1.
2.
3.

Anneke Kooper & Margarieta Padmos
Esther van de Kar & Marion Karsten
Tony Knijnenburg & Willy Mersmans

Vrijdagavond 25 maart
1. Liesbeth Diekmann & Meredith Scholtz
2. Nanny Hammacher & Ninky Oijevaar
3. Michel van Dongen & Mariemme vd Haar
1.
2.
3.

Fedde Sikkema & Veronica Sikkema
Gertie Burgers & Rob Burgers
Lyke Burger & Jan Leenaars

Lijn C
69.60%
64.80%
62.30%
Lijn A
64.58%
61.46%
58.07%
Lijn B
69.44%
58.33%
53.47%

Gebruik van de ALERT-kaart

HET BLUE CLUB BULLETIN
24e jaargang – nummer 3 – mei 2016
ZOMERVAKANTIE
Wij zijn gesloten van vrijdagavond 8 juli tot
en met maandag 1 augustus.
DE GROTE BRIDGEDRIVE
De 21e Grote Bridgedrive is op zondag 3 juli.
Aanvang 13.00 uur, uitslag en prijsuitreiking
om ca 17.45 uur. Er wordt gespeeld in 2
lijnen, een wedstrijdlijn 8x4 spellen, en een
recreatielijn 7x4 spellen. Het inschrijfgeld
bedraagt € 8.- per persoon.
ZOMERLESSEN EN NIEUWE CURSUSSEN
Binnenkort is het programma voor de
zomerlessen en nieuwe cursussen bekend, wij
houden u via de mail op de hoogte hiervan.
UITSLAGEN PAASDRIVES
Dinsdagochtend 22 maart
1. Pauline van Till & Jennie Cain
2. Elsa Nielsdottir & Jaap de Ridder
3. Richard Goddard & Martin Pikard
1.
2.
3.

Jan de Gelder & Wouter Buwalda
Dick Back & Ton van der Woude
Ann Ridler & Anne Gaarenstroom

1.
1.
3.

Annet Bergshoeff & Coby van der Goes
Raymond Levin & Brenda Levin
Clarie Maljers & Tonny Mulder

Vrijdagochtend 25 maart
1. Johan Kooper & Martin de Graaf
2. George Cromberge & Toet van Os
3. Els van Langelaan & Marianne Houps
1.
2.
3.

Ann Ridler & Anne Gaarenstroom
Wout van Kuijen & Linda Dirkse
Ellen Schillemans & Annet Bergshoeff

Lijn A
68.23%
64.06%
56.25%
Lijn B
59.90%
58.85%
55.21%
Lijn C
57.50%
57.50%
56.25%
Lijn A
61.25%
58.75%
57.92%
Lijn B
61.25%
55.63%
52.50%

Volgens de Alerteerregeling moet elke
bieding, die interesse toont in een andere
speelsoort dan wordt genoemd, worden
gealerteerd. Dus ook de bekende Stayman 2♣
en Jacoby Transfers op partners 1SA-opening.
De ALERT-kaart wordt getoond door de
partner van de speler die het betreffende bod
doet. Speelt u zonder biedingboxen dan is het
gebruikelijk om een klopje op de tafel te
geven.
Voorbeeld:
West
1 SA
2♥
Pas

Oost
2♦
4♥

Het 2♦-bod van Oost moet door West
gealerteerd worden, want het zegt niets over
de ♦kleur maar wel over de ♥-kleur
(minimaal een 5-kaart).
Het 2♥- bod van West moet door Oost
gealerteerd worden, want het zegt niets over
zijn hoeveelheid hartens maar is een verplicht
bod. (gezien de SA-opening kan West tussen
de 2 en 5 hartens hebben).
Pas sinds september 2009 is de verplichting
om ook deze conventies te alerteren
opgenomen in de alerteerregeling van de
Nederlandse Bridge Bond Deze regels zijn bij
lang niet iedereen bekend. Het is dus goed
mogelijk dat op een vereniging uw tegenstanders raar opkijken als u deze - door de
meeste bridgers gehanteerde - conventies
alerteert. Het kan dan ook geen kwaad om u
dan aan te passen aan het algemeen gebruik
op een vereniging of sociëteit.

Waar is dat alerteren nou voor bedoeld?
In bridge is het regel dat alle informatie, die u
met uw partner uitwisselt middels bieden en
spelen,
ook voor uw tegenstanders openbaar moet
zijn (geen geheime afspraken!).
Wedstrijdbridgers zullen dan ook altijd een
systeemkaart bij de tegenstanders leggen
waar de meest relevante biedafspraken,
gebruikte conventies, uitkomsten e.d. op
vermeld staan.
Op een drive zal dit niet snel gebeuren en als
één van uw tegenstanders wel zo’n
systeemkaart neerlegt, zult u weinig zin
hebben om deze helemaal door te nemen
voor 4 te spelen spellen. Het is dan goed
gebruik om bijzondere afspraken, zoals
ongebruikelijke openingen of een Sans Atout
opening van 10-12 punten, voor aanvang van
de ronde mondeling kenbaar te maken. We
noemen dat een pré-alert.
Een mooi voorbeeld daarvan is de 1♣
opening. Veel paren openen de hoge kleuren
tegenwoordig vanaf een 5-kaart met als
consequentie dat de 1♣ opening vanaf een 2kaart gedaan kan worden.
Het bekendmaken hiervan vooraf ontslaat u
overigens niet van de plicht om te alerteren.
Een bieding in een kleur die dezelfde kleur
(en geen andere kleur daarnaast) belooft,
hoeft niet gealerteerd te worden, maar de
ervaring en het speelniveau van uw
tegenstanders spelen daarbij een rol.
Als u bijvoorbeeld zwakke sprongvolgbiedingen speelt en kunt verwachten dat uw
tegenstanders er zondermeer van uitgaan dat
het kracht toont en geen idee hebben dat zo’n
bod mogelijk is op een 6-kaart met 5-10
punten, moet u toch alerteren.
In het algemeen hoeft een bijzonder doublet
niet gealerteerd te worden.
De rechter tegenstander doet een bod,
gealerteerd door zijn partner, wat doet u
(niet)?
Vraag niet naar de bekende weg.
Als u weet dat de tegenstanders 5-kaart hoog
spelen en zij openen 1 ♣, vraag dan niet ”zijn
dat echte klaveren?” U wekt dan bij de
tegenstanders sterk de indruk uw partner te
willen vertellen dat u klaveren heeft!

Vraag geen uitleg als u toch niets te bieden
heeft.
Na afloop van het bieden kunt u altijd nog om
uitleg vragen. En misschien hebben de
tegenstanders wel een biedmisverstand…
Stel geen suggestieve vragen.
Bijvoorbeeld: uw rechter tegenstander opent
2♦, niet gealerteerd door zijn partner.
U weet dat veel paren op uw vereniging de
multi-2♦ spelen en kijkt in afwachting van
een alert-kaart vol verwachting uw
tegenstander links aan en vraagt uiteindelijk:
”Zeker Multi?”.
Het 2♦ kan natuurlijk ”gewoon” sterk zijn of
een zogenaamde zwakke 2 en die worden niet
gealerteerd.
Zo’n suggestieve vraag is ongepast en wekt
alleen maar wrevel op bij uw tegenstanders.
Wat nu als uw partner vergeet te
alerteren?
Het komt regelmatig voor dat er vergeten
wordt een bod te alerteren. Het is beslist niet
de bedoeling dat u uw eigen bod alerteert of
uw partner dringend aankijkt. Na afloop van
het bieden kunt u de tegenstanders vertellen
dat uw partner een bepaald bod had moeten
alerteren, tenzij u gaat tegenspelen!
Tot slot
VRIENDELIJK VERZOEK
Aan alle bezoekers: wilt u, om ongewenste
bezoekers zo min mogelijk kans te geven,
de voordeur a.u.b. altijd achter u sluiten.
En speciaal voor de avondbezoekers: wilt u
de voordeur ’s avonds laat zachtjes sluiten
en a.u.b. rustig zijn in de gang.
FIETSERS OPGELET
Bij deze willen wij onze bezoekers nogmaals,
mede namens onze benedenburen, dringend
verzoeken om fietsen niet voor de ramen van
het souterrain te plaatsen.
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