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Onder normale (Koningsoord-)omstandigheden begroeten wij de nieuwe leden, die zich een moment 

staand presenteren. Maar nu, met corona/steptoestanden, zullen we het moeten doen met een foto… 
 

Even voorstellen ….. 

  

Wij zijn Hannie en Will van der Heijden, 

sinds juli 2018 woonachtig in het mooie 

Berkel-Enschot. Lange jaren speelden 

wij bij RBC Alert, de leukste bridgeclub. 

Alert is in 2018 helaas opgehouden te 

bestaan en zijn wij dus “clubloos” 

geworden.  

Na onze pensionering waren we van plan 

om lange perioden met onze camper op 

pad te zijn naar de uithoeken van Europa 

en dat maakte het een beetje lastig om 

opnieuw lid te worden bij een club, maar 

eind 2019, begin 2020 werden we overvallen door de Coronacrisis, waardoor we dat plan tot nu toe 

niet hebben kunnen uitvoeren. Daarom hebben we ons nu toch maar aangemeld bij BCBE om 

samen te kunnen bridgen via Stepbridge. 

Bij Alert was ik (Will) de laatste jaren de wedstrijdleider en we hebben in 2016 samen met BCBE 

de Unicef bridgedrive georganiseerd, wat een prettige samenwerking is geweest en ook een mooi 

succes opleverde. Ook Hannie was altijd in de weer bij Alert en deed ook mee in ons roulerend 

wedstrijdleiders-team. 

Vanwege ons verleden als wedstrijdleider hebben we bij Ruud aangegeven beschikbaar te zijn om 

nu en straks als we weer in de zaal kunnen spelen, beschikbaar te zijn voor ondersteuning bij de 

wedstrijdleiding en na enige tijd kwam daarop het verzoek om mee te gaan draaien als 

wedstrijdleider op de Stepbridge speelavonden. Na twee inwerkavonden is het nu zover dat u een 

van ons kunt aantreffen als wedstrijdleider. Wij zien u graag daar! 

  

Hannie en Will van der Heijden 

*** 

 

 

 

 

Bridge(blad) 

 

 
 

In het onlangs verschenen bridgeblad (februari 2021) staat een lezenswaardig stuk over bridgen 

op laptop of computer (blz. 63 en verder). 

Vooral de mening van Joris van Lankveld over het accepteren van een misklik spreekt mij aan. 
 

Ruud Koningen 

 

 ***  
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Spelen klaar? Claimen maar . . . .  
 

Ja, claimen is een bijzondere handeling bij bridgen. Zowel aan tafel als bij Stepbridge.  

Aan de tafel (vroeger dus) kon je claimen als je er netjes bij vertelde hoe je de resterende slagen 

maakt. Je kon eventueel melden hoevéél slagen je dacht te maken. Dat hoefde niet álle resterende 

slagen te zijn. In je praatje gaf je bijvoorbeeld aan dat de tegenstanders alleen nog harten aas 

konden maken en de rest was voor jou. Was je het er niet mee eens, dan moest de wedstrijdleider 

erbij komen. Verder spelen was niet toegestaan. 
 

Bij StepBridge kun je alleen als leider claimen. Men doet dat normaal gesproken als je álle 

resterende slagen gaat maken. Een verhaaltje erbij om te vertellen hoé je de rest maakt, blijft 

praktisch altijd achterwege. Niet zo erg, want als je als tegenstander het er niet mee eens bent, 

accepteer je gewoonweg de claim niet en gaat het spelen verder.  

 

Leuk voorvalletje op dinsdagavond: 

Tijdens spel 20: 

21:57:18 WillHdn : claims 10 tricks (slagen) 

21:57:25  LoesWe : claim declined (claim niet geaccepteerd) 
 

Tijdens spel 21: 

21:58:22  LoesWe : Boef 

21:58:34  WillHdn : hoezo boef 

21:58:43  LoesWe : Jij claimt 

21:58:50  WillHdn : ik claimde de rest -1 

21:58:57  TheoBrk : ha ha 

21:59:10  LoesWe : stond dat er bij? Sorry heb ik niet gezien 

21:59:31  WillHdn : ja dat staat er dan bij. Geeft niks hoor. Heb ik elke week een paar keer 
 

Je kunt dus bij StepBridge aangeven hoeveel slagen je in totaal denkt te maken. Dat hoeven niet alle 

resterende slagen te zijn.  

Als je op “Claimen” klikt, staat het zwarte puntje 

naast het maximaal aantal haalbare slagen. In 

bijgaand voorbeeld is dat 10 slagen. Maar je kunt 

ook het zwarte puntje naast 8 of 9 slagen klikken, 

want die getallen zijn zwart. De andere slagen 

kunnen niet, dus die zijn grijs. Leuk om een keer 

te proberen te claimen voor minder dan de 

resterende slagen. Ik denk dat de tegenstander dat 

niet ziet en verontwaardigd de claim niet 

accepteert! 

Ruud Koningen 

*** 
 

14 februari ….. Valentijnsdag 
 

Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De 

man was een heidense soldaat, de vrouw een christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan 

de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meer paren met hetzelfde verzoek. Hij 

werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen, probeerde hij die te 

bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 

14 februari, maar welk jaar het was, is onduidelijk. Voordat het vonnis werd uitgevoerd, zag 

Valentijn nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen.  

“Van je Valentijn” stond erop.   

Zo, dat weten we dan ook weer. 
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Het bloed kruipt waar het niet gaan kan … 
 

Ik heb het in mijn leven met slechts twee partners aangedurfd om competitiebridge te spelen. 

Indertijd haalde mijn halve trouwboek mij over om samen bij BCBE te gaan bridgen. Zij was al 

zo’n 20 jaar lid en speelde ondertussen dermate dat zij niet alleen ’n keer clubkampioen werd, maar 

ook elk jaar in de topvijf/-zes eindigde. De club telde indertijd nog zo’n 300 – 350 leden!!!!! Zíj kon 

dus duidelijk bridgen, terwijl mijn bridgekwaliteiten het “boerenfluitjesbridge” niet ontstegen. 

Toch dik twáálf jaar hebben we het vol gehouden tot ik om organisatorische redenen gedwongen 

werd om op twee avonden te gaan spelen. Ik vond het al dapper van haar dat zij het één avond met 

mij had geprobeerd, dus werd er driftig naar een partner gezocht die het eveneens met ondergetekende 

uit zou kunnen houden. Die werd gevonden in ons aller Ko, een grootmeester in het accepteren van 

(beider) falen en slagen. Het was een ontspannend gebeuren! 

Tja, dan ga je verhuizen naar een met kranten dicht geplakt gat … alhoewel dat gat was wel twee 

bridgeclubs rijk, dus wat lette mij? Ko meldde echter zeer beslist níet te zullen verhuizen, dus die 

viel af. Bleef over …. Juist, maar na die spannende twaalf seizoenen en die óntspannende jaren met 

Ko, zag ik het niet zo zitten. Geen bridge meer voor mij dus, jammer. Al blijf ik toch wel enigszins 

betrokken. 

Zo spit ik “Bridge” af en toe door, eerlijk gezegd wel een 

beetje voor de puzzels. Onlangs ook de kerstpuzzel. Blijk ik 

tot mijn verrassing in bridge-puzzelen bekwamer te zijn dan 

in bridge-spelen, want – al helemaal vergeten dat ik de 

oplossing had ingezonden – ligt er plots een envelop met 

nevenstaande inhoud op de deurmat.  

Och, je kunt er niet van op vakantie, dat is in deze tijd toch 

een onmogelijk iets, maar het blijft leuk! 
 

dirruk *** 

 

 

Ups en downs van Stepbridge 
 

Stepbridge heeft mij niets gebracht 

Mij hoor je nooit zeggen 

Dat het op de eerste plaats gezellig is 

Want als ik even nadenk, voel ik 

Spanning tijdens het spelen 

Elke week voel ik minder 

Begrip bij mijn partner  

Ik voel 

Dat we vervreemd raken van het spel 

En zeg vooral niet 

“Het komt ooit goed” 

Want hoe je het ook wendt of keert 

We zijn afgelopen jaar niet op elkaar ingespeeld geraakt 

Je zult mij nooit horen zeggen 

Stepbridge helpt je door moeilijke tijden heen 
 

Mijn partners moeten dit van onder naar boven lezen!!!! 
 

Groetjes Loes 

 

 

 


