CURSUS LEER WEDSTRIJDBRIDGE MET
BERRY WESTRA op donderdagmiddag.
Een splinternieuwe cursus die tot doel heeft
de kloof tussen cursus en club te
verkleinen. Uitermate geschikt voor onder
andere diegene die cursus 3 hebben
afgerond.
Wat bieden en spelen betreft worden
belangrijke stukjes theorie herhaald.
Daarnaast bevat elke les een nuttige tip
waarmee u aan de bridgetafel uw voordeel
kunt doen.
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KERSTVAKANTIE
De Blue Club is gesloten van zaterdag 22
december tot en met zondag 6 januari.
KERSTDRIVES
De kerstdrives worden gespeeld op:
dinsdagochtend 18 december
vrijdagochtend 21 december
vrijdagavond
21 december
De ochtenddrives beginnen om 10.00 uur
en vrijdagavond 20.00 uur.
De vaste inschrijvers staan automatisch
genoteerd. Er zijn leuke prijzen te winnen
en zoals altijd gaan we rond met lekkere
hapjes.
Het inleggeld bedraagt € 7.50,= per
persoon.
NIEUWE CURSUSSEN
De nieuwe cursussen beginnen in de week
van 7 januari. Zie voor het volledige
programma de folder of kijk op de website
www.blueclub.nl. Op onze website vindt u
ook uitleg van een groot aantal populaire
theorie-onderwerpen; bijvoorbeeld
Niemeijer, Muiderberg en Negatief Doublet.

Een leuke en leerzame cursus, ook voor
cursisten die aan de drives meedoen of
overwegen om bij een club te gaan spelen.
TOP-INTEGRAAL AVONDEN
Elke eerste vrijdag van de maand is er ’s
avonds Top-Integraal. We spelen dan met
gedupliceerde, computergeschudde spellen.
Aan het eind van de avond krijgt u de
spelverdeling, inclusief commentaar en
uitleg mee naar huis.
Leuk en leerzaam om samen met uw
partner de spellen nog eens door te nemen.
MEDEWERKING GEVRAAGD
Wilt u a.u.b. de voordeur altijd
sluiten! Als hij niet goed sluit heeft u
de deur niet ver genoeg geopend.
Wanneer u de deur weer verder
opent zal hij daarna weer in het slot
vallen.
Maak uw e-mailadres bekend; dan
kunnen we u gericht informeren.
Tenslotte het verzoek om geen
fietsen voor de ramen van de
benedenburen te zetten.
WIST U DAT…
De Bridge Beter CD’s wél op een Apple
computer gedraaid kunnen worden…?
Neem voor meer informatie contact op met
Daniel van de Haar

06-46 22 43 00

Ook voor andere computergerelateerde
problemen!

HET SPRONGVOLGBOD
Eerst een overzicht van alle mogelijke
volgbiedingen in een kleur (volgens Berry).
volgbod op 1-nivo: 7 tot 15 punten,
5+kaart; hoe zwakker de hand des te
beter de kleur.
volgbod op 2-nivo (zonder
sprong!): 10 tot 15 punten,
uitstekende 5-kaart (vaak 6-kaart).
volgbod met enkele sprong: 13 tot
15 punten en een goede 6-kaart.
volgbod met dubbele of
driedubbele sprong: preemptief, 7+
kaart (op 4-nivo vaak een 8-kaart) en
een zwak spel, hooguit een punt of 10.
Een volgbod in een kleur is dus gelimiteerd
tot 15 punten; met meer dan 15 punten
moet je beginnen met een
informatiedoublet, ook al is je verdeling
niet klassiek d.w.z. kort in de kleur van de
tegenpartij en lengte (lees 3+-kaart) in
iedere ongeboden kleur.
In dit artikel hebben we het over het
volgbod met enkele sprong, bijvoorbeeld
(1♣) 2♠ of (1♥) 3♦. Het laatste voorbeeld
betreft dus geen preemptief volgbod want
het gaat maar om een enkele sprong.
Het sprongvolgbod heeft in de afgelopen
decennia nogal wat veranderingen
ondergaan; vroeger was het een loeisterk
bod, vergelijkbaar met een 2-opening.
Later speelde men het als “sterk” d.w.z. ca.
16, 17 punten en een goede lange kleur.
Tegenwoordig wordt het sprongvolgbod
gespeeld als “intermediate” d.w.z. 13-15
punten en een goede 6-kaart. Dat is ook de
omschrijving die je in de theorieboekjes
vindt; eigenlijk is dit iets te summier.
Je zou er aan toe moeten voegen dat een
sprongvolgbod een eenzijdig spel aangeeft:
een hand zonder tweede 4-kaart.

De volgende handen komen niet in
aanmerking voor een sprongvolgbod (na
bv. een 1♦ - opening van de tegenpartij):
A
H108765
AHB3
H2
7

B

C

6
AH102
102
AVB954

6
HVB82
AH53
V82

Hand A is voor 2 ♠ ongeschikt vanwege de
slechte ♠-kleur en de 4-kaart ♥. Na een
volgbod van 2 ♠ zul je de ♥-fit meestal niet
meer opsporen. Als je 1♠ volgt kun je later
wellicht je harten nog introduceren. Partner
zal dan snappen dat je een goed spel hebt
maar ongeschikt voor een info-doublet.
Hand B: de kwaliteit van de ♣ is goed
genoeg voor 3 ♣ maar de hand is niet
eenzijdig genoeg. Na een 2♣-volgbod (1015, (5)6-kaart) is er meer ruimte om de ♥fit nog aan het licht te brengen.
Hand C tenslotte is niet geschikt voor 2 ♥
(geen 6-kaart) en ook ongeschikt voor
doublet (niet sterk genoeg om partner’s te
verwachten 1 ♠-bod te overrulen met 2♥
(dat zou 16+ pt beloven). Bied gewoon 1♥
(7-15 met een 5+kaart): partner zal zeker
bijbieden vanaf 10 punten dus een manche
zul je heus niet missen!
De hand hieronder is natuurlijk lijkt wel
geschikt om na 1♣ / ♦ te volgen met 2♥;
dat geeft je hand perfect aan en hindert de
tegenstanders veel meer dan een 1♥ –
volgbod. Het mes snijdt dus aan twee
kanten!
♠ 86
♥ AVB1065
♦ A32
♣ H8
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