lekker temperatuurtje en bloeiende
bermbegroeiing. En deze keer niet al te dicht bij huis: rond Oirschot en Boxtel.
Het programma ziet er als volgt uit:
We verzamelen om 10.00 uur bij De Schutskuil, in het buitengebied van Oirschot. Daar starten we
met koffie/thee en twee rondjes bridge.
Daarna gaan we een prachtige en bijzondere wandeling maken naar het lunchadres in het
buitengebied van Boxtel. Waar dat precies is, blijft nog even een verrassing. Na de lunch en twee
rondjes bridge wandelen we via een andere route terug naar De Schutskuil. Daar spelen we nog
twee rondjes, waarna om circa 17.30 uur de winnaars bekend worden gemaakt.
De kosten voor deze dag zijn € 19,50 per persoon. Hiervoor krijgt u bij de start twee kopjes
koffie/thee en na de 1e etappe een lunch (inclusief koffie/thee). Verdere consumpties zijn voor eigen
rekening.
Na afloop heeft u de mogelijkheid mee te doen met een lekker tweegangen keuze dinertje (zonder
soep). Er is keuze uit vis of vlees. Per persoon kost dat € 21,50; te voldoen bij de uitbater.
’s Morgens vóór aanvang van de wandeling kunt u zich hiervoor opgeven. Zie ook www.schutskuil.nl
U schrijft zich in door per persoon € 19,50 of per paar € 39,= over te maken op rekeningnummer
NL65 RABO 0106 8564 13 t.n.v. Bridgeclub Berkel-Enschot o.v.v. “bridgewandeling 2018”.
Stuur ook nog even een e-mail naar ruudkon@ziggo.nl dat u graag meedoet. U kunt Ruud ook
bellen: 06-50486673.
We hebben plaats voor maximaal 28 wandelaars en een beperkt aantal niet-wandelaars (wandelaars
gaan vóór). Dus wacht niet te lang. Donderdag 5 april 2018 sluit de inschrijving.
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 Dinerdrive
“Hij oogt wat roestig” zei de verslaggever over een skiër die net aan de afdaling van zijn
Koningsnummer in Pyeongchang begon.....!
Dat was 's middags in Berkel-Enschot beslist niet het
geval, toen de bridgers zich “fris en fruitig” meldden
aan de wedstrijdtafel om hun loopbriefje in ontvangst te
nemen voor deze altijd bijzonder gezellige drive. Erbij
kreeg iedere deelnemer een lot waarop later twee maal
een dinerbon als “Hemels”geschenk te winnen viel;
daarnaast waren er ook nog twee van de club zélf.
Het was voor de 10e keer dat de organisatie - weer in handen van Mieke, Ruud en Francis - de
uitdaging was aangegaan.
Aan het oude draaiboek van Riddershoeve moest wel enigszins geschaafd worden. Het lustrum
werd nu gevierd in ons eigen bridgehome. Een wat kleinere locatie in een andere ambiance!
Voor de keukenbrigade en het bedieningsteam van Brasserie “Hemels” was dit de allereerste
uitdaging om de “verwende mens” van Riddershoeve nu in de catacomben van Koningsoord te
mogen ontvangen en te bedienen.
Ons werd een heerlijk viergangendiner voorgeschoteld, samengesteld door “gelegenheidschefkok”
Mieke en chefkok Eelco, waarvan de “winterasperge”soep was geschonken door Hemels. Tot en
met de chef-kok in burger was iedereen in touw om tijdig het eten zo warm mogelijk en het drankje
gekoeld op tafel te zetten.
Voor de prijzentafel was weer flink gelobbyd en daar had wel een van de vele spotjes op mogen
staan. Het was weer een hele geslaagde dag en het smaakt naar meer!!! Hulde aan alle harde
werkers van de club, van uit de keuken en vanachter de bar.......

Tot volgend jaar!!
Hanneke de Vries
***

… EN TOT SLOT:

Vallen is niet erg, blijven liggen wel
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