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Programma komende 

periode 

• Elke dinsdagavond 

parencompetitie 

• 25 september oefen-

avond 

• 18 november 18e  

Herfsttoernooi (apart 

opgeven) 

• 27 november oefen-

avond 

• 18 december Kerst-

drive 

Bijdragen aan dit num-
mer 

• René Vielvoije 

• Elga Hamhuis 

Start van een nieuw bridgeseizoen 
Het zomerreces zit er weer op, de zomerdrive is achter de rug en 

ondertussen zijn we begonnen aan een nieuw bridgeseizoen dus 

het is ook weer tijd voor een nieuwe editie van deze nieuwsbrief. 

Wat kunt u zoal verwachten in deze editie? 

• Allereerst de belangrijkste data van het nieuwe seizoen (zie 

ook onze website voor het volledige jaarprogramma). 

• De uitslag van de individuele zomercompetitie, 

• Het verschil tussen een Rondpas en Niet Gespeeld spel. 

• Een stukje over de Laatste Ronde, zomaar een verhaaltje en in 

de rubriek Hoe Heurt ‘t wordt ingegaan op de systeemkaart en 

de alerteerregeling. 

 

Vergeet niet om u op te geven voor het 18e Herfsttoernooi op zon-

dag 18 november aanstaande. Naast de leuke prijzen, waaronder 

een bridgeweekend in Hotel Asteria, is er een leuke loterij met prij-

zen die door de middenstand van Winterswijk ter beschikking wor-

den gesteld. Het toernooi wordt afgesloten met een buffet en vindt 

plaats in onze speellocatie Partycentrum Nijenhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen, opmerkingen, verbeteringen en/of ideeën zijn natuurlijk 

van harte welkom. Neem hiervoor contact op met René Vielvoije 

(rene.vielvoije@mare-bv.nl of persoonlijk op een clubavond). 
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Ook dit jaar is er weer een individuele zomercompetitie gehouden. Hoewel het er erg lang op 
leek dat het paar Mini te Lintum en Wil Woordes de eerste plaats zouden moeten gaan delen, 
werden zij op de laatste avond ingehaald door Kees Schröder, die daardoor de eerste plaats 
op eiste met een gemiddelde van 63,65%. 
 
Totaal deden er 114 verschillende personen mee, waaronder ook enkele spelers die in Win-
terswijk en omgeving op vakantie waren. 
 
 
 

Individuele zomercompetitie 

Oefenavonden                         Belangrijke data 

Evenals vorig seizoen worden er 
weer oefenavonden georgani-
seerd om u te helpen uw bridgeni-
veau te verbeteren. 
Dit seizoen staan deze oefenavon-
den gepland op 25 september, 27 
november, 26 februari en 23 april. 
Noteer deze avonden vast. Op de 
clubavonden hoort u hoe u zich 
kunt opgeven voor deze avonden. 
 

18 november 18e Herfsttoernooi 
18 december  Kerstdrive 
  8 januari        Nieuwjaarsreceptie 
15 januari  t/m 
12 februari       Viertallen 
19 februari       Jaarvergadering 
20 februari       WAEG drive 
12 maart          Ruitenboer 
16 april            Paasdrive 
28 mei             Slotdrive 
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Rondpas hetzelfde als Niet Gespeeld? 

    
Soms komt het voor dat er op een spel door alle vier de spelers wordt gepast (= een rond-
pas). Wat heeft dit voor een effect op de score?  
 
Bij een rondpas krijgen beide paren een score van nul punten. Deze score wordt vergeleken 
met alle andere scores op dit spel en dit bepaalt het aantal IMP-en en dus het percentage. 
Stel dat alle andere NZ-paren 1 ruiten spelen en 1 down gaan. Deze NZ-paren krijgen een 
score van –50 (niet kwetsbaar) en de OW-paren krijgen een score van +50. Aan één tafel 
wordt er door alle 4 de spelers gepast. Zowel het NZ-paar als het OW-paar krijgt aan deze 
tafel nul pinten. Voor het NZ-paar aan deze tafel levert dat een top van 100% op. Voor het 
OW-paar aan deze tafel een vette nul (=0%). Een rondpas telt dus gewoon mee als score en 
de score is mede bepalend voor het aantal IMP-en (zie ook vorige nieuwsbrieven). 
 
In het geval dat het spel niet gespeeld kan worden, bijvoorbeeld wegens tijdgebrek, dan wordt 
er ingevoerd dat het spel Niet Gespeeld is. Er wordt dan geen score bepaald en dit spel telt 
dan niet mee in het bepalen van de eindscore. 
 

Stel 24 spellen op een avond, op een tafel wordt één spel 
niet gespeeld en levert dus geen score op. Zowel het NZ-
paar als het OW-paar hebben dus maar 23 scores en hun 
eindscore wordt bepaald door het gemiddelde van deze 23 
spellen en wordt vergeleken met het gemiddelde van 24 
spellen van de andere paren. 
 
In extremo; één paar speelt maar 1 spel en scoort met dit 
spel hoger dan het gemiddelde van alle andere paren over 
23 of 24 spellen. Dan zouden zij op die avond als nummer 
één eindigen. Uiteraard zal dit door de wedstrijdleiding niet 
worden geaccepteerd en zal dit spel dan als Niet Gespeeld 
worden gekwalificeerd. 
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Laatste ronde 

Na de laatste ronde 

moeten de consump-

ties afgerekend wor-

den, de bridgespullen 

moeten worden opge-

ruimd, de uitslag wordt 

bekend gemaakt en 

iedereen gaat naar 

huis. Iedereen heeft zo 

zijn eigen prioriteiten 

voor dit rijtje. Het komt 

dus voor dat mensen 

na hun laatste spel op-

staan en vertrekken, 

anderen brengen de 

bridgespullen weg en 

weer anderen begin-

nen met de 7e ronde: 

het nakaarten. Heel 

vaak komt het voor dat 

vergeten wordt dat er 

mensen nog aan het 

spelen zijn. Ook deze 

spelers hebben recht 

om hun ronde gecon-

centreerd af te kunnen 

maken. Dus een goede 

volgorde is: 

• Wachten totdat ieder-

een klaar is 

• Spullen wegbrengen 

• Afrekenen 

• Stil zijn bij de uitslag 

• Eventueel nakaarten 

• Naar huis. 

Verhaaltje 
 

Vandaag ben ik getuige geweest van een spel, dat ik absoluut niet 

begrijp.  

 

Aan de eerste tafel zaten vier mensen, die vredig met elkaar zaten te 

praten, totdat een soort opbieden ontstond, waarbij steeds hogere 

getallen werden genoemd. Eén van de vier werd hierdoor kennelijk zo 

boos dat hij zijn kaarten op tafel legde en niet mee wilde spelen. De-

gene tegenover hem probeerde nu alleen verder te spelen. De stem-

ming bleef echter grimmig, want ik hoor de termen als: ‘geef maar de 

kleine schoppen’ en ‘nu een hoge schoppen’. 

 

Aan de tweede tafel zaten enkele lieden, die kennelijk in de confectie-

industrie werkzaam waren. Ze spraken tenminste over ‘veel ruiten’, 

‘passen’, ‘een mooie lengte’ en dat ‘alle snits goed zaten’. 

 

De derde tafel was bezet door enkele artsen, die over hun patiënten 

aan het praten waren. Er werd o.a. gesproken over ‘de blinde’ en 

over ‘te zwakke harten’, waarmee je beter niet kon ‘springen’. Ook 

werd er gesproken over iemand die te weinig ‘harten slagen’ had. 

Eén van hen was waarschijnlijk chirurg, want hij vertelde, dat hij er 

niet alles had kunnen uitsnijden. 

 

Aan de vierde tafel ging het er wel erg frivool aan toe. Het was zo erg 

dat ik mij bijna schaam om erover te vertellen. Een man zei tegen een 

dame, die tegenover hem zat: “Wilt u zo vriendelijk zijn om al uw 

moois op tafel te leggen?”, waarna ik de dame tegen hem hoorde 

zeggen: “vindt u ze niet prachtig? We zijn weliswaar kwetsbaar, maar 

ik kon uw invitatie toch niet afslaan?”. 

 

Tijdens het spelen werd er ook nog gefluisterd ‘tweede man laag’ en 
‘derde man doet wat hij kan’. Maar toen ik ze ook nog hoorde praten 
over iemand met een prachtige opening en een kale heer, die een 
vrouw had gedekt, had ik er genoeg van en ben weggegaan. 
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Bridge is in principe een transparant spel waarbij de tegenstander volledig op de hoogte moet 

worden gesteld van de afspraken die een paar heeft gemaakt. Deze afspraken moeten op een 

systeemkaart worden beschreven en deze systeemkaart moet voorafgaand aan een ronde 

aan de tegenstanders worden overhandigd. Dit wordt “full disclosure” genoemd (=volledige be-

kendmaking). 

Op de systeemkaart moet worden beschreven wat een opening inhoudt (bijv 5-kaarten hoog, 

maar ook puntenaantal bij een Sans-opening), wat bijbiedingen en volgbiedingen betekenen, 

welke conventies (Muidenberg, Stayman, Jacoby etc. etc.) er worden gebruikt, maar ook hoe 

er geseind wordt en hoe er uitgekomen wordt. 

Dit alles om de tegenstander een compleet beeld te geven van hoe er geboden en gespeeld 

wordt. 

Spelers moeten ook de afspraken op de systeemkaart volgen. Op incidentele basis mag een 

speler afwijken van wat er op zijn systeemkaart staat, maar de partner van deze speler moet 

uitgaan van de betekenis die op de systeemkaart staat.  Als een speler regelmatig van zijn 

systeemkaart afwijkt en er dus de kans bestaat dat de partner hierop gaat anticiperen moet de 

systeemkaart aangepast worden, anders loopt het paar de kans een straf opgelegd te krijgen 

door de arbiter. 

Op de NBB-site (https://www.bridge.nl/wedstrijden-algemeen) kan je na inloggen een aantal 

voorbeelden downloaden die je daarna kan aanpassen aan je eigen systeemafspraken. 

Met een systeemkaart toon je dus eigenlijk respect naar je tegenstanders. 

Als je een afspraak hebt, betekent dit niet dat je niet hoeft te alerteren. Net zoals alerteren niet 

betekent dat je geen systeemkaart hoeft te hebben. 

Simpelweg houdt de alerteerregeling in dat je elk kunstmatig bod moet alerteren. Een kunst-

matig bod is een bod dat een andere betekenis heeft dan de kleur die geboden wordt. Een 

voorbeeld hiervan is de Jacoby transfer. Na 1 Sans betekent 2 ruiten niet dat je een ruiten 

kaart hebt, maar dat je een vijfkaart harten hebt en dat partner deze kleur moet bieden om er 

voor te zorgen dat als er een hartencontract wordt gespeeld de Sans-hand niet op tafel hoeft 

te worden gelegd. 

Welke biedingen moet u alerteren? 

• U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waar-
schuwing een andere betekenis aan toekent. Dit is de hoofdregel. 

• Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben. 

• Openingen van 1  en 1  indien deze niet ten minste een driekaart beloven. 

• De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten. 

• Redoubletten, voor zover die niet duiden op kracht. 
 
Biedafspraken en gewoonten die niet worden gealerteerd: 
 
• Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij het kunstmatige 

biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod. 
• Doubletten, behalve wanneer de hiervoor genoemde hoofdregel van toepassing is. 

Zie https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje voor meer informatie. 

Hoe heurt ‘t 
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