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Bridgen in de foyer? 

 
Een nieuwe minister, een nieuw verhaal. We mogen nu weer 
sporten, winkelen en naar de kapper gaan. Dat laatste hangt 
wél af van je kapsel . . . 
We mogen sporten. Ook binnensporten? Ook bridgen in de 
foyer? Als dat weer mag, dan wordt het wél zelf thermoskan, 
blikje of fles meenemen. Kopjes en glazen niet te vergeten. 
Want de horeca blijft dicht. Of niet? 
 
Willen we eigenlijk wel weer bridgen in de foyer? Toen het 
nog wel mocht (tot 11 november), bleven steeds meer leden 
thuis vanwege het risico. Kortom, er valt nog veel te bepraten.  
Áls het kan en we durven het aan, dan laten we dat zo spoedig 
mogelijk weten. 
 

*** 
Clubsteppen 

 
We zijn alweer zeven weken aan het clubsteppen. Het wordt routine voor de leden die meesteppen. 
Maar sommige tegenslagen blijven onvermijdelijk, zoals het niet kunnen inloggen. Dan is het heen 
en weer bellen geblazen. Meestal komt het op z’n pootjes en men op de stepstoel terecht.  
 
Een ander dingetje is alerteren: het blijft wennen dat je je eigen bieding moet alerteren. Bovendien 
vereist het enig typewerk. En op de juiste vakjes klikken. Dat wordt nogal eens vergeten. 
De systeemkaart bij steppen ziet er anders uit dan het kaartje in de foyer. Sommigen hebben een ter 
beschikking staande stepsysteemkaart gekozen, maar hebben die niet aangepast aan de afspraken 
met hun bridgepartner. Vooral de zwakke 2-opening en het zwakke sprongvolgbod zijn zo – al dan 
niet bedoeld – in zwang gekomen. Helaas blijft een aantal steppers – in afwijking van hun 
systeemkaart – een stérke 2-opening bieden. 
 
Onlangs kreeg ik op een stepavond de vraag of een dubbele sprong naar 4♦moet worden 
gealerteerd. Mijn antwoord was: als je over een bepaalde bieding geen afspraken hebt, mag je die 

bieding niet alerteren. En als er wordt gevraagd wat die bieding “betekent”, laat je alleen weten 

dat je er geen afspraken over hebt. Ga vooral niet melden dat je het niet (meer) weet, want dan ben 

je in overtreding. Nog erger is het te laten weten wat je denkt dat je bridgepartner bedoelt.  
 
Voor de deelnemers, maar vooral ook voor de wedstrijdleider is het fijn dat je niet voor de beurt 
kunt bieden of uitkomen, niet te laag kunt bieden, niet kunt verzaken en vooral niet te luid kunt 
napraten. Het te spelen contract is duidelijk vastgelegd. “Wat spelen we ook alweer?” en discussies 
achteraf zijn niet aan de orde. Maar ja, al deze voordelen wegen niet op tegen 13 kaarten in je 
handen, andere leden ontmoeten, betalen met plastic muntjes en de gezelligheid in de foyer. Laten 
we hopen dat dat over niet al te lange tijd allemaal weer mogelijk en veilig is. 
 
Ruud Koningen 
 

*** 
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Kerstdrive 2021 

Een traditionele bridgeavond die in het water gevallen zou zijn ware het niet 
dat wij in een fantastisch digitaal tijdperk leven, al lange tijd stepbridge is 
ontdekt, wij clubleden hebben die vrijwillig altijd weer een weg weten te 
vinden om ons te binden, ons “bij de les te houden” en ons, weliswaar thuis 
achter je PC of tablet, onze favoriete bridgeavondjes gunnen. 

Het sfeertje …… kerstlichtjes, gezelligheid, warmte, drankjes met of zonder boost, chips, olijfjes 
…….moest je nu wel zelf creëren, evt. met huisgenoot en vrienden. Niet meer dan twee is door de 
Haagse “hoge hand” besloten! Maar er lag ook nog een verrassing klaar. 
Het bestuur was dit jaar op een subliem idee gekomen om i.p.v. de bekende prijzentafel (veelal) voor 
de “slimste mens” te vervangen door alle leden op een gebakje te trakteren. Van jong tot oud, van 
routinier tot beginner, wel of niet stepper, inwoner van BE of ver er buiten. Bij een plaatselijke 
bakker af te halen. In deze barre tijd zal menig banketbakker blij geweest zijn met deze opdracht. 
 
Terug naar de avond. Wedstrijdleider Ruud maakte zich wat zorgen, want aanvankelijk liep het niet 
storm met het inschrijven. Hij deelde zijn zorgen in vele chats met Mieke, zijn jarenlange steun en 
toeverlaat. Mieke, altijd optimistisch, chatte dan welgemoed terug …. “Komt wel goed, jongen”….. 
En inderdaad, het kwam ook goed. Een “zaal vol” deelnemers zat vol spanning de minuten af te 
tellen. Weer een voordeel bij een nadeel …. Bij stepbridge kan je blijven meedoen, maar in de zaal 
is …. vol = vol. 

Er werd wat afgechat, privé of via de balk en wat werden dan die 
gebakjes geprezen. Men was vol lof over dit initiatief. Verder werd 
zg. “gezongen”…. De bridgertjes zaten te wa a a chten en hadden 
hun puntjes geteld ……; de wedstrijdleider wilde maar een misklik 
die met Kerst … mis niet klikte en wenst vrede op aarde … en zo meer. 

De stemming zat er behoorlijk goed in, alleen jammer dat niet 
iedereen dat mee kan krijgen. Drie paren behaalde een behoorlijk 
hoge score en gingen heel tevreden naar bed. 
 

2022 is al van start gegaan, maar toch wens ik allen nogmaals vrede op aarde, een gezond en veilig 
nieuwjaar en hoop van harte dat wij elkaar gauw, het liefst vrij van restricties, weer aan tafel zien. 
 
Hanneke de Vries 

*** 
 
 

             2022 
het nieuwe jaar begonnen 
het nieuwe jaar nog jong 
een schone bladzijde . . . nog onbeschreven 
toegevoegd aan een ieders leven 
laat de zinnen beginnen  
en tot het einde voortduren 
met positieve taal 
voor ons allemaal 

Loes Westgeest 
 
 

 


