1.

Vrijdagavond 5 september
Nel Camfferman & Dieuwkje de
64.06%
Jong

2.

Wim & Driekske van
Scherpenzeel

57.81%

3.

Lidy 't Hart & Marja Schuurman
Ton Jurriansen & Yvonne
Jurriansen

57.29%

Vrijdagavond 3 oktober
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KERSTVAKANTIE
De bridgesociëteit is gesloten van maandag 22
december t/m zondag 4 januari. Wij wensen
u vast prettige Kerstdagen en een goed en
gezond 2015.
NIEUWE CURSUSSEN
De nieuwe cursussen starten in de week van
maandag 5 januari. Binnenkort is het
programma bekend.
KERSTDRIVES
De Kerstdrives worden gespeeld op:
● dinsdag 16 december 10.00 uur
● vrijdag 19 december 10.00 uur
● vrijdag 19 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.

1.

Henk Wissink & Gemma
Wissink

68.75%

2.

Liesbeth Diekmann & Meredith
Scholtz

63.39%

3.

Nanny Hammacher & Francoise
Poll

61.90%

OEFENDRIVES
De oefendrives voor cursisten zijn een groot
succes! Iedere 2e en 4e vrijdagavond van de
maand organiseren wij een cursistendrive. De
eerstvolgende data zijn:
● vrijdagavond 14 november
● vrijdagavond 28 november
● vrijdagavond 12 december
We spelen van 20.00 tot 23.15 uur.
Kosten € 5,- per persoon.
De uitslagen van de afgelopen keren:
1.

Vrijdagavond 10 oktober
Fedde & Veronica Sikkema
61.11%

2.

Aad & Hilly van Wees

57.78%

3.

Mariette Billroth & Dorinda
Roos

61.90%

TOP-INTEGRAAL AVONDEN
Elke eerste vrijdag van de maand is er
’s avonds Top-Integraal. We spelen dan met
gedupliceerde spellen. Aan het eind van de
avond krijgt u de spelverdeling, inclusief
commentaar en uitleg mee naar huis.

1.

Vrijdagavond 24 oktober – Lijn 1
Annelies & Hubert v.d. Heijden
75.93%

2.

Hella & Willem Klomp

57.41%

3.

Mariette Billroth & Dorinda
Roos

52.78%

De uitslagen van de afgelopen keren:

1.

Wilhelmina Rotermundt &
Ria Segers

64.44%

2.

Jacques Roijers &
Mieke Simons

55.56%

3.

Dorinda Roos &
Mariette Billroth

54.63%

1.

Vrijdagavond 6 juni
Liesbeth Diekman
Meredith Scholtz
Henk & Gemma Wissink
Onno en Irene Onnes
Vrijdagavond 4 juli
Tineke Koster & Rob Enthoven

2.

Francoise Poll & Rob Murkes

61.50%

3.

Els Verhaegen
Joke van Haeringen

57.50%

1.
2.
3.

64.58%
60.42%
59.27%
64.00%

Vrijdagavond 24 oktober – Lijn 2

BIEDEN MET NUL PUNTEN
Er zijn diverse biedsituaties waarin je
aan je partner verplicht bent om te
bieden met nul punten. De twee meest
bekende zijn:
a. het antwoorden op een informatie-doublet
♠8753
♥64
♦975
♣10 8 7 2

West
1♣

Noord Oost
doublet pas

Zuid
??

Noord zei met doublet tegen zuid:
Partner, help me bij het vinden van de
beste speelsoort. Ook met nul punten is
zuid verplicht aan dit verzoek te
voldoen; het juiste bod is uiteraard 1♠. Deze
gaat in de praktijk gelukkig zelden mis.
b. het antwoorden op de opening van 2♣ die
manche-forcing is; je moet dus zelfs
doorbieden tot de manche met nul punten.
Tegen dit principe wordt in de praktijk nog
regelmatig gezondigd!
West
♠AHV32
♥ A H 10 6
♦AH3
♣7

Oost
♠5
♥9742
♦8632
♣ 10 7 3 2

West
2♣
2♠
3♥
pas

Oost
2♦
2SA
4♥

Met 2♠ zegt west tegen oost: ik heb de
manche in eigen hand en een 5+kaart
schoppen. Als je een 3+ kaart schoppen
hebt, steun me dan en zo niet, vertel dan
iets van je eigen hand. Er komt dus een
dialoog die tot (minimaal) een manche-bod
leidt. Oost was het dus aan zijn partner
verplicht om op zowel 2♠ als 3♥ door
te bieden en niet te passen.
Een minder bekende situatie is als partner
2 kleuren biedt en de tegenpartij ook een
duit in het zakje doet. Als je zeker weet dat
partner’s eerste kleur een betere troefkleur
is dan zijn tweede kleur dan moet je,
ongeacht je punten-kracht (dus ook met
nul punten) terug naar de eerste kleur.
Een voorbeeld zal verhelderend werken:
West
1♥
2♦

Noord Oost
1♠
pas
pas
??

Zuid ♠ 10 8 6 5
2♣ ♥ 9 6 2
♦54
♣ V 10 4 2

Partner biedt twee maal op eigen kracht dus
hij heeft zeker overwaarde; hij wil in ieder
geval de tegenpartij niet 2♣ laten spelen en
biedt zijn 2e kleur (vaak heeft hij twee vijfkaarten; met slechts een 5-4-verdeling is 2♦
bieden nogal link want je kunt gedoubleerd
worden). In dit geval weet jij dat harten een
betere troefkleur is dan ruiten dus je moet
corrigeren naar 2♥ :dit belooft niets, het zegt
alleen maar: partner, harten is een betere
troefkleur dan ruiten. Dit noem je ook wel
contractverbetering. Dat je (zeer) zwak bent, is
al bekend door je pas na 1♠ van noord: dat
duidt doorgaans op 0-5 punten.
Partner
1♣
2♠

Noord
1♦
pas

Jij
pas
??

Zuid
2♦

♠85
♥97532
♦B86
♣V74

Hetzelfde idee: partner biedt 2 kleuren, ja
inderdaad, 2♠ heeft de kenmerken van een
reverse, en de eerste kleur bevalt beter. Ook al
moet je nu naar 3 niveau: 3♣ is een must, zelfs
als je nul punten zou hebben. Het is dus puur
contractverbetering. In 2♠ moet partner met
slechts 6 troeven aan de slag: dat wordt geen
feest. In 3♣ heeft partner in ieder geval 8
troeven samen en waarschijnlijk is de
doubleton schoppen nog wat waard (aftroever
aan de korte kant !).
A
♠AH74
♥ A 10 6
♦54
♣AHB3

B
♠AH74
♥ A 10 6
♦5
♣ A B 10 7 2

C
♠AHB4
♥8
♦A5
♣ A B 10 8 5 4

Partner heeft “natuurlijk” niet hand A of B in
het bovenstaande biedverloop; met die 2
handen moet hij na 2♦ een informatiedoublet
geven: overwaarde met korte ruitens: dat is
lekker flexibel en de enige manier om in een
hartencontract te komen. De hand die je mag
verwachten bij partner is hand C; deze hand is
vanwege de singleton harten niet geschikt om
een informatie-doublet te geven na 2♦.

