OEFENDRIVES
Iedere 2e en 4e vrijdagavond van de maand
organiseren wij een cursistendrive. De
eerstvolgende data zijn:
●
●
●
●

vrijdagavond
vrijdagavond
vrijdagavond
vrijdagavond

13
27
13
27

februari
februari
maart
maart

We spelen van 20.00 tot 23.15 uur, kosten
€ 5,- per persoon.
De uitslagen van de afgelopen keren:

1.

Vrijdagavond 9 januari 2015
Lieke Burnham & Hanneke
61.11%
Teekens

2.

Annelies & Hubert van der
Heijden

56.94%

NIEUWE CURSUSSEN
De nieuwe cursussen starten in de week van
maandag 30 maart. Binnenkort is het
programma bekend.

3.

Clarie Maljers & Henriette
Laméris

54.17%

PAASDRIVES
De Paasdrives worden gespeeld op:

2.

Christianne Pollen & Jacques
Roijers

62.22%

3.

Marie Beckand & Lida Figge

57.22%

HET BLUE CLUB BULLETIN
22e jaargang – nummer 2 – februari 2015

● dinsdagochtend 31 maart
10.00 uur
● vrijdagochtend 3 april
10.00 uur
● vrijdagavond
3 april
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.
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.
De uitslagen van de afgelopen keren:
1.
2.
3.
1.

Vrijdagavond 7 november 2014
Lidy 't Hart & Marja Schuurman 69.79%
Els Verhaegen & Mary van
66.32%
Velthoven
Kees & Karin de Graaff
55.90%
Vrijdagavond 6 februari 2015
Veronique Nieuwenhuys &
59.72%
Rob Murkes

2.

Liesbeth Diekmann & Meredith
Scholtz

59.58%

3.

Henk & Gemma Wissink

58.75%

1.

Vrijdagavond 23 januari 2015
Roelien & Arjan Holst
74.44%

BRIDGE VERSJE

Ik deed laatst in een bridge toernooi
Het droombod groot slem sans
Toen partners kaart op tafel kwam
Dacht ik : geen schijn van kans.
Maar ‘k sneed drie heren en een vrouw
En ook nog klaver negen
En alles zat waarachtig goed
Niets hield me toen meer tegen!
Contract gemaakt, geredoubleerd
De kaarten gingen dicht
Ik kijk mijn partner aan en zie
kritiek op zijn gezicht
Ik ben verbaasd, geïrriteerd
’t Bloed stijgt me naar de kaken
Hij schudt zijn hoofd en zegt: och man
Je had een UP – slag kunnen maken.
Dit versje heeft nog één couplet
En dat is de moraal
Dit geldt voor mij en ook voor u
Dus voor ons allemaal.
Onthou voor eens en voor altijd
Dus nimmer meer vergeten
Al speel je nog zo beresterk
Je partner kan het beter!

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-kaart
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:
♠A874
♥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(2♦) want dat vereist
10+ pt dus bied je 1♠.
Met de volgende hand:
♠A874
♥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-kaart ♥/♠
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+kaart ♣ 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 inclusief
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 reverseherbieding (alleen is een
reversebijbod manche-forcing terwijl een
reverseherbieding slechts ronde-forcing is).
♠HB74
♥ H V 10 2
♦A72
♣85

♠ A 10 9 3
♥5
♦H94
♣AVB43

1♥ 2♣
2SA 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 5kaart ♥, een 4-kaart ♠ EN overwaarde zou
aangeven!
♠A2
♥AH7532
♦86
♣ V 10 2

♠HV87
♥9
♦AB5
♣AHB86

1♥
2♥
3♣
5♥

2♣
2♠
4SA
6♣

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 3-kaart
steun in klaver aan en dan kan oost het
initiatief nemen met 4SA: 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 6SA 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.

