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BRIDGECLUBBLAD
PROMETHEUS

VAN DE REDACTIE

Daar is-ie dan: nunner drie van ons ctubblad. tn zoàts gebruiketjjk ree.
gevuld door d€ bekende bridsebladschrijvers: Roelof koeioek eí Ján van Arun.
Anton vai Harbêrden kreeg vaí Carolinê Koekoek de pêi door en schreef daàmee
èpn r'e".1èg Làaí il hel loLd var l- i9. BLi er Roero ê1 Jdn .s eê' ctLbtr'd
vÊrp .!L on voo. l-er ,o_9e.dê 1r-mer de pen rê- ldno re nênêr. ve.oe, std!
5eL L à-lei vri. on leu\e s L.:e" Le sc r.iven voo. L0N,.A(T,
| \ooD dà hÊl o ir toe d!1!e'we9Ê o_,jvêr var sDorl.re toD:i r'êr belekenr
daÍ iede"ee^ l-êt blijrê1d tèár a'rete1, Dir i! oo^ iJ tie c_L;blao. o-r tádL
eer vàn de qGde
l9q5 u ijnr n nsrer\ êÊr bijd,àse;€verel voollede iamêns h€t besiuur N€nst de redactie atle bridgers prettjse feestdagen,
êên goed uitèinde en een voorspoêdiq 1995.
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Van de redactie

-

Anneniek de Rooij

Erik Jai , Roelof (oekoek
DistrictsviertallênconDetit je
Hersenbrek€r - Jai van ÁruF
De Pen

-

1994

Ánton vàn Harb€rden
tegenspêl Jai van Arun
Boêkbesprekiis - Roelof Koekoek
tindsianden herf stcompet j!ie

fet roeilijke

,

Findstànden clubkamoroens.haoDên lqql 1qq4
0ploss ingen tesênsp;lproblemè;
Conpêti t iereqlenênt vên bridctub p.ometheus

ERIK JAN

mi 1994 (Iwde Pinksterdag) *rd onzê 2oon Frik Jan qeborênnin elf Rken te vroeg èn bog bij dè gêboorl,e tlechLs llgo-ara!. Hii
lèrd qêboren in het Reinier de Ê.aaf cóstfiuis in llelft, Far hij mesi hrden
(jndèrziekènhuis
0p tuandag 23

$ij

ras

overgèllaatst ner he! Juli.ni
in Deh llias. Hij |èrn vêrvoe.d
êen babylince, en aÍSuliice speciaal ingèricht voor fiet vervoêr van
couveusebaby's. Zo kr.n hij têrecht op dê intënsive carè vàn de afdeljng neo-

iEt

De grootste problemen raren de onrijpheid van zijn longetjes en het op tenperatuur houdên van zijn 'licha.h. Áan
lezien hij nog vriJÍel seen huld had
en ál helenaal geen vet is dat njet zo

versonderlijk. Gelukki!'lukt dat jn
een couveuse allêíaal redelijk qoed.
De adenhaljng gaf rat meer probleren.
AÀnvrnlêlr'jL wê.d de lunstnatige beódêniiq snel àfqeboukd, maar nà vêrloop
van enkele,eken b'leek hjj het toch
njei aan te kuinei ên noêst hij op
niêutr áan de nachine. Het adenen kostte her zovêêl energie dài hij bijna
uitgeput ras. ede daardoor tradêi er
eà! erira complicatiês op. Dat ras
hele schok. Het leek €en
enorme terusslaq. l4aar gelukkjg knapie
hij na eei ,êêkle 20 snêl oD, dat hjj
kon rorden overgeplaatst naar Delft.

Hij,as toen precies vijf {êkei oud.
Hij lag nog steeds ii een couveuse en

wêrd dus eêer net een babylaicê vervoerd. 0p de couveuse-afdeliíg van het

Reiniêr de craaf casthlis nochi hjj
verder aanstè.ken. tla loq êens vjjf
{eken Ms hij zover dat hJj het ons
ree naar huis mocht. Nêt oo€d ên dèl
thuis krêqên ve rcer een iikse teaenslaq te incàsseren toei bleêt dat hij
ziek uas. Hjj dronk niêt en had
koorts. t€n dag na zijn thuiskonst
kondeÍ Ne hêm al{eer teruqbrênoên iaar
het zjekenhuis, eaar hij reer iÍ een
couvêuse terechtkran. HiJ bleek een

viruslnfectje te hebben opgelopên êi
wÀs evei e.9 zle[, naà. seluk(js uas

hii

na een

{êei

voldoerdÊ hêrsteld on
huis tê nooên. Toên $(

hat 9 ausustus, ongeveer de dàq dat

hij

qebo.en hàd noeten rordên.
Innidde'ls is Erik Jan ujtgegroeid tot
een mooiê sezonde baby. Voor zjjn
'leeflijd is hil uiteraerd vel erq
l'lêjn naór hrj is flin( beziq zlji
"àchtêrstànd' in tê hàl.n

caroliie

en Roelof l(oekoêk.

ErikJan
Hij 5 Fqhq{ oPI mr

ree4 on r3 i

DISTRICTSVIEFTALLENCOMPETITIE 1994

jaf

nent bridgêclub P.mtheus NL .chl viertallen deel a.n de
vierLallenconpêtitie van het DisLrict- Delfl vdn de ilede.lendsê Briilge BondHet eêrste team spee'lt i. de hoofdklassê, het tede tean in de erstê tlasse
en hêt dêrde tei. kmt uit in de treede klas.e. De têans vier tot en @t zês
ko@n ult in dê derdê klassê, tedijl de tms zeven en acht zijn ingedeeld in
de vierde en laagste *lasse,
Lvenals

De

vo.is

opstêllingen

zijn als volgt:

Proneiheus 5
E.J- van den 8êrs
K. rláhl

I
Arun
l. van Àrun
R, Koekoek
Pronetheus 2
C. van't Hul
F,P, Tolnàn
E. vinkel
Pronethêus 3
G. Hakvoort
R. L'lurba
S.A. Spaans
P.Dfttheus 4
H. Leepel
J. c. Íinterwêrp
P.Dmthèus

l.

J,S. vai

Cool

'1. van der Tandên

Pileth4s
L.

Harns€n

N-

Harmsen

.

6

,lutte

E. Juit€
Prmtheus 7
C. Hout
A. dê Rooii
N.C, de
ll B. de

Lenq
Leng

Pmmêihels 8
J,

P.

Boonnann

J. Kujjntjes
J. Noihebel

A.E, Nonhebel
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oDD5-Prometheus3
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l

2
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3
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Derde klasse E
Berkel 9 - Prometheus 5
Pronetheus
Kontrakt 5
Prónetheus 5 - Kontrakt
Proheiheus s - DBC 13
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Promêthels 5

7

PÍoÍetheus
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-
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DBC 19

Promêthèus
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3
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6Pronêtheus 4 Prometheus
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Prohetheus
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12

Prometheus 4
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Pronêtheus 4
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Pronetheus 6 -

4
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101

l{Bc 3

12-18
20-10

24-

83
19
72

6

219

{ateringên I
Íaieringen 2
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Monsterscorê 1 - Prometheus
Uateringên 1 - Prometheus 4
Pronethêus 6 - Íatêrinsên 2
Pronethêus 4 - ltlonsterscore

18

255
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7
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Pronethèus
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oDD 19
oDD
Pronetheus 8

23-

D8C 19

58
57

Prometheus

17-

Pronetheus 7

Pronêthêus7-oDD13
oDD 19

-

I

7

13

7 - Kontrakt 11
Uatèrinsen 3 - Prometheus 7

I - Konlrakt 13
7 tun akt 13
ll - Pronetheus I
3 Urateringen 3

Pronetheus
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Pronethêus
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-/+ = wedstrijd ninder/meer
Het eerstê têan kont uit in

hoofdklásse B. Na vijf eedsirijden vornen
dê numers I tot €n net 3 vài hoofd
klasse A ên van hoofdklasse B de promotiepoule en de nummers 4 tot en het
6 van êlk de degradatiepoule. De oi
de.linge resultatêi vai de teans in
dezelfde poule (promotie of degradai.je) worden daarbij neegenomen. lien
speêlt vervolgens nos drie NedstriJden
tegen de drie teans die afkonstiq zljn
uit de andere poule (A of S), Prometheus js dus in dê deqradatjepoulê
ierechtqekonen. Dê tussenstand ls als-
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UITSLAGEN HEBSENBBEKER
De opgave uit numer 2 van
2ag er als volgt uit:

nei

1994

N .532
!l0 !Á97
Z r fvl04
. 152

HVBt05
3375

.4H810864

162
.3
: AN3
In

een vjertalleneedstrjjd hadden 0lí
met deze hàndên vlot 4. gêbodên. 0e
tegenpartij NZ had zich
met hel

s364

4

532

.3

iiet

lijkt

geen
Het nakei van l0 slagen
Droblemen oo te'leveren. Er ziin zes
of zeven schoppenslagen, één harten
sla9, raarschijilijk één ruiteislaq en
tree klaverslagen, Toch drêigen er ook
vier noq€lijke vêrliêsslaq€n, in elke

De uitkomst net rH is heel vervelend
ordat no
ênige directê êntree óp
tàf€l rordt aangevallen. Bij elkê an-

Í!

dere start zijn tien slasen zeker. U
duikt de êerste slag in de hoop dat
noord een andere kleur naspeeli. Noord
vervolgi êchter net rl/, die u neemt

In s'la9 drie speelt u .2 van tafel,
raarop zuid bekênt met .9, in de hand
le9t u natuurlijk schoppen?? Als u.A
of H hêeft ge'legd, zult u I down gaan
ii êen onverliesbaar contract, tevrijl
trv tegenstanders dit coniract aan dê
andere iafe'l na hetzelfde spelverloop
sêroon hebben s€maakt.
U noet ianelijk eeí sáfetj play (vei
lise speeluijze) r'n de troefklêur toê
passên ên .B of r0 leggen, yaardoor
iien slaqen zêker zijí en u alleen een
eventuele nie!-belanqri jke overslag
opgeeft. Zêlfs als noord.B met de V
ieemt, kunt u iiêt rêer dorn, omdat de
troeven nu irêe on één zitt€n. ,àa.
door a5 een entr€e wordt voor eêi te
ont!ikkêlen ruitenslag.
Bet hele spêl zag er zo

uit:

+

vB10

ziêt het. Als u in slag drje.A
lêgi, 9aat in elke klêur èen slas vêr

U

loren. Zuid neemt.A natuurlijk direct

ên zal *V nàspêlen. ook als u zujd jn
dê dèrdê klaverênronde aan slag
brensi, he€ft zuid een exit net 16, In
de hoofdklasse werd dêze safety play
aai één iafel qênist.

ieor p.oblêeb
Het niêu*ê probleeÍ rerd zelfs door

tHee grootneest€rs gemis! en door een
dêrdè nèt een ninder kansrijke speelsijze !ênaakt, Slechts ééi srootmeester vond €èn bijia 100 procênt zekerê

spêelrijzê. Ioch is hêt spel njet zo
noeiljjk, omdat de hoofd[]asser aan
{ie ik het spel voorlegde, de2êlfde
trirnende speelqijze

direct

zag,

is het rcer vièrtàllen. Het
contràct is 6r, Haartègen noord uit
ook nu

7432
.H5

1

N

Z

0plossing in het volgende numner.

GRACHTENÍOERNOOI 1994

dle.dag 17 seplober arsaniseêrde Prcmetheus alreêr voor de trcenlujnLiostê keêr het GrdchLenioerÍooi in onzê'êiqen, IPD-taítine. lr uàEn 62 dêetnè
@nde pdrên. {ràrvdn slechLr vier {qêdeêltêlijk) bestaande uit sDelê.e van
bridgecllb Promelheus- Cloriêu/ê {innaars Frden êr wreldkallpjoen
(reijns met zjj. paÈner lilien !àn Ejjck uji Rotterdan. lierondê. Hàns
treft u dè
êindstand aan net vetgedrukt dê spêlers van b.idgeclub Promthèus:
0D

l.

Van

Eijck

Kr€ijns

3. Binnênneer - Post
4, Têr Laàre Ier Laare
5. Boelaars - Vai Eijck
6- Lasas van Luijck
3- Rui9rok -

66,15%
64,1111
6A.67A
60, t6%
60,03%
59,09%

32.
33,
34.
35.
36.

58,37,

36,
39,
40,
41.
42.

Van de I'rerf
Van 0interen - Íer Elst
10. Van Glabbeek Van Raar'j

54,027"

12. Bournan - Vorselnai
13. Pattenier De Ui lde
14. Den Brieder - oostêroÍ
15. Bosveld Van sulter

56.39*
56,31*
56.194

9.

57,102
57,421

57,38'

Pieters

20. lía.kovic

54,88%

Schipper

-

2i, Eieshaar

54,881

Ramondt
Theune

53,73%

53,65'.

24. Huijerran 0e vaa'l
26. Van der Pas - l/an der
27. Bodaai Rotteveel

30.
31,

Hoek Mêij€r
li llêmsêns - on
Van de

53,29"Á
5Z,AZ1A

Pas

52,66t

49,72L
49,251t
43,351
4A,A&

Y. slittè.srijk - Koêkoêk
V.d. tnde V-d. Vooren

41,9411

48,81'

47,1AZ
41,02:L

-

46,31*
44.64%

Van de Helvel

43,814

48.
50- Van calên - Leenejjer
43,49%
51, V, Na.bèrden - V. [arberdên
52.
43,4r4
53. Ahlers - Van der Vliet
42,9qit
54,
42,94'
55.
42,34"t
56. Duyvêstein - Van Leêuwên
42,I4t
53_

59.
60.

sl,l1í

Von Seida

50,48%

ooslercn - Tje€nk lllr'lljnk
Nollenan - Kamerbeêk
Van der Surs Tê Riele

Boosaard

52,34í
51,71%

-

Van Egmond Van Egnond

52.547,

5t,15%

Hoogeveen

Van Poelgêest

46,391,

55,44í
55,44X
55.239

Borst

6t.

landel rellens
Niêu*laat - Nieuelaat
van de

41,83%
41,5114

34,601
32.3M
25,361t

DE PEN ...WISTEN WIJ VEEL.

In juni

hadden lieke {hijn vroue) en ik reegedààn àdr dè kroêsentocht van
Gouda, êen jàarlijls teruqlêreíd bridqFloernooi, marrdn de oabrênosl bèst.nd
is voo. een go€n doê]. te eindtgden in d. LoD Lien op eên deetnem;svetd van
mer dÀn honderd parên. Kroeqe.tocht, qrachtêntDê.nooi, her zal rel onoêvèe.
helzellde zijn. Dachten *ê-

heeft !êen zin zonder hêt ander.
0p spel 2l kàren e. slechts vje. paren
dlê 6r biêden: drie Da.en maten het
ook, het vierde paàr (oil) ni€i. Ja...
êen

i!

bekenden, Eerst loopbriefje
Dan koffie. Gelukkig, die yerd
inseschonken doo. bêkenden, Slap bak
kie. V€rrek, Piet Borst, en kjjk, Hans
r{ein

halên.

kreijns. laar zijn !e àai besonnen?
E€ns kjjken ii dat boekj€ dat {e kre
sen blj het loopbÍiefje. Lla hoor,

qeldDri jzen en NTCI-ountei.
Nou, laten re er naar êen qezelliqê
dag vai nóken. Iwee zittinsen, €lke
zr'tijns zêvên ronden vai drie spellen,

Eerste tafel, êerste spel. De teqenstÀnders komen in 3SA en raken 13 sla
sen net een aas buitên boord, Ujtslo
vers. Uit de frequeítiêstaten btijkt
later dat ll slalen de Íjddenscor€
oplev€rt, 0p dit spe'l scoren Íe 5 pun
ten op êen top vai 60. Njet best dus,
mààr het kon slechter,

Volgeis spel: de teqenstanders jasen
ons naar 4. en do0blerer dit. V.dr hên

zlt

êr

qêên nÀnche

in. !€

qaan oerurs

loos 2 do*n voo. -lOO ên saorên-? pun-

Hêt derde spêl levE.t ?6 puntên op,
dus iets onder de mrddenscorê.
Totale score op onze eerste taíel:
181. {e hadden z0* geschat, dus dê
,isten raar rc ààn toê ràrên. Niêt dat
!e êr v€e'l aan kondên doen, maar toch.

ook de zaalnul bleef ons niet be
spaard- Ik noest zo íodis kretsbaar
een licht2innig volqbod doen: -rt00.
Goed biêden en loed uitspelèn zjjn
tNeê verschillende dinqen, naar het

De

laatste tafel van de ochtendzit,

ting. le

zitten. Er konên treê
'hêren'aan tafel zittên. Ik zêd:
qaan

''Goedêmorsên'. Geen .eàctiê. Noómaats:
'GoÊdennorgen hê.en . De één re;qeêrt
,eê. niet. de andêr tre[t èên rcnl
brauw onhoog, Gezellige types. De tegenstander ljnks van me opênt 15À,
Inete volqt mêt 2i, de têqenrtànder
rêchts vàn dê doubleert,
pàs, de
têgenstander liiks van me biedt 3sÁ.
Pfft. één dorn, Íoord2ucht in dê blik
ken vàn d€ doubleerder, qesoutter vai
dê sÀ-bjeder, senonpel vai de doubleerder ('njet êens *eten, -.. stràf.,.êikel"). Bet krd onze bêsre
taFel van dê dàq: 69t De têaênstande.s hêbbeí p.ecies niers teÀèn ons
9ezègd. Gezell iqe tt0Ês.
Toch hebbên wê die ochiend ook ooèdê
dinqêi aedaan. Treê keêr s.oo.d;n !c
neer dan 50 puitên door het conhact
van de tesenstander down tê spelen,

il

De lunch {as goêd. Êr sordên tussenstaiden en frequênt jestaten opqehan,
gen, Na enig moed verzanêlen qà ik
eens I iikên. Het .esultaat valt nêêi

daaÍ tevrêden mee 2ijn."
Bujtên qret het. Binnen blr'jft het
De

riddaszitting, eerstê tafel, eerstê
komen in 6{ en naken het. Dê

sDel, {e

tegenstander zêgt dat re / hadden kun
nen naken, Later blijkt qit de fre
quentiestaten dat slechts zeven paren
slen bieden en makên ei dat ,e 5t pun-

len scoren op

dit spel.

Lekker poêh.

rlet laatste spel vas niet bêst, naar
al met al uas het een beterê start dan

iidruk ovêr de hele dag: een er
va.ing rijkêr, naar te hoos qeqrêpen.
Na afloop zjjn ve in een sarm restaurant chateaux-brjand gaan eten. Lêk
Onze

rest

van de niddag scoorden ue
rondoo dê 50u. Tot de laatste tafel,
toen rc tegen de 0itêindelijke iumeÍ
2 noestên spelen, Het eerste spel qinq
goed: 3a purten. Het tweede spel rerd
eei ranp. lk moest 3sA spelen en voor
lenqteslàgen noest ik kiezen iussei
ruiten ên klavêrên. Ik koos de verkeerde:2 do{i, puntên.
Het derde spel: voor ons zit er 4r in,
voor dê têgenpartij een deelscore in
harlen, Helaas, onze tegenstander
biêdt 4r en naakt 12 slagei, brnr.
De

ons percentagê van de middag2itting
was 44,52%, dus iets beter dan 's mor
s€ns. over de hele das scoorden ve
43,45%. tJe hebben niet op de prijsuit-

I

0h

ja,

de pen gaat nu naar

Ellis

Jut

HET MOEILIJKE TEGENSPEL

llet têsênspel is ongetrijfeld het noeilijkste dêel van het bridge. Hêt is
daaron niêt venonderlijk dat in het teqenspel de hêèstê foutèn Horden
sêmakt. Vaa* hoor je na afloop van een spel al3 êr in het tesenspêl ietr is
nisqegaan: hoe {an ik nu rcien dat je .V hebt, of: hoe @t ik dat Jie de
schopDe. kan aftroêven?

noet u ii de praktijk
leren, Uit het biedverloop, de hand

NooÍd gevêr, oost

Goed leqenspelen

u
punonsevêer
noetêi
jujste
sezet.
de
leikunnên

van de dumy en uN ejgen hand moet
trachten vast te stellen hoeveel
ten dê leider en uw partner
bezitten. Tijdens hêt sÊelen
zowêl u als uc partner door het geven
of nàlaten van sisralen op het
spoor vàn het tegenspel worden
Hê€l belangrijk js ook dat u nei
leider meespê€lt (alsof u zelf de
der bênt) oh daaruit de juiste conclu
s]ês voor het teqenspel te

hierna volgèn viêr heel lastige iegenspelproblemên ujt de praktijk van dê
lÀaiste t{ee íaanden, Hèt zal u raar
schijnlij( niet verbazen dat geêi van
deze problenên bij mij aan tafel soed
$e.d ooaêlo l I ( e' ;èr aopd "eF
op re iósÍn, mc u àr heer ievredei
zijn. let twee go€de dplossjnsên b€
hoort u ze'lfs al tot de experts.

. V53
r Hl06
. V4
. AvB94
N
ll 0
Z

,est l<rctsbaar,

.8
r 892
. AN36s3
. H73

Eiddins:
Noord

1SA*

3.

oost zuid

2. 2.
41 4.

west

3.

pas

pas pas
* 12-16 p nêt verdelinc,
oêer

4-làd.t

1009.

Partner leqt.B op taf€], jn noord
gedêkt mêt de V, u {iit dê eerste slag
net 1H, zuid speelt.T bjj, Noe stêtt
u zjch het tegeispel voor?

te
litkonsten normaal: kleintje belooft
Spel 2 js van onze eigen hêrfstcompe
plaàtje, hoogste vàn eên doubleton,
titie, groep A.
MUD en hoogste van èen sèriè.
Signalen: hoog làaq aanmoediqend, bij
2uid s€ver, allen krêtsbaar.
niet bekeinêi hoos aannoediseid in de
€ur z€lf, Lavinthal.
. AV3
Distribotiêsignaal: hooq-laaq evèn van
r 10935
hel a.ntal [àarren dd nên noo bêu iL
.5
oD het momeni van bijsDêlen. iroefêcho
. AVBIOT
Alle vier d€ spellen komen uit parên
N
. 10963
redsÍijdèn.
ll 0
rH7
u b€nt in alle spêlen oost ên zuid js
1
t u92
sie€ds de leider.
+ H943
Vooraf enkelê afsprakêi over het

Spel 1

is afkomstiq uit ê€n Interpolis

10

slas 3:_4id
Noord

0ost Zuid !êst

l** l.
dbl"* 21 2r pas
4r pas pas pas

4: zuid.l0, kest .8,

Slag

!:

Soel

.8,

Slas 2: zuid 14,
Uat speelt u

ii

noord

.5,

lest 13,

slas 3

noord

+3, oost *N, 2uid +5.

dit verder tegeispelen?
4,0ol dit soel is afkonsLio uit
ên rê1 uit krinpe; àán

noord

na?

.4N10953

Zuid gêver, oost-west kretsbaar.

N

r

Nt09

9853

H10352

.81063
Noord

I

noord rO,

:ï,ll::lo"',

aost

is leer afkonslig 0it eên
têrpoljs, deze keêr uit Bussun,

r

t5,

u

Spêl 3

.

noord

S'lag

Noo gaat

Slag 1: Nest

w, wêsr.2,

.

4.

76532

oost Zuid

Uèst

pas pas

pas

1* 2.*

* zlak

dbt (nes)

spronsvolqbod.

Partnêr start ret .6, in noord .2.
neen! net +H, zuid bekênt m€t .3.

Zuid

u

!àt

denLt u vÀn hei tegeispet en *aà.nee !ervo l9t u in slaq 2,
De oplossingen van deze

vindt u vêrderop

I1

ii dit

viêr

problenen

numer.

BOEKBESPREKING

Dê/e tee. een bespreking van het Lreede deel van Biedên mL BerÍv ván Beíry
tlesl.a over het coDDeljtjeve bjeden. rên besprekinq vdn hêL ee.sie deÊl ovir
het conslruciieve bieden kunl, u vinden in fiet vDÍjge num. vai Con4r)dcl.
In dlt tvêêdê dêel van Bieíên mt EenJ Hordr overisens noq eêi dètdè áeêl
dàngekondigd over vêrde.e cdnoetiti€vê bi€dvertoDen. DiL dórde d€el zdt odiid
ziin a.n conventies en gadsets zoàls de dulêur zètt alnqêêfr.
Biedên

mt Bêrrr.

Dêel 2

:

Het

reei

de autêur de stof uiternate
naar ook zeer vollèdis t€ presênterên. Tijdens het lezen van het
boek kean ik persoonlijk biedsituátjes
têsen saarvàn ik dacht : "ija, daar
hêb
êiqenljj[. noort zo over naoe
dacht', oi: "He, daar heb itL mêt ;ijn
partner helêÍaal niets ovêr afqespro-

compe

strikt,

Het eerste deel over het constructiêve
biedên, {aarbij de tegenstanders dus
niet hêebiêden, las nêt 239 paqina/s
al ê€n flin[ bo€k. Het zal duidêlijk
zijn dat eei boek over het conpetitjè
ve bieden al snêl veel dikker wordt.
Dit tqeède deel bevat dan ook liefst
383

pàqina's. En bliikbaàr is hei

il

de

openin9 teqenstandêrs
Deêl t bestaat ujt
hoofdstukkên.
Het êerstê qaat over het volobod ên
het infornatiêdoublêt na een openinq
van dê tesenstandefs. terst behandêtt
de auteu. dê situatie na êên openrnq
vàn één in een llÊur, vervolqêns na
eei opening van I sÀ enzovoorts,
Het twêede hoofdstuk behandett her
verdere biedên nà een sjnpêl volqbod
in eÊn I leur en hoofdstulL d.rê
het verde.ê bieden nà êen infdrmàíiê
doublet,
hoofdstuk viêr oààr h€t
over het verderê bieden na ;nderê
volqbiedinaen, zoals een volabod van
1sA, een spronqvolqbod en deiqetrjte.
HoofdstuI vrif tenslotte s]uii her
eerste dêel af met het zooêniamdê bêscheríd brÊdên of bàlancê;Deel twee bevat vervoloens dê hddfdstultên zes tot Ên met nêqen. Het caat
er in dit tqede deel om hoê êr moar
,orden qerêaqêerd oD eei interventie

vijf

auteur nos njêt gelukt alles over het
rompÊtitieve bjêd€n (Hàar de tê9en
standers dus !êl nèêbiêdênr tê hph:idêlen, aanqe2ien hij jn hei voorwoord
n09 êen de.de deel aanlondigi, raarrn
cónventies Ên oàdqetr aan de o.dê zut-

Eveials het eerstê dêel is het boek
frèèl vo.mgeqeved, Hêt is qed.ul(t op
êÊn mooiê lualrteit papiê. en bevàt
eêjnis drukfoutên (hoercl ik neer
drukfoutj€s heb kunnen vindêi dán in
hêt eerste deêl). Net boek is weer
vo0r2ien van een stèvise harde kafi,
maar ook wêer in de saaie z{a.te

l;ist

Ii

Het boek r's verschenen bij uirqeverij
Toorts in HaÀrler ên lost i 34.50
slechts vijf qulden meer dan Íêt èerDe

rii

zij

Nu de inhoud. De aoteur

heèfr her

boek

in9edeêld in drje delen met drie brj
laqên. Het eeíste dêêt is oerir.tír:
zij openen, wij biêdên tusaen. Het
t eede: !ij openen, zi.r biedei tussên;
het de.dê hÊet tenslotte: Vêrderê.om
petjtieve biedverlopen, Dê drje bjjlaqÊn behándèlên ten5loitê dfie conventj€s, te !eten Het I,tichaets cuebjd,
Truscott en Lebensohl, tlk van de driê
delen begiit met een inhoudsoDqavê van

naterie kordt eêer zoveel
'chroiolosisch' behandêld. u

Dê

Uoofdstuk zes behandêlt dê ànt,ódrdÊn
vàn partnèr ia êêi openinq van één in
eên []eur en een interventie (volqbod
of doubletl van een têsenstandêr.
Hoofdstuk zevên handelt over de even
tuel€ herbiedins. Hoofdsruk acht js
qeheel qewjid àan hêt neaatrêvè doub1êt

lveíals in het eerste deel

van Bieden
met Berrt ov€r het coístructieve bied€n wordt het aantal convèntiès tot

tjk
12

mjni um bêperkt. Zo Nerdên in dal
eerstê deêl de conventjes stayman ên
e€n

Bêrry liêstra is er uederom in qeslaaad
ê€n uitstêkend boek te schrijven, I'lat
dit tleede deêl betrcft: dat is zo noeêrste.
9êlijk noq knappêr dan het
conpetitiêvê br'edsituat jes zi jn nu
eêinaal veêl lastig-Êr dan de consfuuctievê, Toch slaagt de schrijver erin
ook deze materie op een zeer verhelderendê nanier te pr€5enteren.
Zoals al eerder opgênerkt is seblekên
dat êr toch noq sJtuaties Íiêt aan dê
orde zjjn sekonen, dat zal waarschijn
lijk de reden zijn voor hêt nieu, aan
gekondige derde deê1. E as aaivankêlijk slechts sprake van t{ee delen.

Black*ood als onnisbaar €rvaren ei
kranen andere conventies zoals Jacoby
slêchts in eei bijlagê aan de orde,

in dit treed€ dêel blijken enkele coi
venlies toch ook oinisbaar. vaak ziji
dat doublêttên diê iiêt bedoeld zijn
als straí, zoals het infornatiedoublet, maar vooral ook het negatiêve
In de drie bijlasen kdmen noq de eerder sênoende drie conventiês aan bod,
diê dê auteur nuttiq acht maar niet
Hoofdstuk nègen tenslotte gaat ovêr
het verder bieden na een interventie
00 een stêrke opeijíq (rsa of openiihet boek vindt
sen op treeiiveau).
nen dus iiet de situaties na een zwakk€ tvee-op€ninc (Pools of r4uiderberq)
of nà openingêi zoals de multi trc€
ruiten. Dit is q€heel jn overeênst€nming met het êerste deê], laar dezê
veel gebruikte conventjes ook niet aan
de orde kwamen. Daàr qins h€t echter
on het'eigen' biedsysteen, De tegenstanders speelden geen rol in hêt
bjedverloop. Nu ligt dat uitêràard
anders. Hoe rêaqêer je bijvoorbeeld op
een zukke tree opening van de tegenpartij? lk v€rmoed dat dezê naterie
onder andere
het aaigekondigde der'
de deel zal wordên behÀndêld.

Evenals in hêi eerste deêl {ordt de
tekst leregeld onderbroken door zosenaande quizspellen- Dê antwoorden (op
lossinsen) staan tèlkêns aan hêi êind
van het desbelreffênde hoofdstuk of de
paragraàf. Het betrêft hiêr leer tel

Ii

kens spellen sespeêld door rledêrlandse

topspelers tijdens qrote internationale toernooien van de laatstê jarêi: tK

199i,olynpiadè 1992.

EK 1993 ên

zelfs

Al eerder neldde ik dat ik meer drukfoutj€s heb sevonden dan in hêt êerste
deê]. Het bêtrêft hiêr voornamelijk

ii

zeer kle jne niet-storende drukfoutj€s.
lk heb slechts één echte fout sevondên
in één van de quizspêllei. Spêl I op
paqina 47 werd volgens het kopje qespêeld tijdèns de olynpiadê van 1992
in de ledstrijd tussên Nederland en
Pakistan, De Nederlandse spelers Muller en De Boer zittêi hiêr NZ ên spelei tegen Helgero ên Helness. Dat 2iji
echter Noorse intèrnationals die nièt
voor Pakistan [unnen uiikonen...

Tênslotie hebben we nog dê hoofdstuk
kên ti€n tot ên met dertien diè samei
deel drie vàn hêi boek vornen. De
ho0ldstukkên tjen ên €lf zr'jn gewijd
aan conpetitiêve bi€dvèrlopêi.
Hoofdsiuk traalf toont de vele gezichtên van een doublet: wanneêr is er
sprake van eei iiformatiedoublet, eei
strafdoublet of een negatief doublet?
Van de 'laatste [ênnerue zelfs nog
vêrschillende variànten: het têrulge
kaatst doublet bi jvoorbeêld. Vêrdêr
worden het ujikonstdoublet (ook het
liqhtner-doublet na eei vrii{r-l I iq
sêboden slen) en hêt sos-redoublêt

tvenals het eerste deel kan ik ook dit
tweede deel van harte àarbevelen aan
diegeneí die ,illen rêrken aan een
qedegen bjedsysteen of gesoon geinte
resseerd

zjjn in

de hedendaa!se bied-

theorie sebasêerd op ê€n natuurlijk
(ACoL) systeen, Toals àl gÊzêgd vindt
nên er Heiniq conventjes, naar zelfs
zonder conventies biijkt de matêriê al

Tenslotte gàai hoofdstuk derti€n over
het zogenaamde redbod. Nanneer noeten

voldoende geconplicêerd (ên boeiend)
om daar zo'n dik boêk over vol !e
schrijven. lk zje met verlangen ujt
naar het derde deel. En als hêi aai

Ne redden en hoê rêasêren Ne op een

redbod vaí dê teqêipartij?

l3

mij ligt Íag 8êrry lestra

ook boeken
qaan schri jven over sDeeltechniek.IIIE
OFfICIÁI EIICYCLI]PEDIA OF BRIDGT
Tenslotte nos een paar opmerkingen
over eêi ander opmerkelijk boek dat ik
enkele {eken geleden in ÍjJn bezit
kreeg. Het betreft de nr'euwstê versie
van Íhê official Encyclopedia of Bridge. Net beheft de nieur-gereviseerde
vjjfde druk die dit jaar verscheen
onder auspicién van de ACBL, Íhê Ame
rJcàn contract Bridge League, Zeg
naar: de Ámêrikaanse bridlebond, de

srootste ter rêreld.

Het is een zêer lijvis boek van bjjna
900 pagina's, Erg fraai sebonden en
voorzjên van een stevige kaft. Hêt
boek{erk kost I 85. in de boekenshop
van dê Nederlandse Bridgê Bond. Uiteraard heb ik hêt boek niet vai voor tot
achter gelezen, ordat het daarvoor
niêt is bedoeld. Het is eên naslagrerk
(encyclopedie) over allês lal net
bridse te naken heeft,
Net boêk bestaat uit vier dêlên: algerene info.matie, biografieèn, kanpioênschaosrêsultàten en een brbl loora
frê. Hêt eer5te deèl js vê.re{eq het
9Íootst. 0p alfabet ische volqorde
,ordt hier onleveer a'lles vemeld {at

het brjdse te

maken

heêft. Beschrij-

vingen van conventies, systenên.
speêlNijzen en t rêten zoals slao. dui
len. sni tdÊn Ên
Hêt stuk over kaartcombinaties neent
eèn 9root èàntàl paginà's in beslàq,
0aÀrin wo.dt uit dê ddêlÊn oê.1àin h.êve€l tóns een bepaalde sDêeiwrjze
heeft op êên bepààld aêntàl slaqen mêt
èen bepàèld€ verdelrng vàn dè tàarten
in êên bepaaldê lleu.. Een erq inqê
vikkêlde zin. daaron ev€n eên klêin

stel de lêrder hêeft.VB' èn op tafel
ligt het aas met viêr lleinties. tten
zoelt dan als volgt: de teqenpà.trj
heêft d.ie punten (de he€rl. De be!us
te conbinatie vindt nen dan onder num-

mêr 189. Dàà. stàan vervoloens viêr
moqêlijle sDeelrijzen qêno;nd al nàar
gelang de hoeveelheid slàsen dr'€ nen
nodj9 heeft (vjjf, vier, drie of zo,
vêêl moqelrj[). Heêft men vrif slàqên
uit dÊze combinàtrê nodiq, dàn speelt

het best de vrouÍ voor en vervo'tgêns evêntueêl de boèr. De tans op
sla9en is bij deze speêlHijze

mên

vijf

l4z. Hierbii {o.dt Êr uite.àa.d van
uitgegaan dat er verder njets bekênd
is, Om vier slagen uit deze conbinatje
te halen speelt mên het best een

lleintje naar de v.ouw en vervolqens
een llêintje naàr de boe.. Nàis op

succes: 85%. 0n drie slaqen re naken
kan men dê vrou, voorspelei of eên
kleintje naar de vrouN spelen. Beide
spêelrijzei gevên 98% kans op drje
slagên. De beste ffinier oÍ êên haxi
maal aanlal slasen te nakèn Js het
voorspelên van de vrouN en vervolqens
de boêr. Deze spee'lujjze qeeft qenid-

Het t|êedê dêel, dai overigens pas op
pàginà 559 begint, bevàt een qroo!
Àantal Lorte (enlele reqêls) bioqrafieen van q.ootheden uit de b.idae|e.eld. Hiêrii vrndt men bijvoorbeètd
dal taslÊJ R. B'lackvood lÊefdê vàn
1903 tot 1992 èn samuel Il, Staynan vàn
1909 tot 1993. Bêhalve deze qeqèvêns
geêlt het boe! ko.te bêschriJvinqen
over dezê nênsên. naàr uiÊ bÊr.ndÊ
convêntles zijn irenoemd. aar ook Ne
derlandse topspelêrs (en andere iatio
naliteitên) uorden erin seioemd. Zo
veraeldt de €ncyclopedie bilvoorbeêld
dat Beny resha geboren is Jn 1961.
0p pagjna 777 beqint appeidix I (de
eerst€ vai vijf) net een opsoÍninq var
de belangrijkste resultaten van atter
lei topevènêmênien over de h€te Íe-

Hêt boel

{ordt uitêindelii[

net een grotê

lijrt

afqes]orÊn

!àn Ensetsaatiqe

bridseboelèn. Dêzê lijsi is vêrdêeld
in allerlei rubrieken ên vêrvdloêns
per rubriek qesorleerd oD naaf, ian de
auteur meL dààrbij verneldrnq van de
titê1, de ujtqeverjj, het àaÀrat Daqi
na's en hêt Jaar vàn uitqiFte.

lk Nil eindigen net twee teuke voor
bêelden uit het eerste dêêl (de eiqenliite encycloDediê). De eersie is de
zosênaande chinese snit. Djt is een
Poging een slag te winnen door het
voorsoelên van êen onoedelte honneu.Als voorbeeld {o.dt qóqeven

H352

su.cess: (2) to doublèi (3) to open a
ne! suit durins thê play of thê hand.
Thê latter tdo mÊàninqs are brrdqe
colloquiàl isns,

8107
l/943

lat

Het voorspelen van de vrouw lêvert een
extrà slag op als,êst niet d€kt ret
de heer, Doet Nèst dat echter wel, dan

zouden wij zeggen? Bridgêbarsoens
Hoezo. erq conpleet?

or zo,

Ik b€n e.s blij dat het boek (einde,
lijk) bij mij in de boekenkast staàt.
Het zal er zeker iiêt altijd btjjven

Het tweede voorbeeld citeer ik letterlijk. Hêt js de aardigê beschrijving
van het bêqrip ack: 'An ex0eÍt Dlay
er, partnêrship or teaÍ. as a verb,
there are three neanings: (1) to obtajn bad results aftêr a period of

EINDSTANDEN HEBFSTCOMPETITIE

10.

1

ll,

Váhl
55,66*
55,30í
3Lèêosen 53,924
4,
Valk 52.7r%
5. Van't Hul Tolnan
52,53%
6. Van Blitters{iik - Koekoek 51.30%
7. (ras spaans
49,AA/
3. van Arur - Van Àrun
49,83%
9, Leepêl - Uinteflerp
49142%
10, Uejirans kinkêl
4A.251"
tr. Graveland - Groèn
46,7Afl
12, Hakvoort - Llurba
46.141
13, Relou Relou
45,58% De
2.

Van den Berg Van Narbêrden - Prujjsers
Groen Vàn
Vàn Schaik - Van der

I

van der Zanden

44,221

15. Kousenhoven - Koukenhoven 45)56í
16, Ruiternan schreuder
46,30%
C

l

Van

anêi

Nonhebel

-

!àlraven
verveen

5. van't Hof !il lens
6. Verkerk - Verkerk
9.

l0,

l. Callé Lonziènê 53,121 PR
2. Soerjadj Soerjadj 5?,70% lR
3. Pe€s - Pees
52.65* PR
4. Koornneef - Vemeer 52.44% PR
5, Gillenans De vreede 5i,86í
6. Danes Hamsei Jutte
50,331
7. van der Huls! Van dêr Hulst49,73,
8. Hout - De Rool'j
49.22t
9, HeÍên Harnsen - Jutte
4A,621"

Dê Lens

0e Leng
Ien Hulscher - Kips

iior

stam:

59,40J,

PR

53,94r

PR

nie!

52.54%

s2,54t

52,ts'
5r,?7t

-

12. Ramakers - RoÍiji
13. De cruijter - De Gruijter
14. Russêl van Uilpe
I5. liulder - Zuidèrwijk
16- Dên Bienan - Uale
17, Christiaanse - Van ceesi
13- V€rreulêi VprnÊtr]:n

t5

D6

Nonhebèl

4, Anbrosius

ijn

DG

lijn

2.

14. Graveland - Dê Vrêede 4s,45í DG
15, Bursers - Rozeneijer 45,22% Dc
16. Roneiin van Velzen 37.44í Dc
B

Cool

Bouwer Corneliss€n
44,131
12. 0e Bruin - Van Geest
47164%
13, Boonmann - (uijntjes
47,33% DC
14, V, Benschop - V. Benschop 46,981 DG

neelespêeld.

4à,172

48,74*
43,74*
46,53%

4?,s4it
42,2Ar.

42,06*
38,38,.

SLEMKI ASSEMENT

SpÊl-ese_s:

Stand na l1-1O-l gg4

1994-I995

. ell gebooen er 9e-aa\L lleir slen _eve.L
eve.r ee1 punt op,
. el\ geboden en ge_àêlt g.oot slen
tkee purren op,
. down gaan ji een gebodet klêin sleÍ kost eên halve punt.

.

doen gaan

in

een gebod€n grooi slem kos! e€n

Vd Hdb€Ídeo-Pruijsers
2

I

2

vol punt.

4.0

1

3

6

I

1

3

1

2.á

3
2

1

2.5

1

1

2.0

3
2
2

2.0
1.5

Van Bl'r teFwijk.Koêlo€l
Dc CruijLeFDê Cruilrer

2
1.5

2

1.5
1.0

l5

1_0

1.0
1.0
1.0

ván der Hulst-Vàn d€r Hulsl

r.0

i0
1.0

15

I
I

26

30

0-5

1

I
I
I

1

1

0_5

Vd BeDslop Vd Baschop
00
0-0
0_0

I
(óaw€nh.ven-Xou*€nh.vên

0.0
0.0
0.0

Vàn ScÀaik-Van d€r Và.l!

0.0

I
I

0.5

1

.0.t

I

0.5
0.5
1.0

50
2

1.0

,10

l

't1

1.5

EINDSTAND CLUBKAMPIOENSCHAP 1 993-1 994

1 Van Arum van Arun
6
2. V Blittersvijk Hakvoort ll
3, Vàn 't lul - Tolnàn ?2
4. Rêlou Relou
25
5. Koekoek - Koekoek 26
6. Van Harberden - Pruijsers 3l
7. Leepel - Íjnterkerp 33
8. Graveland - De Vreede 34
Roneijn Van velzen 34

- Lonzième 35
Kras spaans
35
12. Cool - Van der 2anden 35
13, vàn schar'k - Van dê Valk 33
14. Ruitermàn - Schreuder 39
t5- Hout De Rooij
42
16. Dahes Harfrsen Jutte 43
Heijmans - rinkel
43
18. Van dên Berg Váht
45
10. Gallé

- Pees
Leeuren
2r. Burqers Ro2emeijêr
22, Vd. Hulst - Vd. Htrlst
e3. Herên Harns€n - Jutte
Pees

20. Groen Van

24. Craveland

Groên

45
43
49
53
55

2s. Gillenans - Dê Vreede

s5

Vernêer
56
2/.
- (oureihovên 58
Verkerk Vêrkerk
58
29. soerjadi - Soerjàdj 62
30. Bol{idt - oudjjn
63
31. 0e Lens De Leng
65
Van't Hof iJillems 65
33. Van Namen - u]alravèn 69
34. Anbrosius Yerveen 71
De Bruin - Vàn cêest
7t
36. De Grujjter - De Gruijtêr 72
37, Boonmann Kuijntjes 77
De Vos - Van Uilpe
77
39. I'laat - Van Schie
7A
40, Hoek - linkel
8l
41. Dilkstra - Snits
31.5
42. V Benschop v Beischop Ê5
43. Ramakerr - Ronijn
90
44, Dên Bieran - Hale
93
45. Vermeulen vemêulen 95
46, Tên Hu'lscher - Russel 99
47, ulder - ZujdefrJjk 9s.5
43. Christiaànse Van Gèêst lll
Koornnêef (ou!ênhoven

OPLOSSINGEN TEGENSPELPROBLEMEN

slag 1: rB
contract 4. door zu id.
Djt is het hele spel:

I

8t092

4H8653

a9z

N73

462

net.V,

oost

rl zuid, 0osl s0êeldê têoên
miJ rA ia en qaf hierfiee eei ênor;
ienpo ueg, waardoor 4. niet nêèr down

874

7

sedekt

Zell *as

8106

AHl0962
343

uit,

oost lan vàststêllen dót de punten van
zijn pàrtner in t ênlof. noetên zjt
ten. Eei eventuele troêfslac bij 0artnêr loopt niet !ês, aaar zujds hartêns
kunnen weg op de klaveren vai noord.
Tèvens kan oost ziei dàt als zuid tA
niet zelf bezjt, deze belanqrijke
laart voor z!rd qoed zit {voo. rH).
oost noêt dalrom 12 naspêien on een
hàrtenslag of een tdeedê hartênstaq te
lunnen onirjllelên. ltrest soeelr na ra

Dick van EljttêrsNijk ên Roelof l(oe
koek speelden dit sp€l 0 ! en boden en

In

dit

spel 9in9 de sêt van Larry

Spel 3.

Co-

.

Hl09

r

N Z íakên net nêqen troeven in schoppen nesên slagen, 0 ll naken net tien
troeven in ruiien tien slagèn.

H10852

r

adntra.l 4r ddór Trid

81063

9

.

HVBS

Dit spel zag er als volqt uit:

876

t 10935
.5

.
.

av8t07

v5

.10q63

8842

De

.H5

eêrste

vijf

slagen verliêpen als

Slaq

l: lest.H,

Slag

2: zuid tÀ, ,êst 19,

Slag

3: zuid rv, {est.2, ioord

noord.4, oost.2,

slàg 4: zuid.10,
De

eerslê tsee slasen verliepen als

Slaq 1: eest r8, íoord.5. oost r2
(Lavinthal ), zuid neemt rA.
Slaq z: 2uid 14, wêst 13, noord r8,

Slag

4,

noord ra,

oost *H, zuid.5,

vrij

u

iuele schoppenvÊrliêzers uji zijn

hand

op dê vrije klaveren van de dunmy te
kunnen ecàrteren. U moet dus ienpó
nenen en schoppen naspelèn, Bij êlke
schoppen die u iaspeelt zal zuid dovn
saani het beste is echter .4 on net dê
vork .AV achter dê heer te kunnen

vijf

in.,

noord

sêst.8,

15,

vijf

De l.-openinq bjj 2uid belooft ninihaal een driêkaart. Gezien dê
kaart + in dê domJ heeft partner een
sinsleton of renoncè +. Zuid hêêft êen
viêrkaart mei VB, met een vijfkaari
opent
rr en net AB64 probeerr
hij de dubbele snit in harien. Nest
moet dus 432 hebbei plus e€n renonce

r

5:

noord 12,

U bent in slaq
dus m€t .H aan
slaq qêkomen. Zuid Drobêert dê klaveren van noord
te spelên or êvei

0ost noet.3 naspelen, die partner
troert. Íet 12, saarna de lêider ook
nos rÁ en iH moet afgeven {1 dowi)-

hij
!

76532

blijven zitten als zuid.B heeft.
In dÈ praktjjk verd. ia!èspêeld,
uaarna 4r lerd genaakt.

t

Contraci 4. dóor zuid.

arders zou hij rel nêt 2ijí
* in plaats van met.B zjjn

Net volledige spel (ziê volgêndê

sjíg]êton

In de praktijk spêelde oost .10 na.
laarna Lêo Prujjsers op eenvoudiqe

Pàrtíêr siart nêt +6, ii noord .2, u
nêent nêi .H. zuid bêkênt hêt .3. lat
tq

De enige nakomst

tjj-

al]l0953

r

r

Bij èllê

andere iatohst tan zujd zjjn
conhàct n.ren nèt êÊn speêtwljze afhanlelijL van de [aart die oost ií

9353

862

Dit is

.

H810952

r

v973

die het contract zal

doen sneuvelen is .8. oost heeft nu
nog de troefconlrole {aardoor O-t
dis aan slag konen on vl'er stalen te

Hi074

Dat is een mooje oefenr'ng voor u! af-

speê têchniel. In rerlelrilhÊid sDÊÊr,
de oost .A ên .8 nà, ràardoor nij;
pà.tner zelfs elf slaqen màtr,

eên hèel noejlijk probleen dat
opèn kaarten nl'et dirêct

zelfs net

on naasÈ hèt sezelliqê spelên voor wèer eed nieus jàar, ook hèt
'randgebêurên' -de corvee qoed te lareD vellopeni zter: !
hle!ónder wie voo! dê lest van dezè peliodê Èor ad hêt
werk ib aaMelkinq
BiJ vërhindêrinq dienr u zeff luii
vêlvanqinq re

?0

COMPETITIEREGLEMENT VAN BRIDGECLUB PROMETHEUS

t.
1.1

2.

Dit rêglenenl !êldt voor de in

terne conpetities vai bridqeclub
Pronetheus nêete l'lend voor het

Als bêide spelers vàn een paar
op één speelàvond afsêziq zijn
qeleêst odtvangt het paar êên
aftrek van 11 van het êiidoêmid

clubkanpioenschap, te leten de
herfst', de wiíter , dê voor
jàars- ên de slotcorpêtitie.

'L2

delde van de be êffêndê c;Fpetitie. Zijn beide spêlers vad
een paar 0p tweê speelávonden
afvezig gerêest dan ontvanqt het
Paar eên aftrêk van 3* vai dit

Tên2ij door het bestuur andêrs
wordt bepaald, soÍdt er qêspêeld
volsêns de spêlregels en reglenentêi vàn de Nedêrlandse Bridsê
2.2

Naast de interne conpetitiês gêroênd in artikel 1.r hordt
dens de disft ictsviertallencompetjtie een zogenàandê tussen
competitie georgániseerd voor
leden dJe niet de€lnemên aan de

tij

disirictsviertallenconpetiiie.

Voor dêze tuss€ncohpelitie geldt
eên andere opzet zondêr promo
t ie- en d€sradatiereqêljng èi
zon,ier ioekennjns vÀn plaatsingspunien voor het clubkampi-

of speler vanÍêgè het verrijden van rustta-

fels door d€ Nedstrjjdleidjig
Hordt ingedeêld in een andere
lijn, ontvangt nen de behàalde
score net een correctie van 2.5u
pêr persoon pêr lijn (naar boven
of naar beneden), Deze correctie
lordt íiet toegepast àls nêd
zondêr toestennlng van de ,ed

vijf

Bij elke internê conpêtitie m€etellend voor het clubkanpjoen
schap bestaan dê A- en de B-lijn
uit elk zestiêi parên. De indeling rordt in principe bepàald

strijdleidinq speêlt in

een ho-

,annêer een spêle. vàn eed paar
sPeêlt met een spele. vàn êen
inder parr vàn bridqeclub Pro
mÊtheus, dàn ontvànqt nen de behaalde scorê êv-ênttrêêl ner .Ên

oP 9rond van de êinduitslag van
dê voorqàande intê.np cDmDetitie
neetellend voor het clubkanpi
oenschap ret toepassing van de
promotje- en dègradatiereqel inq.
In bijzondere gevallen kan
hiervàn worden afgerêkeí, bi
voorbeêld {arneer een paar ujt

correctie zoals

oênoêmd

kel 2.3 net èen;inimum
47,5% (qarantiescorê).

j

t_5

lannêer eên paar fiêer dan teee
speelavonden van een compètj!ie
afwezi9 is qêreest. eindjgt het
paar auionatjsch onderaan de
rangljjst. [anneer dJt voor
eerdere paren uit êen lijn het
qêvàl r's, uordt de oiderlinge
vol9orde op de.anqlijst bepàald
door de som van dê pêrcêntàq€s
{anneer êen paar

De inlerne competities meetêllênd voor hêt clubkanpioeíschap
{orden gèspêeld in drie ljjnen
ên bestaan iedêr uit
speel-

r.5

Regêlingen bi j afNziqheid en
spêlen in een andere lijn

in arti

van

Het spelen net êen iivailer van
buit€n de vereniging is in princlpe toegestaan. Het desbehef
fende pàar speêlt in principe in
de'eiqen' lljn en ontvaiqt d€

Dê conpêtiiieRedstri jden vangen
aan or 19,30 uur. fien dieit zich
voor 19.25 uur
de vedstrijdlejdinq te hebbei qêmêld-

bij

2l

2,6

lijn p.omoveert of p.omoveren
zodat zo el de a- àts de B-tijn
!it zestien pàrên blrjvên be-

lanneer een paar op êen speêlavoid voor brjdgeclub Pronetheus

rê

uiikont in eên andêre redstrijd
(of door de Nêderlandse 8rr'doe
Bond rs àf9êvaèrdisd) ontvànót
men

hêt êlqen cemiddelde mêt

3.

P.omtie ên d€gradatiê

3.r

Na

een

0n voor hêt c'lub(ampioenschap jn
aannêrkiig te komen diênt ê€n
pàà. àlle iitê.nê cohpetitres
heetellend voor hÊt .lrrhl:mnr
oênschap te hebben nêeqêspeild
jn dezelfde samênslell ins.

afloop vai êlke iirêrne con
petitie neetellend voor het

iub[anpioeischap !indt pronor je
en degradàtiê plaats. Vanuit de

A-liji is qeen pronotie ei van
uit uit de C lijn is geen deqrè

elke interne conpetitie nee
tellend voor het clubkaÍpioen,
Na

schap ontvangt de nummer I uit
de A'lijn I punt voor het
club[ànpioenschap, de nunmer 2
2 pdntên enzovoo.ts. De
numer r uii dê 3 lijn krijqt 6
punten. dÊ nurner
/
0untÊi enzoyoorts Tênslotrê
ontvangt de iumner I ujt de C11 puntên, de numer 2
kriiqt l2 Dunten eizovoorts.

I iot èn net 4 uit de
B-lijn p.omoverei rn p.rn.ipe
nààr de A liin ên dê numnêrs I
tot en met 4 uit dê C-lijn pro
noverei jn principe naar de 8I ijn.
De nummers 13 tot en mêt t6 uit
dê A lrjn degràdêren ri principê
nàÀr de B liin ê^ de n rnmp.< l1
tot en mei 16 vàn de B lijn de
De íumners

t_l

qràdê.en

in prrncrpe mar

dê

lrijgt

2lrijqt

lijn

4,1

C

Bet paar dat ra de vier inrerne
corpêtities neetelleid voor he!
clublampioenschap de ninstê pun-

ten heeft bêhaàld rs.rrhr)nnr

Een paar kan

alleen voor prono

driê

vai de.onpêritie

oen,

tie of handhaving in d€ lijn ii
àènnêrlina lofren als er nristen\
àvonden

(e!êntuÊer ner invà êr(s)) êên
score is behààld Vnnr nrnniiie
dient bovêndien bij eên parenconpetilie het eindqeniddêtde
tenminste 502 te zjJn.
3.5

ehêêl àf{ezr9 is ge,eesr êindiqt
het 0ndÊ.àan ln de liin en degradeert daaron automaiisch.
Len paar dar rijdens of aan her
eind van een compet.r'tJe bedankt
àrs lid wordl autonatisch ats
degraderend paar aangemerkt,

3.7

Promove.ên qàèt voor dêq.àderen.

Dit betelent dat Mmeea

artilel

voldaan

is

àan

artiket

llaast het .lubkèho joenschao
tordt er een slenllàs(.npni nn
genaakt ov€r de vier jntern€
conpêtitiês Íeerellend voor het
clubLampioenschàp, voor ett qê
b0den en qênaàlt tlein stÊn
lordt ééi punt en voor elk qeboden en gêmaa[t groot s]efi eordêi
tree puitên toeqeteíd, Do{n aaàn
ln een llein slen lost èên h;rí
punt ên do{n gaàn rn een qroot
s em lost één punr. Het pàar dat
.an het eind van hêt sêi7óÊr
ove. de vrê. idierne club.ónóÊ
titrês de meeste puntên heefi

Indièn êen paar ne€r dàn iwee
avonden van êen conpêtitie

36

nits

4 1. 8ri qelriL Êiidroen beslist
hêt totaal behàald€ qóhiddetde
ercentage over de vier inierne

vergaard

rordt

cemaaktê

klein

slênLanoroÊn'.
êindioên hÊ.1i<i hÊr
aàntal gehààkre óroor steDs en
Yer!olqêns eventuêel het aantàl

Bii qeliiL

v ieê

3.5 ên/óf
nêer dan vier i'aren deqraderen,
dê eêrstvolgeídein) uii dê tage-

22

slêms.

5.

lieure iedên

5.1

Nieuke leden kordên in principe
insedêeld in de ( lijn. In uitzoiderií9s9êvallen kàn hiervai,
door het bestuur. worden afgêle-

s.2

ên njeueê pàren

6.2

Bij

6_3

Na

syst€enkaarten zi

êlkê conpetitje wordei mêes
terpunten toeqeLend. De verdeljng geschredt volqens dê.ichtliinÊn van dê Nêdêrlind(c RrlÍ1.Ê
Bond,

Inqeval nleure partnerships worden qevormd beslist hei bestuur

Hêt bêstuu. houdt 2ich het rêchr
voor on in bijzonder€ gêvallên
van dit realement af te lijkei.

6.
6_l

êên on.egelíatjqheid is men
vraqen,

verpljcht àrbii.agê tê

5_5

jn verplicht.

Het bêstuur

beslr!t in allê

derlandse Bridgè Bond

23

se-

vallen diê niet in dlt rêolêrenl
enlof de spelrêqels van dó Ne-

zijn

9e,

BRIDGECLUB PROMETHEUS

iíeitstri jdsêkrerêriÊ
adminisrrarêur Mèesrerpunten
TPD

Kantine (3. ètadê)

stiêltjesweq
KorrespondenÈre ádres

p/a Roelóf

1

Koekoek

T 01s 620 236 trhuisl
T 015 ?3? 213 ITUI
Dinsdagavond, aanvaÀg 19.30h

Rêd.krae ctubblèd

ÀnnemiêL de Roorl
chÍa€ty Hou!

p/á Ànnenlêk de Rooii

