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In memoriam 

Carel Schuurmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  28 augustus 1936   3 april 2021 

 

 

 

Op 3 april is Carel Schuurmans rustig weggegleden uit het leven. 

 

De meeste van onze leden zullen zich Carel herinneren als een aimabele, sportief/fanatieke 

bridger. Carel was dol op bridge en zeker ook op de nazit! 

Tijdens zijn ruim 30-jarig lidmaatschap was Carel van 1997 tot 2007 met veel plezier lid 

van het bestuur als penningmeester, vicevoorzitter, technische man en redactielid. 

In 2015 moesten Carel en Marijke afscheid nemen van de bridgeclub omdat Alzheimer om 

de hoek kwam kijken. Samen hebben zij nog een paar goede jaren gehad in Huize 

Hagedoorn in Prinsenbeek. 

Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte met dit verlies en wij zullen Carel ons zeker 

blijven herinneren als enthousiast en actief lid van BCBE. 

 

Bestuur BC Berkel-Enschot 

 

*** 
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Einddrive en clubkampioenen 

Ja, het einde van de stepbridgecompetitie is in zicht. Nog twee weken en een zeer bijzondere 

competitie is achter de rug. Helaas kon een derde van onze leden niet meedoen. Hopelijk kan de 

volgende clubcompetitie met z’n allen worden gespeeld. Vaccin volente. 

 

In het vorig aan-signaal werd het volgende gemeld: 

Bij de start van de Einddrive worden de kampioenen gehuldigd. 

Verder krijgt het winnende paar de Bert Schreuder Wisseltrofee voor 

een jaar thuis op de schouw.  

De paasdrive ging niet door, omdat de penningmeester de bodem van 

onze schatkist vreesde te gaan zien. Ja, een grote schatkist heeft een 

grote bodem! Maar hij wist gelukkig nog in de hoek van de kist wat 

geld tevoorschijn te toveren. Mieke kan zo wat leuke prijsjes kopen, 

die bij de gelukkige prijswinnaars door het bestuur persoonlijk gaan 

worden afgeleverd.  

 

“Vroeger” werden aan het eind van de laatste competitie avond het kampioenspaar bekend gemaakt 

en geëerd met beker en bloemen. Maar dat kan met StepBridge niet.  

Aan het begin van de einddrive kunnen we dat wel, althans de kampioenen bekend maken. Dan 

hebben alle “aanwezigen” de kans om de kampioenen te felicichatten.  

 

Lees hieronder hoe wordt bepaald wie kampioen wordt. 

 

Ruud Koningen 

 

*** 

 

Clubkampioenschap met ranking 

Hoe wordt nu eigenlijk bepaald wie kampioen wordt? Met het NBB-

rekenprogramma kan dat nu niet. De StepBridge-competitie wordt de stand 

individueel bijgehouden, dus niet per paar. Het kan dus gebeuren dat één speler 

kampioen wordt. Maar het kan ook ouderwets, als een paar met gelijke stand op 

nummer een staat. 

 

Hoe kun je die competitiestand zien? 

Ga naar 29002.bridge.nl/uitslagen-stepbridge Dus geen www ervoor. 

 

Klik op Uitslagen & Klassementen, dus niet op een datum. Daarna verschijnt: 

 

In het dik omrande vakje (links boven) kiest u de gewenste avond (dinsdag of donderdag). 
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Kies vervolgens in het dik omrande vakje in bovenstaand plaatje op de datum van de gewenste 

speelavond. Dan ziet u de uitslag met de namen van de deelnemers. Helemaal rechts staat per speler 

hoeveel rankingpunten dat heeft opgeleverd. Bij 50% wordt 70 rankingpunten gegeven. 

In het kader van waarom makkelijk als het moeilijk kan: 

Het aantal rankingpunten is ongeveer 70+1,5x(percentage minus 50). 

 

Kies Spelerrankings voor de individuele ranking, gebaseerd op de vier meest recente uitslagen. Ik had 

gehoopt dat hiermee het Stepbridgeprogramma de eerstvolgende speelavond in volgorde van ranking 

hoog naar laag de paren zou gaan indelen. Maar dat kan het StepBridge-programma helaas niet. 

 

Kies Clubkampioenschap (individueel) voor de totaalstand na alle gespeelde avonden. Het  

gemiddelde bepaalt de rangorde. De kolom +/- laat zien hoeveel je bent gestegen of gedaald na de 

laatste speelavond. Heb je niet meegedaan, dan staat er in die kolom niets. 

In de kolom Gespeeld staat hoeveel keer je hebt meegespeeld. Om in aanmerking te komen voor 

het clubkampioenschap moet je 20 (van de 32) keer hebben meegespeeld. Vandaar die grijze lijst, 

onder de blauwe lijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even doorbijten en dan mogen we gaan zomerbridgen. 16 avonden op dinsdag én donderdag. 

Op StepBridge, dat wel helaas. De competitiestand wordt niet bijgehouden. Het zijn – zoals altijd – 

losse avonden. Invallers toegestaan. 

 

Tot dan! 

Ruud Koningen 

 

*** 
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Een lastig spel 

Sommige spellen worden door de TC uitvoerig besproken. In het 

volgende spel was daar alle aanleiding toe. N is gever/OW zijn 

kwetsbaar. Zo was de verdeling: 
 

 

 ♠ H B 9 2 

   ♥ H 6 5 

   ♦ V 4 3 

   ♣ 8 7 3 

♠ T 8 7 5 3  N  ♠ V 6 4 

♥ 8 7 4 
W 

 
O 

♥ A V 9 

♦ -  ♦ 8 7 6 5 

♣ V B T 9 4  Z  ♣ A 6 5 

   ♠ A 

   ♥ B T 3 2 

   ♦ A H B T 9 2 

   ♣ H 2 
 

Oost opent met enige tegenzin 1♦, maar net 12 p. en een zwak groepje ruitens.  

Vraag: wat doet Zuid? De kans is groot dat Noord gaat passen op een 2♦-volgbod. Dat gebeurde 

ook vier keer. Je mist een mogelijke hartenfit. Eén keer wordt 1SA gevolgd: wel 16 punten, maar 

niet de verdeling. Ik heb er wel waardering voor. Ons biedsysteem kan veel situaties aan, maar lang 

niet alle, en dus moet je soms improviseren. Zes maal bood Zuid doublet.  

Voor we het vervolg van de bieding beschrijven eerst even de theorie op een rijtje: 

Een doublet op een openingsbod kan deze betekenissen hebben: 

1. Partner, ik heb openingskracht, ben kort in de openingskleur en kan jouw bod in een van de drie 

andere kleuren verdragen. Als de partner van de openaar nu past, heb je als Noord biedplicht, 

ook al heb je nul punten. Om die reden geldt de afspraak dat je met 0 – 7,8 p. zo laag mogelijk je 

langste kleur biedt, met 9 – 11p. doe je dat met sprong!! 

2. Ook met 16+ p. en een goede lange kleur doubleer je. Kom je weer aan de beurt, dan noem je die 

kleur: partner, ik heb een sterke hand met een goede kleur; met een punt of 9 bij jou gaan we 

naar de manche. 

3. Je hebt een sterke hand (16+) maar geen SA-verdeling (of een nog sterkere SA-hand; die laten 

we even buiten beschouwing) 

Het doublet van Zuid heeft in dit spel betekenis 3. Hij hoopt op een hartenfit, en als die niet komt 

dan biedt Zuid SA.  

Verder met de bieding: 

West heeft niks te melden en Noord biedt 2♠. Een 1♠-bod doe je immers ook met 0 of 3 punten. 

Oost heeft zijn kaart verteld en Zuid kan nu 3 SA bieden.  

De wedstrijdleider had met één bieding problemen. Na het doublet van Zuid paste Noord met zijn 

9 punten. Da’s een bewust negeren van de mogelijke betekenissen 2 en 3, dus een bewust laten lopen 

van de mogelijkheid een manche te bereiken, het bewust negeren van de biedplicht. Die pas kan dus 

alleen ingegeven zijn door de wetenschap dat de doubleerder beschikt over een sterke zeskaart Ruiten. 
 

Er was in de TC geen spoor van twijfel over de ontoelaatbaarheid van dit biedverloop. Dat is aan 

het desbetreffende paar ook meegedeeld. 
 

Kees van de Ven, vz TC 

*** 
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Speelschema 2021 
 

week dinsdag donderdag ronde zitting 

16 20 - 04 22 - 04 8 3 

17 27 – 04 29 - 04 8 4 

18 Woensdag 5 mei: Einddrive 

19 11 – 05 13 - 05 Zomer 1 

20 18 – 05 20 - 05 Zomer 2 

21 25 – 05 27 - 05 Zomer 3 

22 01 – 06 03 – 06 Zomer 4 

23 08 – 06 10 – 06 Zomer 5 

24 15 – 06 17 – 06 Zomer 6 

25 22 – 06 24 – 06 Zomer 7 

26 29 – 06 01 – 07 Zomer 8 

27 06 – 07 08 – 07 Zomer 9 

28 13 – 07 15 – 07 Zomer 10 

29 20 – 07 22 – 07 Zomer 11 

30 27 – 07 29 – 07 Zomer 12 

31 03 – 08 05 – 08 Zomer 13 

32 10 – 08 12 – 08 Zomer 14 

33 17 – 08 19 – 08 Zomer 15 

34 24 – 08 26 - 08 Zomer 16 

35 Woensdag 1 september: Algemene Ledenvergadering 

36 07 – 09 09 - 09 1 1 
 

 

 

 

 


