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U heeft het al druk genoeg. Al dat 

gedoe op de computer kan daar 

eigenlijk niet bij. Het is toch al zo veel 

werk, die grote hoeveelheid e-mails, 

waarvan 90 % zo weer in de digitale 

prullenbak wordt geklikt. 
 

Ja, en ondanks deze inleiding ga ik u 

wijzen op een schitterende website, 

die Theo Brok met veel kunde en energie heeft opgezet. Onze eigenste clubwebsite, www.bcbe.nl. 

Er staan geen roddels, ongelukken, politiek geblabla en ongewenste reclame in. Dus voor sommigen 

minder aantrekkelijk. Maar er staat écht wel veel in wat voor u van belang is.  
 

Onder “Informatie” staan allerlei nuttige weetjes. Bijvoorbeeld het jaarrooster dat laat zien wanneer 

er op de club kan worden gebridged. Als u dat weet, hoeft mij niet meer zo vaak worden gevraagd 

wanneer er wordt gestept op de club. En kunnen roddels zoals “in de carnavalsweek wordt er niet 

gebridged” worden voorkomen. 
 

De kop “Beveiligd archief” klinkt lekker spannend. Niet toegankelijk voor vreemden. Alleen 

toegankelijk voor leden van Bridgeclub Berkel-Enschot, dus u bent bevoorrecht. Ga eens kijken hoe 

de clubleden er vroeger uitzagen. Leuk joh! Er dient wel eerst eventjes een wachtwoord te worden 

aangevraagd bij Theo. En schrijf dat wachtwoord op een makkelijk vindbaar papiertje, want het is 

voor altijd geldig. 
 

Onder “Uitslagen” staan allerlei soorten van uitslagen. En hoe je op andere websites uitslagen kunt 

vinden. Met bijvoorbeeld “Uitleg NBB-site” kun je thuisraken op de website van de bridgebond. 
 

De rubriek “Alle reglementen” is voor velen wat minder interessant. U kent de kreet “Regels zijn 

regels” wel. Wélke regels dat betreft, is een geheel ander verhaal. Bridgers maken graag hun eigen 

regels. Liefst flexibel, want als er slecht wordt gescoord, moet je wél een regeltje hebben die je 

vrijspreekt van schuld. OK, op de site staan de officiële regels. Niet leuk, wél leerzaam. Hoe beter 

je op de hoogte bent van de regels, hoe zekerder je bridget.  

Er is onderscheid gemaakt in soorten van regels. Voor StepBridge zijn er op bepaalde punten andere 

regels dan bij het “ouderwetse” bridge aan tafel. Vooral het alerteren is compleet anders. Daar komt 

nog bij dat men veelal vergeet te alerteren, met alle gedoe daarbij. Ik ben benieuwd hoe we gaan 

alerteren als we weer (eindelijk) aan tafel live gaan bridgen . . . . 
 

Onder “Contact” staan links naar diverse bridgewebsites. Ga eens kijken wat daar te beleven valt. 

En wil je iets weten of heb je een aanbeveling, gebruik dan het contactformulier. Dat gaat naar Theo 

Brok (onze muzikale webmaster) die de vraag doorspeelt naar een “deskundige”.  

Om spam te voorkomen moet je wel even een rommelige code lezen en intypen. Het is voor Theo 

steeds moeilijker om internetcrimineeltjes tegen te houden. 
 

Het rijtje wordt afgesloten met “BCBE nieuws” waaronder het laatste nieuws en allerlei weetjes. 

Denk niet dat daar dagelijks de laatste hijgerige verzinsels bij staan. Maar ga wél even wekelijks 

naar de BCBE-site om te zien of er iets écht nieuws te lezen is. En misschien dat ú wel iets te 

melden heeft wat onze leden interessant vinden. Wees daarbij niet te bescheiden.  
 

Ruud Koningen 

*** 
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Een stormachtige avond 
 

Was het gisteren - donderdag 11 maart - een stormachtige dag, op de stepavond was de wind niet 

gaan liggen. Wat een bijzondere verdelingen. De kaarten waren wel erg goed geschud. 

In het eerste spel was het meteen raak: N/Z maken probleemloos 5♥, maar zelfs 5♠! is een prima 

redbod voor O/W: -450 t.o. -300 (91% voor O/W). Hier geldt de Wet (van Cohen): in een 

competitief biedverloop kun je net zoveel slagen bieden als je samen troeven hebt. Met 12 troeven 

is 11 slagen bieden dus aan de veilige kant. Verbaas je overigens niet over het aantal punten in dit 

spel: honneurpunten en verdelingspunten (3 voor een renonce, 2 voor een singleton, 1 voor een 

doubleton, 1 voor een extra troef) tellen op tot 54. 
 

In mijn laatste tekst schreef ik over slemvisioenen.  Kijk naar spel 6 (O/OW): 
 

Spel 6: ♠ H V 9 6 4 

   ♥ 5 

   ♦ 2 

   ♣ A V B 9 4 2 

♠ B 5 3  N  ♠ 8 

♥ B 3 2 
W 

 
O  

♥ T 8 7 

♦ H V B 5  ♦ T 9 8 6 4 3 

♣ H 8 6  Z  ♣ T 5 3 

   ♠ A T 7 2 

   ♥ A H V 9 6 4 

   ♦ A 7 

   ♣ 7 
 

Oost past, Zuid opent 1♥, West past. Noord kiest niet voor zijn langste kleur, maar voor 1♠ (belooft 

niet meer dan 6+ p en een 4+ k. ♠). Oost past weer en Zuid moet de ♠-fit kenbaar maken. Met 17 

honneurpunten (hp) en drie verdelingspunten springt hij maar 4♠. West past. Noord heeft ineens 

een gouden hand: partner belooft minstens 18 punten en N telt bij zijn 12 hp’s nog 1p voor de 

extra troef, en 2x2 p voor de singletons. Totaal: 35 en de klaveren zijn een potentiële slagenbron. 

N vraagt dus azen en krijgt er drie. Eindbod: 6♠. 
 

In spel 9 zitten maar twee paren in 6♦. Loes (O) en Theo (W) bieden het spel zeer fraai uit: 
 

Spel 9:   

♠ A V B 9 5    ♠ H 3 

♥ H T 9 
W 

 
O  

♥ A 6 

♦ A B T 8 7  ♦ H V 9 6 4 

♣ -    ♣ V B 8 3 
 

Loes opent 1♦ en Theo ziet meteen slemperspectief in ♦, maar misschien ook in ♠. 
 

 Noord Oost (Loes) Zuid West (Theo) 

De bieding:  1♦ 

2♣ 

3SA** 

 1♠ 

2♥* 

6♦*** 
 

* 4e kleur, vraagt naar dekking in ♥, mancheforcing 

**  bevestigt de hartendekking, moet wel het Aas zijn 

*** 5 sterke ruitens, ♥H is goud waard, net als de renonce ♣ en de prachtige 5kaart ♠. 

 

Uitdaging: wie kan een bieding voorschotelen naar 7♦?  

Is immers voor het oprapen. 
 

*** 
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Alerteren 

We blijven als WL’s hameren op het alerteren. Ook bij het azen vragen alerteren en vermelden wat 

je vraagt: gewoon Blackwood, of RKC waarbij ook troefheer een keycard is, of KRO. Ook de 

antwoorder legt uit wat zijn bod aangeeft. 

Alerteer ook elke twee-opening (en hoger) en elk sprongvolgbod in de bieding. Bij spel 18 zag ik 

het volgende gebeuren. Na een 1♦-opening van W, volgt N met 2♥, niet gealerteerd. De 

systeemkaart zegt: zwak sprongvolgbod: 6k, 6-10p. O biedt 2♠ (5+k 10+p), Z heeft niks te melden. 

W verhoogt naar 3♠, en terwijl zijn partner gepast heeft, komt N op de proppen met 4♥. Dat kon dus 

geen zwak sprongvolgbod zijn. Alerteer dus die 2♥ en leg uit dat het hier een vrij sterke opening 

met een 6k ♥ betreft. Dan ligt het probleem dus waar het hoort: bij de partner en niet bij de 

tegenstanders. 

Omgaan met een beperkte tijd 

Het valt op dat we als WL vaak moeten waarschuwen dat de tijd 

dringt. Voor spel 3 van de ronde hebben we nogal eens minder dan 

5 minuten. Dinsdag een dieptepunt: na 5 minuten lag het eindbod van 

het eerste spel nog niet op tafel; voor de uitkomst was ook een volle 

minuut nodig. Heel slecht voor de bloeddruk van de tegenstanders.  

Tips om tijd te besparen: 

- begroet de tegenstanders pas als je geboden hebt; 

- tel meteen je punten: als je 10p hebt en geen 5+k, weet je meteen 

dat je niet in de bieding komt als partner niks biedt; 

- claim als je alle slagen maakt (is verplicht) of claim en klik aan 

hoeveel van de resterende slagen voor jou zijn; 

-chat alleen als er tijd over is. 
 

Kees van de Ven, WL donderdag 

*** 

 

Nogmaals: 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 

2 

3 

Gedrags- en spelregels 

Bieden en biedconventies  

Spelen en speelconventies 
 

*** 

De gelukbrenger die iedereen kent, is het 

lieveheersbeestje. Maar waar heeft dat geluk 

betrekking op? Het lieveheersbeestje staat voor de 

cyclus van het leven – (weder)geboorte, leven, dood – 

en voor het reizen door verschillende dimensies, 

levens of dromen. Het lieveheersbeestje laat je weten 

dat je in de komende tijd tot diepe inzichten zult 

komen." 
 

Zou het ook helpen bij mijn bridgeprestaties? 
 

Loes Westgeest 

*** 


