CURSISTENDRIVES
Vanaf vrijdag 11 november a.s. gaan wij
weer van start met de Cursistendrives.
Iedere 2e en 4e vrijdag van de maand
kunt u meedoen met deze leerzame
avond. Opgeven kan telefonisch of via de
mail (info@blueclub.nl).
Als u geen partner heeft zullen wij
proberen er een voor u te vinden.
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KERSTVAKANTIE
De bridgesociëteit is gesloten van
zaterdag 24 december t/m zondag 8
januari.
Wij wensen u vast prettige Kerstdagen
en een goed en gezond 2017.
KERSTDRIVES
De Kerstdrives worden gespeeld op:




dinsdag 20 december 10.00 uur
vrijdag 23 december 10.00 uur
vrijdag 23 december 20.00 uur*
* tevens voor cursisten

Zoals altijd staan de vaste inschrijvers
automatisch genoteerd, zijn er leuke
prijzen te winnen en gaan we rond met
lekkere hapjes. Het inleggeld bedraagt
€ 8,- per persoon.
NIEUWE CURSUSSEN
De nieuwe cursussen starten in de week
van maandag 9 januari.
Een cursus bestaat uit 11 lessen.
Er is weer een gevarieerd aanbod voor
zowel beginners als gevorderde bridgers.
Cursus 6 staat o.a. weer op het
programma op dondermiddag.

Het is niet noodzakelijk dat u momenteel
een cursus bij ons volgt. Zelfs bridgers
die nooit eerder bij ons een cursus
hebben gevolgd of hebben gespeeld zijn
welkom.
U heeft wel minimaal boekje 2 van Berry
Westra of vergelijkbaar cursusmateriaal
afgerond.





We spelen van 20.00 tot ± 23.15 uur
18 spellen; dus in een rustig tempo
We komen met een lekker hapje
langs
Na afloop spelverdelingen met
commentaar mee naar huis

OEFENAVONDEN VOOR BEGINNNERS
Het is mogelijk om vrijdagavond af te
spreken met een tafel (4 personen) om
bij ons te oefenen. U krijgt uitgezochte
lesspellen die passen bij uw niveau.
Het is de bedoeling dat u zelf met elkaar
afspreekt en vervolgens aanmeld met
een complete tafel.
Deze oefenavond is bedoeld voor
cursisten die het ♣-boekje hebben
doorlopen.
VRIJDAGAVOND DRIVES
Het hele jaar door is er op vrijdagavond
een gezellige drive. We spelen met
gedupliceerde spellen die samen met de
uitslag via de mail worden verstuurd.
Ook wordt u verwend met lekkere hapjes.
We beginnen om 20.00 en om 23.15 is de
uitslag bekend.
De kosten voor de cursistendrives, oefenavonden en drives zijn € 5,- per persoon.

PROBLEMEN MET BIJBIEDEN EN
HET REVERSE-BIJBOD
Voor het bijbieden gelden dezelfde basisregels als voor het openingsbod:
a. de langste kleur eerst;
b. met twee of drie vierkaarten eerst de
goedkoopste;
c. met 2 vijfkaarten eerst de hoogste.
Verder geldt natuurlijk dat voor een nieuwe
kleur op 2 niveau (zonder sprong geboden)
minimaal 10 punten nodig zijn en een 4-krt
of langer (alleen het bijbod van 2 na een
1 - opening belooft een 5+kaart).
De regels b. en c. zijn probleemloze regels.
Aan regel a. zitten meer haken en ogen :
Je hebt :  A 8 7 4
V3
 V 10 9 8 4
83
Wat is je bijbod na een 1 -opening en wat
na een 1-opening ?
Na 1 is het simpel: je langste kleur eerst
dus 1 (de 4-4 fit in schoppen komt
vanzelf)).
Na 1 kun je niet je langste kleur bieden
want dat vereist 10+ pt dus bied je 1.
Met de volgende hand:  A 8 7 4
A3
 V 10 9 8 4
83
rijst de vraag: bied ik eerst mijn langste
kleur (2, ik heb immers de benodigde 10
punten) of geef ik de 4-kaart schoppen
voorrang ?
Met deze hand is de manche nog niet zeker
want 10 + 12,13 bij partner is nog maar
22, 23 pt samen.
Geef met 10-12 pt de 4-krt /
voorrang boven een 5+kaart / die op
2-niveau moet worden bijgeboden.
Vanaf 13+ punten is de manche zeker en
dan is het verantwoord om eerst je 5+ krt 
of  te laten horen op 2-niveau met de
bedoeling om in de volgende biedronde
alsnog je 4 kaart / te laten horen.
We noemen dit laatste een reversebijbod.
De materie van het reverse bieden wordt
behandeld in het -boekje. Heb je dat nog
niet gehad dan is dit stukje theorie incl. de
volgende voorbeelden zeer lastig.

Het reversebijbod komt overigens zowel in
het - als het -boekje niet aan de orde.
Het reversebijbod vertoont grote gelijkenis
met de reverse-herbieding (alleen is een
reversebijbod manche-forcing terwijl een
reverse-herbieding slechts ronde-forcing
is).
Een paar voorbeelden ter verduidelijking:





HB74
H V 10 2
A72
85






A 10 9 3
5
H94
AVB43

1 2
2 SA 3 
4  pas

De oosthand is sterk genoeg voor de
manche vandaar eerst 2 . Tegenover een
sterkere westhand zou er best slem in
kunnen zitten en gezien oost’s grillige hand
is slem in een kleur aantrekkelijker. Door
eerst 2  te bieden en daarna 3  maakt
hij de 5-4-verdeling duidelijk. Houd nog
even in de gaten dat west na 2  niet 2 
mag bieden: dat zou een reverseherbieding
zijn, waarmee west een 5-kaart , een 4kaart  EN overwaarde zou aangeven !
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Oost denkt na de opening van west al
direct aan slem en gaat zijn kaartverdeling
zo goed mogelijk vertellen door met 2 te
beginnen.
Na 2 (reversebijbod) geeft west zijn 3kaart steun in klaver aan en dan kan oost
het initiatief nemen met 4 SA: tegenover
1 aas wil hij wel 6 proberen. In 6 kan
oost een - of -verliezer aftroeven aan de
korte kant om aan 12 slagen te komen. In
6 SA zijn er maar 11 slagen met nauwelijks
kansen op een 12e !
Leerzaam aan het laatste voorbeeld is dus
ook dat je niet zo graag een manche in de
lage kleuren speelt maar wel slem. Vaak
speelt dit makkelijker dan 6SA omdat er
aftroevers gemaakt kunnen worden.

