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Uit het bestuur
Deze keer hebben op 14 januari – vanwege de Coronabeperkingen – slechts de voorzitter en de
secretaris bij elkaar gezeten om e.e.a. te bespreken. Wel na ruggenspraak met de andere
bestuursleden.
Onze penningmeester laat weten dat alle leden hun contributie hebben betaald. Mooi! Hopelijk de
enige keer dat we een lagere contributie vragen. We gaan er maar van uit dat we vanaf september
weer in de foyer van Ons Koningsoord mogen bridgen. Misschien wat té optimistisch, maar dat
vaccin moet maar wonderen doen! En onze niet-steppende leden hebben al lang genoeg gewacht.
We zijn blij dat Hannie en Will van der Heijden lid zijn geworden van onze club. Will gaat zelfs
proberen wedstrijdleider te worden op onze stepavonden!!
De Kerstdrive op StepBridge is prima verlopen. Het rondbrengen van de prijsjes werd zeer
gewaardeerd. De Paasdrive kunnen we helaas niet op dezelfde manier doen. Onze financiële
middelen laten dat dit seizoen niet toe.
Na afloop van de stepcompetitie is er in week 19 nog wel de Einddrive voor de Bert Schrödertrofee.
De clubkampioenen worden dan virtueel gehuldigd.
Theo Brok heeft heel veel tijd gestoken in het over- en opzetten van onze clubwebsite in een nieuwe
“omgeving”. Hij doet daarover verslag in dit Aan-signaal.
Zoals al eerder meegedeeld, willen we het aantal keren dat iemand “van buiten” mee kan doen met
onze stepavonden beperken. Eén keer per 4 weken vinden we genoeg. Zeker als je bedenkt dat je bij
StepBridge geen vaste partner hebt. Je kunt steeds meedoen met een ander clublid. Een invaller is
dus niet écht nodig. Deze regel gaat per 9 februari in.
***
Sterk aanbevolen!
Op de site van Bridgeclub IMP staat een groot aantal artikelen die beslist
de moeite waard zijn. Wij gaan niet voor u een keuze hieruit maken. Gaat
u zelf eens op uw gemak kijken of er wat van uw gading bij staat. U leert
er wellicht een en ander van: http://www.bridgeclub-imp.nl/ak-index.html
Hierbij een overzicht van de gepubliceerde onderwerpen:
1. Gedrags- en spelregels
2. Bieden en biedconventies
3. Spelen en speelconventies
***
Let op:
We zitten met z’n allen op internet, óók die “niet-bridgers ….”.
Kijk daarom eens op:
https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/
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Afwijkingen
De systeemkaart is altijd een emotioneel ding geweest bij het clubbridgen. Velen vinden zoiets
onnodig, want we spelen toch gewoon ACOL? En het scoort stukken beter als de tegenstanders niet
begrijpen wat we bedoelen. Bovendien is het veel werk om een systeemkaart volledig en duidelijk
in te vullen. Je moet ook nog eens met je partner in discussie gaan over wat de “afspraken” zijn. Als
je die onduidelijk houdt, kun je zo lekker je partner verwijten toeslingeren bij het “napraten”.
Verfrissend is het omgaan met systeemkaart bij stepbridgen. Je kunt er nou eenmaal niet onderuit
om er eentje te hebben. De wedstrijdleider kan elke speelavond een “rondje” maken om te zien wie
er nog geen digitale systeemkaart heeft. Het Gemak dient de mens, want “StepBridge” biedt een
reeks van vooringevulde systeemkaarten aan.
Ga naar Club, Identiteit, Kies en zie:

Je kiest er eentje uit in een reeks van mogelijkheden. Indien gewenst pas je die aan jouw manier van
bieden aan.
De meesten kozen Standaard Hoog, met als gevolg dat velen opeens een zwakke 2-opening spelen
en ook een zwak sprongvolgbod.
Goed, we hebben dus een systeemkaart en hopen dat je je daaraan houdt. En als je ervan afwijkt,
gaan we er maar van uit dat je dat niet expres doet.
Ben je volgens de spelregels verplicht je aan je eigen systeem te houden? Nee, die verplichting
bestaat niet, maar als je afwijkt, mag je partner dat niet weten. Die moet er van uitgaan dat je biedt
volgens het overeengekomen systeem en als zodanig ook verder bieden. Hou je rekening met een
bepaalde afwijking, omdat je partner dat wel vaker doet, dan is het een afspraak die op de
systeemkaart zou moeten staan.
Bij StepBridge zou je – als je bewust afwijkt van je afspraken – ook dan je bieding moeten alerteren
en uitleggen. Het mooie is dat je partner je uitleg niet kan zien. Je mag je partner misleiden, maar je
tegenstanders niet. Op een stepavond kreeg ik het volgende te zien:
De bieding gaat pas-pas-1SA. De 1SA bieder heeft

Misschien houdt zijn partner er rekening mee dat partner in de derde hand zo kan bieden, maar de
tegenstanders zijn verrast en niet blij. “Met zo’n hand mag je niet 1SA openen, spelbederf!”. Hou
het leuk en informeer de tegenstanders dat je een singleton schoppen hebt. Niet verplicht, maar wel
zo sportief naar mijn mening.
Een ander praktijkvoorbeeld:

Met deze hand wordt 1 klaveren geopend met de uitleg: 2+. Bij “gewoon” ACOL open je 1 ruiten.
Kennelijk betekent een 1 klaveren opening meer dan 2+. Partner weet dat, maar de uitleg is
onvolledig en niet correct. Dit is écht tegen de spelregels.
De boodschap is: alerteer een “vreemde” bieding ALTIJD, met een duidelijke uitleg voor de
tegenstanders. Een dergelijke boodschap mag je doen zonder mondkapje, dus wat let je . . . .
Ruud Koningen
***
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Onze nieuwe website https://www.bcbe.nl
Een paar avonden steppen, een 1000 pc (pieces/stukjes) puzzel leggen, alle sport op tv bijhouden en dan
nog tijd over. Het is een bizar barre tijd en dan viert de relschopperij ook nog hoogtij.
Omdat we sedert 1 oktober vorig jaar de nieuwe NBB-Clubsite als extra hebben ben ik maar eens
grondig gaan kijken en uitzoeken voor een betere combinatie met onze eigen bcbe.nl-site.
De NBB-site is met name bedoeld voor ‘Uitslagen & Klassementen’ en afgeschermde ‘Clubinformatie’
alleen toegankelijk voor bcbe-leden. Die site is níet bedoeld als archief.
Onze club heeft een lange indrukwekkende historie (sinds 1970) en velen hebben in het verleden
verslagen en foto’s gemaakt bij allerlei clubactiviteiten. We hebben dus een giga archief, lange tijd
keurig door Dirk bijgehouden. Daarnaast kent onze club een aantal vaste gegevens zoals
reglementen en hulpformulieren.
Met de combinatie van de NBB-site en de nieuwe bcbe.nl-site verwacht ik de beste match te pakken
te hebben.
Deze nieuwe site kent 3 onderdelen:
1. Een statisch deel met informatie over de club (bijna hetzelfde als de oude site). Hieronder het
menu. Waar ’n vinkje in het menu voorkomt kun je het naar beneden uitrollen.

2. Een blog/nieuws pagina. Helemaal rechts in het menu.
Bij het openen van de website kom je direct dáár terecht. Hier vind je:
nieuws / bestuursmededelingen / advies / hulp / interessante interne- en externe activiteiten etc.
Op elk bericht kan/mag iedereen reageren. Klik hiervoor linksonder op ‘een reactie plaatsen’. Na
goedkeuring wordt je reactie aan het bericht gehangen. In de rechterkolom zie je een overzicht van
alle berichten
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3. Een archief (zie menu) met wachtwoordbeveiliging. Je kunt het wachtwoord opvragen door het
formuliertje in te vullen en op ‘Verzenden’ te klikken. Per e-mail ontvang je het wachtwoord.
Talrijke interessante verslagen en Aan-signalen uit het verleden vind je hier terug.

De site is compleet, veilig en bestendig voor de toekomst.
De Webmaster Theo Brok
***
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