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De gevolgen van het CORONA-virus 
 
De regering heeft verboden om bijeenkomsten met meer dan 100 personen te houden. 
Alle evenementen die al gepland stonden, moeten worden afgelast. 

Deze maatregel geldt onder andere voor musea, concertzalen, theaters, sportclubs en 
sportwedstrijden. 

Naar aanleiding hiervan adviseert de BridgeBond alle bridgeclubs om hun speelmomenten, 
wedstrijden en drives te annuleren tot en met 31 maart. 
 

Dit betekent dat onze bridgeavonden voorlopig niet doorgaan.  

Het bestuur zal komende maandag vergaderen om vooral de gevolgen hiervan te 
inventariseren. Daarvan zult u zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte worden 
gesteld. 

*** 
 

 
Dinerdrive van Bridgeclub Berkel-Enschot: een feest! 
 

Op zondag 1 maart jl. speelden we voor de twaalfde keer de dinerdrive. De opzet is eenvoudig maar 
succesvol: na een of twee rondes bridgen komt er een gerecht op tafel. Steeds een mooie 
gelegenheid om met je collega’s op allerlei zaken wat dieper in te gaan. Mieke Rijnen regelde de 
inschrijving en de prijzen, maakte de afspraken met Hemels en De Schalm. Ruud Koningen had de 
speltechnische leiding. Al zes jaar staat dit duo garant voor een vlekkeloze organisatie.  

Hoe belangrijk voor de sfeer een goede bediening is, maakten Erica en Joosje duidelijk: attent, vlot 
en altijd met een welgemeende glimlach verzorgden zij hun gasten. Het personeel van Hemels 
leverde een topprestatie: ondanks een vol restaurant brachten zij voor 79 mensen in de foyer een 
smakelijk viergangendiner op tafel. 

Natuurlijk werd er ook gekaart. Veel interessante spellen en enkele mooie slemmetjes: wat een 
heerlijk spel is het toch. In alle drie de lijnen was er natuurlijk één paar wat sterker dan alle anderen: 
Jeanne en Kees de Kort, Joke en Ton van Zijl en Yvonne van Riel met Ine Bierhuizen. Proficiat! 

Dat wedstrijdleider Ruud nauwelijks in actie hoefde te komen was tekenend voor de goede sfeer! 

---- 

Ik belicht één aardig spel: spel 3 uit de B-lijn. Je raapt als Noord een fraaie twintigpunter op en je 
smeekt de bridgegoden om een opening van partner Zuid. En prompt opent die 1♣. Met ♠AVB63, 
♥A10, ♦VB10, ♣AV9 neem je geen genoegen met een eindbod lager dan 6♠. Tot je verbazing 
bemoeit West zich met de bieding. Zo ging het: 
 

Z W N O  
1♣ 
2♠ 
5♦ 
pas 

1♥ 
pas 
pas 
pas 

1♠       1 
4SA    2 

 6♠ 

pas 
pas 
pas 

1: 5+kaart, met een 4k geef je een negatief doublet 
2: gas erop. Blackwood. (RKC brengt ook ♠H aan het licht) 
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Zo zat het:  ♠ A V B 6 3 
    ♥ A 10 
Oost komt uit met ♥7    ♦ V B 10 
    ♣ A V 9 
 ♠ 2  N  ♠ 9 8 5 4 
 ♥ H B 9 6 3 

W 
 

O  
♥ 7 2 

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

      

Het afspel: 
Je legt de 4 in de dummy en West moet ♥B spelen, die je neemt met het Aas. Je ziet meteen dat 
jouw 10 later de Heer verdrijft en dat je op ♥V een ruiten kunt lozen.  
Je trekt in vier rondjes de troeven en voordat je op ♦H gaat snijden speel je klaveren. Misschien 
wordt de vierde wel hoog en kun je daarop je tweede ruitenverliezer kwijt. De bridgegoden zijn nog 
steeds op jouw hand, want op ♣A en V (honneurs aan de korte kant eerst!) sneuvelen B en 10. Jouw 
9 wordt hoog. Tijd om de hartenslag te ontwikkelen: de 10 verdrijft de Heer. Steek over naar ♦A en 
incasseer ♥V en ♣H: 6♠ contract! 
 

Voor de prijsuitreiking meldde Mieke Rijnen dat zij voor de laatste keer deze drive 
heeft georganiseerd: na 12 jaar is het welletjes! Mieke, hartelijk dank voor al jouw 
werk en dat geldt natuurlijk ook voor Ruud. Wie neemt het stokje van Mieke over??? 
 

Kees van de Ven 
                                                                             ***      
                                  
Lustrum 
 
 
 
 

Op 10-10-2020 gaan we dit vieren met alle leden. 

*** 
 

EN VANUIT STIPPENT … 
 

Zondag 1 maart 2020: Gewassen en gestreken klaar om te gaan dinerdriven in 
Berkel-Enschot. Het stond al maanden genoteerd in de agenda naast onze 
gemeenschappelijke PC, we hadden er zin in. Het zou ook voor het eerst sinds tijden 
zijn dat we als echtpaar sámen zouden bridgen en wat is dan een betere (én meer 
ontspannen) gelegenheid dan die fameuze dinerdrive? 

We hadden nog geen enkele drive gemist sinds de BBH daar 12 jaar geleden in de 
personen van Wim en Loes Westgeest en Ko en Mieke Rijnen mee waren begonnen. Ik 
herinner mij dat wij die eerste keer als kersverse opa en oma van ons éérste 
kleinkind (we hebben er ondertussen al ACHT, hallo!) “dinerlootjes” mochten 
trekken. Ja, geen enkele keer verstek laten gaan bij dit perfecte gebeuren. 

Helaas, op de valreep gooit een vervelende omstandigheid roet in dat geplande eten. 
Jammer, we hadden ons erop verheugd velen van u weer eens te mogen ontmoeten 
aan de bridgetafel. Ander keertje dan maar, tot dan! 

 
dirruk 
 


