In het kort houden de lessen het volgende
in:
•
•
•

Circa 45 minuten theorie
Een drive van 5 of 6 x 3 spellen
Uitslag en uitreiking syllabus

TIJDEN:
Overdag van 13:00 tot 16:15 uur.
’s Avonds van 20:00 tot 23:15 uur.
De kosten bedragen € 12,50 per persoon.
Opgave voor de lessen bij voorkeur per paar!
De lessen worden gegeven op:
HET BLUE CLUB BULLETIN
20e jaargang – nummer 3 – mei 2013
ZOMERVAKANTIE
De bridgesociëteit is gesloten van
vrijdagmiddag 12 juli tot en met maandag 5
augustus.
GROTE BRIDGEDRIVE
De 19e Grote Bridgedrive is op zondag 7 juli.
We spelen weer in 2 lijnen. De A-lijn speelt
als vanouds 8 ronden van 4 spellen (35
minuten per ronde) en de B-lijn, die bedoeld
is voor deelnemers van de cursistendrives en
oefenclubs, speelt 7 ronden van 4 spellen
(40 minuten per ronde). Het tijdschema is
voor beide lijnen hetzelfde.
De Grote Bridgedrive begint om 13:00 uur.
De uitslag en prijsuitreiking zijn om 17:45
uur.
Verder geldt:
•
•
•

maximaal 34 paren
prijzen voor 25% van de deelnemers
het inleggeld bedraagt € 8,= per
persoon

ZOMERLESSEN
Ook deze zomer organiseren wij weer
leerzame zomerlessen; de formule om ook
overdag zomerlessen te houden is goed
bevallen dus gaan we op dezelfde voet
verder.

•
•
•

maandagavond 19 en 26 augustus
woensdagmiddag 21 en 28 augustus
donderdagavond 22 en 29 augustus.

De onderwerpen van de lessen worden
binnenkort bekend gemaakt in een aparte
flyer.
CURSUSSEN SEPTEMBER 2013
De nieuwe cursussen starten in de week van
maandag 16 september. Het volledige
programma staat in een aparte folder en is
tevens te vinden op onze website
www.blueclub.nl.
De cursus 5-kaart hoge kleur staat weer op
het programma. Hierbij wordt het razend
populaire boekje “Berry’s vijfkaart hoog”
gebruikt. Er is niet alleen aandacht voor de
5-kaart hoog maar ook voor het negatieve
doublet, verbetering van het slembieden en
het concurrerende bieden.
Of je de 5-kaart hoog al speelt of niet: een
uitstekende cursus om de consequenties en
voor- en nadelen te leren. Voor deelname is
enige kennis van het negatieve doublet en
controlebiedingen een vereiste.

BIEDTHEORIE
Bij de volgende onderwerpen ontstaan veel
misverstanden in de praktijk; we behandelen
ze kort en geven aan waar je ze kunt vinden
in de boekjes van Berry Westra.
STAYMAN EN JACOBY
Wat te doen na een tussenbod?!
Vervelend als ze tussenbieden na onze 1SAopening; één belangrijk wapen hebben we
nodig om ze af te straffen (zodat ze het de
volgende keer niet zo snel meer zullen
doen): het strafdoublet!
Experts zijn dus absoluut geen voorstander
van het doublet in de zin van “ Dat had ik
willen zeggen, partner ”.
Verder moeten we ons redden met
natuurlijk bieden en de kleur van de tegenpartij doet dienst als vervangende Stayman.
Deze materie is terug te vinden in het
♠ -boekje, hoofdstuk 7.
Eén concreet voorbeeld:
West
1 SA

Noord
2♦

Oost
?

Zuid

- doublet: strafdoublet, vanaf 6-7 punten
(samen de meerderheid aan punten !) en
een 4+ kaart met minimaal 1 honneur tegen.
Hierop dient West dus te passen: het is
bekend wat je in je handen hebt !
- 2♥♠ : ca. 4 tot 8 punten en een 5+kaart; is
bedoeld als eindbod (voor de deelscore).
West verhoogt alleen tot 3♥♠ met een
maximale SA en (liefst) 4-kaart steun.
- 2SA : 8-9 punten, geen ander bod
- 3♦ : de kleur van de tegenpartij, vervangt
de Staymanconventie, manche-forcing dus
vanaf (9) 10 punten. De antwoorden hierop
zijn echt !
- 3♥♠ : keuzebod, exact 5-kaart ♥♠ en (9)10+
punten; West biedt 3 SA of 4♥♠.
- 4♥♠ : eindbod met 6+kaart ♥♠.

Slotopmerking: ook na een (straf)doublet op
1SA vervallen Stayman en Jacoby ! Ieder bod
op 2-niveau is dus echt (5+- kaart) en zwak
(eindbod!).
Er bestaan ook nog uitgebreidere
mogelijkheden na tussenbiedingen van de
tegenpartij na 1SA-opening namelijk de
Lebensohl en Rubensohl conventie.
De Lebensohl conventie wordt behandeld in
Hogerop met Berry Westra deel 2.
Belooft een bijbod in een hoge kleur na een
tussenbod altijd een 5+kaart ?
Wanneer je geen negatief doublet speelt (dit
komt pas in hoofdstuk 8 van het ♠ -boekje
aan de orde !) is deze uitspraak geheel
onjuist. In hoofdstuk 10 van het ♦-boekje
adviseert Berry dan ook om een tussenbod
te negeren en ieder bijbod behoudt dus zijn
normale betekenis, dus bijbieden vanaf een
4-kaart ! We geven toe: dit is geen ideale
aanpak. Wanneer je wel negatief doublet
speelt heb je 2 opties en is de uitspraak wel
juist: een hoge kleur bijbieden belooft dan
een 5+ kaart en minimaal 6 punten op 1
niveau en minimaal 10 punten op 2 niveau.
Met slechts een 4-kaart wordt negatief
gedoubleerd.
Er is één uitzondering die veelvuldig
verkeerd gaat in de praktijk: na een 1♣opening en een 1♦-volgbod belooft een
negatief doublet exact 4-4 in de hoge
kleuren en komt slechts zelden voor.
Daarom belooft in die situatie een 1♥of 1♠-bijbod geen 5+kaart !!
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