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 Bridge(blad)
Afgelopen week viel er weer een versgeperst bridgeblad (maart 2019) op de deurmat (of waar dan
ook). Wat mij betreft heel leesbaar en op sommige plekken best gezellig. Jammer dat velen het
beschouwen als elitair en bepaald niet voor de C-lijn. Er staan toch écht leuke artikelen in zoals op
bladzijde 32 als tijdens een clubavond iemand een huwelijksaanzoek doet.
OK, sommige stukken zijn voor de betere bridger, maar er staan ook voor ons huistuinenkeukenbridgers leerzame wetenswaardigheden in. Neem nou bladzijden 18 en 19, bedoeld voor de
beginner. Echt goed te volgen. Ook de vragenbus op bladzijden 42 en 43 maakt u een betere bridger.
Misschien ontneem ik u de moed om verder te lezen (áls u al bent begonnen). Maar op bladzijde 42
staat onderaan een stuk tekst die iedereen zou moeten aanspreken. Ze verwoorden de basisregels
omtrent het alerteren. En ik hoor u zeggen: “We spelen voor de gezelligheid” en daar zou alerteren
niet bij horen. Maar ik hoor ook: “Regels zijn regels”. Tsja, wat nu?
Misschien begint het met een correct, volledig en in overleg ingevulde systeemkaart. In elke lijn.
Niet alleen om de tegenstanders in te lichten, maar vooral voor uzelf, om op één lijn te komen met
uw bridgepartner. Want die langdurige onaangename nagesprekken gaan vooral over verschillen
van inzicht over biedafspraken. Denk vooral niet dat u geen systeemkaart nodig heeft omdat u geen
bijzondere dingen doet. Dat u “gewoon” ACOL speelt. Dat u wel alerteert als dat nodig is. Een
alerteerbare afspraak, die op uw systeemkaart staat, ontheft u niet van het alerteren. Dus
bijvoorbeeld een sterke 2♣ opening moet worden gealerteerd, ook al weet iedereen wat dat
betekent. Overdreven? Regels zijn regels.
Ruud Koningen
***
 50 jaar BCBE
De oprichtingsdatum van Bridgeclub Berkel - Enschot is
7 september 1970. Dat betekent dat we in het jaar 2020 ons
50-jarig jubileum gaan vieren. Daar hoort een jubileumfeest
bij, waar we een jubileumcommissie voor gaan instellen. Dat
doen we in de komende ledenvergadering (30 april).
 Drives
Zondag 10 maart: Dinerdrive … is reeds volgeboekt!
Maar we noteren u graag als RESERVEPAAR (Even een mailtje sturen naar info@bcbe.nl !)
Voor drives raadpleegt u overigens de Evenementenkalender District Midden Brabant
Drives in de onmiddellijke omgeving vindt u trouwens ook op onze eigen site www.bcbe.nl
 Geen bridge
In week 10 (Carnavalsweek) is er op dinsdag 5 en donderdag 7 maart geen competitiebridge!

