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� Communicatie 
 

Zo af en toe schrijf ik in het Aan-signaal een stukkie over spelregels. Laatst nog over het 5-

minutensignaal, dat zowaar invloed blijkt te hebben op het tempo op de dinsdagavond. Dit stukkie 

schreef ik naar aanleiding van een vraag van een van jullie. 

Dat bracht me op het idee om een soort vragenrubriek te maken. Jullie stellen mij via 

redactie@bcbe.nl een vraag, die ik in het eerstvolgende Aan-signaal beantwoord. Dat hoeft niet 

alleen over spelregels te gaan, maar mag ook over de zaal, de bediening, de wedstrijdleider of 

collega-bridgers gaan. En het hoeft niet alleen een vraag of klacht te zijn. Het mag ook een positief 

bericht zijn. Kortom, laten we proberen de communicatie te versterken. Want op een speelavond 

een vraag stellen aan de wedstrijdleider (of een bestuurslid) gaat niet zo makkelijk …... 

 

Goed, nog een spelregeltje zonder vraag: 

Zoals ik al vaker heb beschreven mag de blinde (de dummy) bijzonder weinig als hij eenmaal zijn 

kaarten op tafel heeft gelegd. Het enige dat hij daarna mag, is zijn partner (die leider is) 

BEHOEDEN voor het maken van een overtreding. Met nadruk op “behoeden”, want als de leider 

eenmaal een overtreding begaat, moet de dummy zwijgen als het graf en doodstil blijven zitten. Dat 

klinkt nogal macaber, maar het is niet anders. Jammer dat de meeste dummy’s tamelijk snel 

oprijzen uit de dood, want als de leider uit zijn hand foutief heeft voorgespeeld, laat de dummy luid 

weten: JE BENT OP TAFEL! Dat is dus verboden, want de overtreding is begaan en dus niet meer 

te behoeden. Trouwens, het is ook niet zo snugger: misschien hebben de tegenspelers het niet in de 

gaten en komt het verkeerd voorspelen de leider goed uit. De tegenspelers moeten het zelf maar 

melden. En ….. misschien vindt de tegenstander het wel prima, dat verkeer voorspelen. Die mag 

beslissen of het al dan niet wordt geaccepteerd.  
 

Dus lieve dummy’s denk erom: oogjes dicht en snaveltjes toe. 
 

Ruud Koningen 

*** 

 

Het is niet voor iedereen even duidelijk. Wie, wanneer en hoeveel 

personen er nu wel of niet promoveren of degraderen …  

Vier bladzijden clubcompetitiereglement is voor een enkeling (te) veel, 

vandaar hier alleen de betreffende punten.  

 

� Artikel 9 Promotie en degradatie  
 

Na afloop van een competitieronde wordt een rangorde opgesteld op grond van het gemiddelde van 

de uitslagen (percentages) van de gespeelde avonden.  

Uit de hoogste lijn degraderen de 3 (of 4) laagst geëindigde paren. Uit de laagste lijn promoveren de 

3 (of 4) hoogst geëindigde paren. Uit andere lijnen promoveren de 3 (of 4) hoogst geëindigde paren 

en degraderen de 3 (of 4) laagst geëindigde paren.   

(Redactie: Dit seizoen is zowel op dinsdag als op donderdag in alle lijnen sprake van DRIE paren) 

Bij gelijk eindigen is het onderlinge resultaat van de betreffende paren beslissend. Indien dit ook 

gelijk is, promoveert het paar met het tot dan toe laagste aantal VP's, respectievelijk degradeert het 

paar met het tot dan toe hoogste aantal VP's. Wenst een paar om acceptabele redenen niet te 

promoveren, dan verkrijgt het naast lager geëindigde paar dat recht. 
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Artikel 9.1 Minder dan 4 uitslagen  

 

Bij minder dan 4 uitslagen na afloop van een competitieronde gelden de volgende extra regels:  

• Voor paren die drie uitslagen hebben staan, gelden verder geen beperkingen of correcties.  

• Bij twee uitslagen kan men wel degraderen maar niet promoveren. Bij niet degraderen krijgt men 

de VP’s die horen bij één plaats hoger dan de degradatieplaatsen in de betreffende lijn.  

• Paren die minder dan twee uitslagen hebben staan, degraderen. Ze krijgen VP’s die horen bij de 

laagste plaats in hun lijn. In bijzondere gevallen kan het bestuur van deze regeling afwijken. 

 

*** 

� Hart van Brabantdrive 

 

Zondag 7 oktober vond in Koningsoord weer de tweejaarlijkse Hart van Brabant 

bridgedrive plaats, georganiseerd door de Bridgeclub Berkel-Enschot t.b.v. 

Unicef. 

 

Het was een mooie nazomerse dag om van alles te ondernemen. Op zo’n stralende, zonnige dag is 

het overal feest en goed toeven, dus ook aan de bridgetafel. 

Om 10 uur druppelden de bridgeparen in opperbeste stemming binnen en al gauw was de foyer gevuld 

met het nodige gekakel, wel of niet over een reeds eerder gespeeld bijzonder spel waar natuurlijk 

“het addertje” aan de verkeerde kant zat of gewoon een gezellig weerzien van oude bekenden. 

De prachtige, uitgebreide prijzentafel werd alom gewaardeerd. Maar nu ook nog zo’n prijs zien te 

bemachtigen!! 

In drie lijnen deden al snel 40 paren met een kopje koffie een aanval op het bordje lekkere petit-fours. 

De voorzitter en de wedstrijdleider, duidelijk in kanariegeel, deden hun welkomstwoordje en wat 

huishoudelijke mededelingen, waarna men zich al fronsend boog over de kaarten en het stil werd.  

 

Rondom half 1 stond in de keuken van Hemels een uitstekende lunch klaar: een kopje tomatensoep, 

twee broodjes dik belegd en een boterham met een warm kroketje. Uit angst dat er “met het mes op 

tafel” gespeeld zou gaan worden had de keukenbrigade uit voorzorg een mes voor het smeren van 

boter en snijden van het kroketje maar weggelaten…... Het was voor de “bediening” (uit BCBE 

gelederen zelf) even “aanpoten”, want de soep hoeft dan weliswaar niet “zo heet gegeten” te 

worden maar, evenals het kroketje, toch wel graag warm. 

De pauze was ruim en velen trokken dan ook naar buiten, hunkerend naar een sigaretje, maar ook 

om een frisse neus te halen en nog even te genieten van het lekkere weer.  
 

Om 2 uur startte de 2
e
 ronde en aan het einde van de laatste tafel was de uitslag snel bekend. Geen 

eindeloos gezeur van mensen die het ergens weer niet mee eens waren, etc.  

De winnaars, Joke en Ton van Zijl, stonden voor de pauze al op de eerste plaats en wisten dat goed 

vast te houden tot het einde. Geen “dip” na de lunch! Die trotse Nrs.1 mochten als eerste uiteraard 

een prijs uitzoeken en daarna alle veelvouden van 3 en het ongelukkige paar die een off-day had, 

kreeg als aanmoediging een leuk boekje van Berry Westra. 
                                                                                                 

Restaurant Hemels had ook een paar cadeaubonnen geschonken. Aniet, ondanks dat haar hulpje te 

laat kwam, bleef met een lieve glimlach onverstoorbaar maar kopjes koffie inschenken. Zij had de 

regie achter de bar en deed dit met verve.  
 

Kortom dit is weer voor herhaling vatbaar in 2020.  
 

Hanneke de Vries 

 

 


