
17-3-2018 NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT   JAARGANG 4   NR. 14 

 

1 van 3 

 

 

• Uit het bestuur 

Het bestuur heeft op vrijdag 2 maart 2018 vergaderd. Hieruit valt het volgende mee te delen. 

De nieuwe competitie zal 11/13 september starten. Deze keer geen pauze in de herfstvakantie. Wel 

twee weken kerstreces. 

Zomerbridge is gepland op de maandagavond en wel van 23 juli tot en met 27 augustus. Dat kan in 

onze foyer, want die gaat niet dicht in de zomervakantie. Restaurant Hemels zorgt voor de hapjes! 

De Paasdrive op donderdag 29 maart komt alweer dichterbij. Dit keer geen topintegraal. Prijzen zijn 

er per lijn. Helaas deze keer wél inschrijfgeld (€2,50 per persoon), vanwege de lopende begroting. 

Kerst- en Paasdrive gaan we vanaf volgend seizoen steeds op de dinsdagavond organiseren. De 

belangstelling voor de dinsdag is een stuk groter dan voor de donderdag. Wel spijtig voor de 

donderdagavond-bridgers.  

Ergens in oktober gaan we weer de Hart van Brabant Drive organiseren. Als het kan met bridgeclub 

Alert en ten bate van Unicef.  

Op dinsdag 24 april spelen we de Einddrive, ook wel Bert Schreuderdrive genoemd. Misschien dat 

iemand nog even kan uitleggen waarom die drive zo heet. Want er zijn niet zo veel leden die Bert 

gekend hebben. 

In de verkoop: 

We zijn druk in de weer geweest met wat de club allemaal in bezit heeft. Inventaris noemen we dat. 

Wat we denken nooit meer nodig te hebben, doen we in de verkoop, bij voorkeur aan onze leden. Er 

zijn nog 25 bridgemates van het oude type met zender. Verder hebben we biddingboxen (gebruikt 

en oud type) in de aanbieding: 4 stuks voor 5 euro. 

Algemene Ledenvergadering 

Als laatste gebeurtenis voor de zomerpauze hebben we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

op donderdag 3 mei. Houd deze avond vrij van smetten in uw agenda. We hopen op een goede 

opkomst! 

*** 
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� KOFFERTJES …… ? 

Beste bridgers, 
 

Ik meld me even bij u als kofferverhuurder. 

Ik zie sommige mensen al fronsen: kofferverhuurder, wat is dat in hemelsnaam?? 

Ja, die hebben we ook in onze club. Maar de laatste tijd is het wat erg rustig in 

de verhuur. Dat is jammer. Voor u en voor de clubkas. 
 

Voor de nieuwere leden onder ons leg ik nog even uit wat het koffertje 

behelst. 

Af en toe neem ik de koffer met spellen van de dinsdag (de A- en de B-lijn) mee naar huis. Ik print 

de uitslagen uit, doe die erbij en de koffer is klaar voor gebruik. 
 

Ik weet zeker dat u thuis wel eens een kaartje legt. Gezellig kopje koffie, wijntje erbij, af en toe 

tussendoor kletsen en zie daar, je hebt een leuke avond. 

Maar hoe bepaal je dan wie er gewonnen heeft? Daar is het koffertje een mooie oplossing voor. Je 

haalt er een op en je kunt jezelf vergelijken met de spelers van de dinsdagavond. Ook is het wel fijn 

om eens te zien welk contract het beste was, waar je mee uit had moeten komen etc.  

Een koffertje lenen kost maar 3 euro, dus daar hoef je het niet voor te laten. 

Dus bij uw volgende bridgeavond gewoon even Mieke bellen: 013-5334587, koffertje halen en 

spelen maar. 
 

Mieke Rijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Prijsvraag 

Oplossing puzzel 10 

De hele zitting heb je al niks gescoord en bijna niet kunnen spelen. Je bent er een beetje chagrijnig van. Daar  

kwam je niet voor, je wil ook wel eens wat. Als West krijg je nu de volgende hand: 

♠ B52    ♥ AHVB95    ♦ H8    ♣ 62 

Dat ziet er veelbelovend uit en je mag beginnen ook. Het biedverloop gaat helaas niet zoals je gehoopt had. 

Noord Oost Zuid West 

 

2♣ 

3♠ 

pas 

 

pas 

pas 

pas 

 

2♠ 

4♠ 

1♥ 

3♥ 

pas 

Shit weer niks. Dan maar kijken of  je ze down kunt spelen. Als de dummy zijn kaarten neerlegt is die hoop  

snel verdwenen. (2♠ was forcing): ♠ 973    ♥ 1043    ♦ V7    ♣ AHV108 

Je begint met ♥A en H. Partner en Zuid bekennen. Nu ga je toch nog een keer wat beter kijken. Wat kun je 

nog  meer maken? ♦H en dan is het op. Zuid zal echt wel de Schoppenplaatjes hebben en ook de 

ontbrekende Ruitenhonneurs. 

Maar... wacht even: ik heb ♠B. Als partner de 10 heeft en die inlegt dan promoveert mijn Boer. Maar hij 

moet die dan wel leggen en ik weet zeker dat hij dat niet gaat doen als ik ♥V speel. Help hem/haar dan! 

Dat kun je doen door in de 3
e
 slag niet de Vrouw te spelen, maar de 5. Partner weet gezien mijn 3♥ bod, dat 

ik 6 Hartenkaarten heb, dus ook de ♥V en ♥B. Dit moet dus een reden hebben. Ik moet die ♥10 van dummy 

dus troeven met mijn hoogste troef. Laat dat nou toevallig de 10 zijn. 

Ik spring een gat in de lucht en mijn hele slechte avond is toch nog goed gekomen. 
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Het hele spel: 

 ♠ 9 7 3 

   ♥ 10 4 3 

   ♦ V 7 

   ♣ A H V 10 8 

♠ B 5 2  N  ♠ 10 3 

♥ A H V B 9 5 
W 

 
O  

♥ 8 6 

♦ H 8  ♦ 9 6 5 4 3 

♣ 6 2  Z  ♣ B 9 4 3 

   ♠ A H V 8 6 

   ♥ 7 2 

   ♦ A B 10 2 

   ♣ 7 5 
 

11
e
 probleem 

Je speelt 3SA in het volgende spel: 
 

West start met ♠♠♠♠10 

 ♠ 2 

   ♥ H 4 2 

   ♦ V 10 9 5 4 3 

   ♣ A H V 

♠   N  ♠  

♥  
W 

 
O  

♥  

♦   ♦  

♣   Z  ♣  

   ♠ A H V B 

   ♥ B 6 3 

   ♦ 7 

   ♣ B 10 9 8 7 

 
Veel plezier en succes.  Bert Piersma 
 

Stuur de oplossing vóór 31 maart 2018 op naar  e.piersma@telfort.nl 

� Drives 
 

• Donderdag 29 maart: Paasdrive. 

• Vrijdag 13 april:  Bridge-wandeling  

• 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 

 

*** 

 

… EN TOT SLOT: 

 

Van sommige bridgers kan ik niet 

begrijpen …… dat zij ooit van miljoenen 

zaadjes de snelste waren 
 


