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Van uitstel, geen afstel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het 50-jarig jubileum van Bridge Club Berkel-Enschot, gaan we dat nu echt vieren? Als het aan de 

jubileumcommissie ligt wel! 

Steeds meer worden de corona maatregelen versoepeld, dus zijn we weer volop in actie.  

Een nieuwe datum hebben we al geprikt:  

hou zaterdag 8 oktober 2022 vrij!!! 

We werken aan een leuk programma voor de middag en de avond. In het kader van onze aller 

bridge en volledig verzorgd natuurlijk.  

Hoe en wat dat blijft nog even een verrassing! Maar reserveer de datum alvast in de agenda. 

De Jubileumcommissie 

*** 
 

Gebridged in de foyer 

Op 8 maart 2022 was het dan zover. Waar iedere bridger lange tijd 

op gehoopt had: we konden weer in de foyer bridgen. De 

competitie van 2021 – 2022 kon niet worden afgemaakt, maar we 

mochten lentebridgen.  

De spelers konden zomaar binnen komen lopen, kregen een 

speelnummer per paar en konden aan de tafels plaatsnemen. 

Alweer was het prima georganiseerd, een enkele wisseling van 

lijn, een enkele stilzit, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Dat deze avond in een behoefte voorzag, was heel duidelijk. Er werd veel bijgepraat. Hoe lang 

hadden we elkaar ook al niet gezien? Veel te lang naar ons gevoel! Het bridgen leek zelfs wat 

ondergeschikt aan deze hernieuwde kennismaking. Natuurlijk was er na ongeveer twee jaar heel wat 

te vertellen, veel nieuwtjes gingen dan ook over tafel, naast de kaarten. 

Natuurlijk mochten we niet vergeten dat corona nog steeds bestaat. Dat was de reden dat Ruud ons 

toch op het hart drukte zo voorzichtig mogelijk te zijn, in ieder geval de handen zoveel mogelijk te 

ontsmetten en niet te veel nieuwtjes uit te wisselen tijdens het wisselen van tafel. 

Verder nam Kees van de Ven het als wedstrijdleider over. In het vervolg zal hij dinsdagavond 

wedstrijdleider zijn en Ruud zal de donderdagavond onder zijn hoede nemen. 

Kortom, na één competitie en twee kerstdrives op de computer, gaan we weer gezellig de zaal in. 

Hopelijk duurt dit héél lang! 

Cobi van Rooijen 

*** 
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SYSTEEMKAART ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nu we zijn overgestapt van stepbridgen naar bridgen in de foyer lijkt het wel of de systeemkaart een 

stuk minder van belang is. Zo duidelijk en uitgebreid de systeemkaart op stepbridge is, zo beperkt is 

bij velen de informatie op de kleine systeemkaart. 

Laten we nog eens het spelregelboekje erbij halen. Het betreffende artikel 40 beslaat bijna 3 pagina’s. 

Het begint met:  

Afspraken tussen partners over methoden die ze gebruiken, kunnen expliciet gemaakt worden op 

basis van gesprekken of impliciet op basis van onderlinge ervaringen.  

Helaas blijkt dit – gezien het lange en heftige napraten per spel toch niet helemaal goed gelukt te 

zijn. Alleen zij die al geruime tijd met elkaar bridgen, weten goed van elkaar wat de inhoud van een 

bieding en van een signaal is. Tegen de tegenstanders zeggen ze “We doen niks bijzonders, gewoon 

normaal ACOL”. Maar bij nader inzien is dat voor hén normaal, maar niet voor de tegenstanders. 

Die tasten in het duister en verliezen daardoor de nodige punten. 

We gaan verder met artikel 40: 

Elk paar moet zijn afspraken toegankelijk maken voor de tegenstanders voordat ze tegen hen 

beginnen te spelen.  

Beter gezegd: de tegenstanders moeten kunnen begrijpen wat u bedoelt met uw biedingen en hoe u 

bij het spelen signaleert. Dit is een van de basisregels van het edele bridgespel. Jammer genoeg 

heerst de gedachte dat hoe minder je tegenstanders van je weten, hoe beter je scoort. Dat is ook zo, 

maar u bent aan het bridgen, niet kaartje leggen. 

Dus dat “toegankelijk maken” hoort erbij. Dat doen we met een systeemkaart, die steeds op de 

speeltafel hoort te liggen. En die fatsoenlijk is ingevuld. Niet her en der een paar losse kreten, maar 

op élke regel uw afspraken. De steppers onder ons kunnen hun stepsysteemkaart gebruiken. Of 

maak een afdrukje van je stepsysteemkaart en leg die op de bridgetafel. Beter iets dan niets.  

U zult denken: “Ik schiet niks op met die stomme systeemkaart. Dat ding is voor de tegenstanders, 

dus waarom zou ik de moeite nemen?” Niet helemaal ten onrechte, ténzij u beter en leuker wilt gaan 

bridgen en nogal makkelijk zegt: “Regels zijn regels”. 

En áls je dan met je bridgepartner alles hebt doorgesproken en vastgelegd in die schitterende 

systeemkaart, kan het je tijdens het bridgen overkomen dat je iets vergeet of niet meer weet. Je moet 

toch al zoveel onthouden! Dan zou je eigenlijk even in je eigen systeemkaart willen kijken wat je 

ook alweer had afgesproken. Volgens ons competitiereglement (artikel 13) mag men alleen in de C- 

en in de D-lijn de eigen systeemkaart raadplegen tijdens het bieden en het spelen. In de A- en in de 

B-lijn is het ook toegestaan, maar alleen voor een invaller die speelt met een voor hem relatief 

onbekende speler.  

Bij stepbridgen kon je altijd je eigen systeemkaart bekijken. Goeie ouwe tijd? Nee, dat niet. Maar 

elk nadeel hep se voordeel. 

Ruud Koningen 

 

 


