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VAN DE REDACTIE
Prometheus
bestaatditjaar 30 jaar,ook uw redactieleden
hebbendezemaanoeen
jubileum:we spelen'10jaar samen!In septembe|l986begonnenwe als groentjesbij
Prometheus
na een paaravondenthuisbridge.
In 1991verscheenter gelegenheid
van het
25-jarigjubileumvoorhet eersteen blad(de redactiebestondtoen uit NellaKipsen
Annemiekde Rooij).In mei 1993verscheenvoorhet eersteen clubbladonderde naam
CONTTACT.
Nu ligtvooru hetjubileumnummer
1996.Enja, metenigeweemoedmoetenwe
meldendat dit tweedejubileumnummer
meteenons laatstebladis. Na 10jaar prometheus
lijkthet ons leukom weereenswat anderegezichtente zien.Vandaardat we ons geluk
eensgaanbeproevenbÍ een andereclub.
Dat betekentdat er nu naarstignaareen nieuweredactiegezochtwordt.Wie heefter zin?
Als allevasteschrijverszoveelblijvenproduceren
als ze nu doen,hoeftdat nietveelwerkte
zÍn: vezamelenvan kopij,zo nodiguittypenvan kopij(de meestenleverenkopijin op
diskette)en eindredactie,
opmakenvan het blad,schrijvenvan het redactioneel,
de
inhoudsopgave
en de achterkant.
Bij specialegelegenheden
of alsje inspiratiehebt,schrijfje
eventueelzelf een artikel.Je zoektwat aardigeillustraties
bij elkaar(bijvoorbeeld
cartoonsof
foto'svan clubavonden,
(dat
e.d.).Als allesklaaris
wil zeggendat de bladzijden
zo
gekopieerdkunnenworden)leverjehet helezaakjein bijArnéHeijmansen diezorgtverder
voorvermenigvuldiging
en verspreiding.
Wij maaktentweenummersperjaar,maarhet
bestuurzou het leukvindenals er 3 à 4 nummersperjaarverschijnen.
De redactiemoetuit
minimaaltwee ledenbestaanzodatdie elkaarkunneninspireren.
Meermagook maarhet
hoeftniet-Het is handigalstenminsteéén redactielid
beschiktovereen computermeteen
goedeprinter.Wie de fakkeloverwil nemenkanzichmeldenbij één van de bestuursleden.
We hopendat de ledenzichin rijenvan 10 opstellenl
Alle schrijversvan dit en de vorigenummersbedankenwe hartelijkvoorhun bÍdragen.
Zonderhen haddenwe nooitzulkedikkenummerskunnenproduceren.
We gaanervanuit
datjulliede nieuweredactieblÍvenbedelvenonderkopij.
Uit het oog uit het hart?Vooronsgeldtdit oudespreekwoord
zekerniet.We hopende leden
van Prometheus
nog heelvaakaande bridgetafel
tegente komen!We wensenPrometheus
en haarbridgersveelplezierop weg naarhetvolgendejubileum.
ChristvHout& Annemiekde Rooii
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VAN DE VOORZITTER
We mogenelkaaÍgelukwensenmet hetdertigjarig
bestaanvan onzebridgeclub.
Van de
ledenvan het eersteuurzijn er maareen paardie nóglid zijn,nietwaarGé en Dick?
We mogenonsveÈeugenin een bloeiendeverenigingmeteen grootledenbestand:
meer
dan honderdleden.DankzÍde zelí^rerkzaamheid
van onsallenis de contributieheellaag,
teMijl we toch riantkunnenspelenin de kantinevande TPD.Daarvoormoetenwe allereerst
de directievan de TPD dankbaarzÍn, die onsdezeruimtenogsteedster beschikking
stelt.
DankzijArnéis dit geregeld.Ditvereistoverigenswel dat we de speelruimte
in goedestaat
achterlaten.
Hetverrichtenvan corveewerk
is dus bízonderbelangrijk!
Al deze
werkzaamheden
wordengecoórdineerd
via de bestuursleden,
waarbijwe vooralAb(en Riet)
ergdankbaar
mogenzijnOmjulliein het nieuweseizoenwat op wegte hêlpenvolgthiereen bridge-detectiveverhaal.
Het raadsêlvan de blokkade
SherlockHolmesbereiddezichvoorop een rustigeavond.Hij hadjuistde zaakvan de
vermisteklaver2 tot een goedeindegebracht.Plotseling
weÍd er gebeld,en evenlaterwerd
"Mínheer
eenheeraangediend.
Holmes,
mÍn naamis Hastings,
ik komuw hulpinroepen.
lk
benvoozittervan een bridgeclub
en vanavondbegintde competitie.
Alle bescheiden
bevindenzich in de brandkast,maarde secretarisis er metde combinatie
vandoor.HÍ heeft
alleeneenbridgeprobleem
achtergelaten,
maardatis onoplosbaar."
"Geduld,mijnwaardeHastings,voorSherlockHolmesbestaangeenonoplosbare
problemen,laathet probleemmaarzien."
"Hieris het,mr.Holmes:"
Noord

i H
vAH

Zuid

* 4T98765

I AVB
r VBT
r 8T9876

+2

Contract7SA.Westkomtuit met ^10.
"Zoalsu ziet,mr. Holmes,
kanik doorde blokkade
in ruitende langeruitenkleur
vanzuidniet
benutten."
"Tochhebik hetprobleem
alopgelost,
mr.Hastings,
geven
en nu kanik u ookde combinatie
van de kluis,namelijk:5-6-9-7-8-7-9.
lk hebdit afgeleidvan de volgordewaarinde kleine
kaartenmoetenwordengespeeld."
Natuurlijkbleekhette kloppen,de kluisgingopenen de loopbriefjes
warenbeschikbaar.
Misschienwilt u, waardelezêr,dit probleemverderoplossen.
lk wensu een goedspeeljaartoe.

GerritHakvoort,
voozitter
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ERELIDVANVERDIENSTE
GÉ VANSCHAIK:
"VOORBRIDGEHEBJE GEENACADEMISCHE
OPLEIDING
NODIG"
Gé is nu 82 en begon op zijn | 6de of daaromtrentmel bridgen,Dat is d us 66 jaar
bridge! Waarvanheelwatjaartjes bij Prometheus.Hii is erelid van verdienste;bij het
2s-jarigiubileum van de club werd hii zilverenlid. Datwas nêt na zijn ziekenhuisopname(í991).Bridgelêsheefthii nooitgehad,wel veelover bridgegetezen.En de
eerste beginselenheeft hij niei van de minste burger van Delfl geleerd.Gé: ',lk heb
nog met de waarnemendburgemeestergebridged,dat zal in de iarên ,30/3í geweest
ziin. lk heb hêt geleerdin het vakbondshuis.Daarzat ook de loco-burgemeesteren
Jan Baarsen nog een paar van die hotemetoten.En als ze met bridgen iemandte korl
kwamenmoestik invallen.Zo heb ik bridgengeleerd."

"Wijhebbenaltijdin Delftgewoond.
Gé is een geborenen minof meergetogenDelftenaar.
lk bengeborenin de Pootstraat70, dat huisbestaatal nietmeer.lvijnvaderwerkteop de
Spiritusfabriek."
In 19'14moesthijin militaire
dienst.Na afloopdaarvan
verhuisde
de hele
familienaarAmsterdam.
Gé zattoenin de derdeklasen kwamterechtop eenJoodse
school,"bijmeesterHakkie,School10 in de Rapenburgstraat.
Daarhebik eenjaar
gezeten".
Na schoolging
Gé werkenbij prof.VanLeersum
(voeding
en volkshygiëne),
haddaarna
een kortstondige
kantoorbaan
en begonvervolgensals leerlingvrijmaker."lets metdouanepapieren",
aldusGé.Op 1 oktober1929begondejongecé alsleerlingbediende
bijde TH
"Mijngrootvader- ik waszijn naamgenoot
- had
op de Westvest.Via een kruiwagen:
heimweeen is teruggegaan
naarDelft.Hijwasschilderop de Westvest.Daarwas een
amanuensis
die liepmaarte miezendat hij zoveelwerkhad.ToenvroegmijngrootvadeÍ:is
hiernieteen baantjevoordie kleinzoonvan mij?De amanuensis
ginghet metêenvragen
aan de heerBenedictus,
de bedrijfsingenieur
en kwamterugmetde mededeling
dat ik op
1 oktoberkonbeginnen.Toenhaddenze me nognooitgezien(triomfantelijk).
Zodoendeben
ik hierterechtgekomen.Eerstmoestik chemicaliën
lêrenen alle Latijnsenamen.Je mocht
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nieteerdereen uitgiftevan chemicaliën
doenofje moestdat beruchtewoordvan de
apothekerkennen."Gé kanhetwoordnogsteedsvlekkeloosuitspreken,
maarhet is onste
ingewikkeld.
Uit Gé'sverhalenkrijgenwe nietde indrukdat hij daarhardgewerktheeft.Gé: 'We hadden
een vriendenkring.
ln het magazijnhaddenwe eengrotetaÍel.Daarhaddenwe meteen
rubberenslangeen randop gemaakt.Met bezemstelen
stondenwe daarte biljarten."Hij
"iret natriumcyanide-ballen.
glimtnog bij de herinnering.
Als ze dat nu horendenkenze: die
warenhaÍtstikkegek.Ach,je weetnietbeteralsje er de heledag meewerkt."Eenkorte
onderbreking
in zijnTH-carÍièrewerdveroozaaktdoorde militairedienstvan '1934/1935,
standplaats
Assen.Gelukkigmochthij daarnavan de bedrijfsingenieur
terugkomenin zijn
oudebaan."Dat is nietzoalshet nu is. Ze zettenje zo op straatalsje terugkwamen je kreeg
geenhalvecent."
In 1938werd hij opnieuwopgeroepen,
zogenaamd
voorherhalingsoefening.
Gelukkigbleef
het daarbijen konGé onverrichter
zakeweernaarhuis.Tot 1939,de mobilisatie.
Gé's
mobilisatiebestemming
was Lisse."lk wastelegrafist,
maarer wastoch nikste telegraferen.
Toenben ik hierweerop het labgekomen.Van mij hadhetwel vijfjaar mogenduren.Ja
hoor.De sergeant-majoor
verdiende45 guldenen ik hader 108.Daargingalleen15 cent
traktementper dag af. Maarik kreegweer 17 centmobilisatietoelage."
Gé kaner nog steeds
smakelijk
om lachen.
Nieuwenhuis
We krijgeneenvolmondigja als antwoord.
Was Gé meteengegrependoorhet bridgespel?
"Op een gegevenmomentkreegik naarmÍn hoofd:die meneermet3 sansatout.lk heb nog
geleerd,daarhebbenjulliezekernog nooitvan gehoord?"Op de TH
systeemNieuwenhuis
professoren
werdveel gebridged:zowelafstudeerders,
als 'gewoon'personeel.Gé: "Op
een gegevenmomentspeeldeik met Rinus,eenvan de besteanalistenvan Nederland,
tegentweestudenten,Max Cavieten JanvanThije.Die kwamenaan met Culbertson
en
jongens,
je
alles.En ik zei dan:
bridgen,dát moet hebben(wijstop zijkanthoofd),verder
niets.Voorbridgehebje geenacademische
opleidingnodig. We speeldenop de Nieuwe
Plantage.Daarwas het nietzo duur,2,5 centvoorde honderdpunten.Wij gingensomsmet
Í2,25 de mannaarhuis.Datgingrondals een lopendvuurtje.Op een gegevenmoment
moestOrganischspelentegenChemische
Technologie.
Dat liepeen beetjeuitte handen
ChemischeTechnologie
won.Op eengegevenmomentgingende hoogleraren
en de
personeel
assistenten
tegenhet
spelen.De hoogleraren
PietVerkadeen Heertjesspeelden
samenen wildendat wijtegenze speelden.We komendaarbenedenin de kelder,aantafelZegt Heertjes:"Piet,houje er evenrekeningmeedat het tweeschoftenzijn?" "DathoeÍje
me niette vertellen,"zei Verkade,"wantik heber ookzo eentjebij me."Als de kantinejuffrouwde koffiebracht,kregenwij geenschoteltjeonderhet kopje,wantwÍ warengeen
personeel.Rangenen standenhadje toen.Er was een hoogleraarwaarje
wetenschappelijk
passen
ging."
vijf
achtermoestlopenalsje naarde collegezaal
Op 11 april1940trouwdeGé met Nijnke,zeg maarNan.De oorloggooidedaarnaroetin het
maardit is een
huwelijk.Gé kansmakelijkverhalenoverzijnoorlogsherinneringen,
bridgeblad,
dus latenwe diewederwaardigheden
maarachterwege.
Gé heefthet nooit
verderkunnenschoppendan dienstdoend
korporaalzonderstrepen.Maarde oorlog
weerhieldhem nietvan het bridgen."lk speeldemetde kapiteinen de eersteen tweedeluitenantin een bollenschuur,
tussende tulpenen de narcissen.
Onzekapiteinwas Gerrit
Kloos,de dichter,een moordvent.
We haddendaareen moordleven
in de mobilisatietijd."
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Bedriivencompetitie
Na de oorlogtradhetverschijnsel
bedrijvencompetitie
op,in 1963,zo'n33jaargeteden.
"Voordie tijd wêrder altijdhiergebridged(hier
is op hetwerkvan ce, naastzijn huis- red.)
'1966
en af en toe op de reactor.In
werdbridgeclubPrometheus
opgericht.Eenvan de
initiatiefnemers
was Dickvan BlitterswÍk,die ooitleerlingwas op mijninstituut.
Gé weet nietmeerwie de mensenvan heteersteuuf waren."Ze zijn inmiddelsgeenvan
allenmeerop de club,behalveDickdan.Jo Bloemhofkwampasvêel later,eerstwas
Andriesde Graaffeen tijdwedstrijdleider,
daarnaVastênavond
vande Bridgebond
en toen
kwamJo pas."Gé heeftvelebridgepartners
gêhad.Maafalsmenseneenmaal
gepromoveerd
waren,vertrokkenze weeren zat Gó weerzonderpartner.Het heefthem
nooitveel moeitegekosteen partnerte vinden."Nee,ze vfoegenme wel. lk hebeerstmet
BertieKnapengespeeld.Toenheb ik een paarkeermet Jande Leeuwde Boutergespeeld,
dat was een grootmeester,
daarnametJan Bosen toenmet KoosKamps.Koosdorst
eigenlijk
nietmetmijte spelenomdatik zijnchefwas."
Arrogantevlegel
De laatstejarenspeeltGé op Prometheus
met Koosvan derValk.Daarvoor heeftGé bij
elkaarzo'n twaalfjaarmet Dickvan Blitterswuk
gespeeld.l\raarDickwil na een speltetjenog
graag
wel eens
nakaartenen daaf hadGé geenzin in: "Hetzit of hetzit niet,klaar.lk heb
metDickheelwatgrotebridgedrives,
gedaan,
tegende hotemetoten
hoor."TegenBob
Slavenburg
btvoorbeeld,
volgens
Gé eenarrogante
vlegel."Wezijneensmet75 gulden
thuisgekomen.
Toenspeeldenwe tegentweehelebekendebridgers.Die hebbenwe
ingemaakt-"
Na langaandringen
wil Géde namennoemen,
hetgingom de herenKrijnsen
Vergoed.Dooral die overwinningen
heeftGé ietsvan 7500meesterpunten
en Dickzit al aan
de 10.000.
Zijndreigement
om ef bÍ 5000meeop te houden,
heeftGé nooitwaargemaakt.
Gé'svrouwbridgetniet("lk kangeeneens'13kaartenvasthouden
zeg ik altijd").Ookzijn
tweekinderen,"eenjongenen een meid",bridgengeenvan beide.Maarhet gezinheeftin
de loopderjarenheelwatbridgers
in huisgehad.cé speelde
éénavondin de weekop de
club,maarookthuiswerder veelgespeeld.
Gét "Dankwamde helestoetaanhuis.Vaak
was hetrik ga evengauwetenwantwe spelentegendie ên die.En we werdennogaleens
uitgenodigd
bij andereclubs.Of bij kennisseneen partijtjespelen.Én ookwel bij de Bondop
de OudeDelft.In hetbeginwasheteigenlijk
maaréénavond,wantik schaakte
ooknog.
MaaÍ ik lag 's nachtstot 3-4 uur nog metdie paardente spelen.Daarben ik meegestopt.,'

coNTÍacTI oKtogen tggs
Dinsdagbridgedag
Zijnhelehuishouden
wasen is op dinsdagop bÍidgeafgestemd.
cé is jarenlangdegene
geweestdie om 5 over6 meestalal op de clubwas,zodathí allesklaarkonzetten.Al dat
werkwerdtoennogwel eensoverhet hoofdgezien,herinnertGé zichen hij heeÍttoenwel
overwogenom wegte gaan.Maarhij is tochgebleven.Er is nogeenvervelendmomentuit
de clubgeschiedenis
dat hÍ zichnoggoedkanherinneren:
de scheidingin het bestuur.cé:
"Wewarengeenwedstrijdbridgers,
dusdegenendie dat welwilden,vertrokkennaarde
Gaag.Nou,ik heb nogaanzoveelwedstrijden
meegedaan,
maarik bener nooiteen van
tegengekomen."
Wat is grootstefout die Gé ooitgemaaktheeft?Hij moeter evenovernadenken."Hetwas
op een drivein het congrescentrum.
lk moest4 hartenspelen,ik hadVBloxxxxx.lk kom aan
slag.Wat te doen?lk speelhartenvrouw,de tegenpartij
een kleineharten.Dickligtdaar met
3x het aas. lk liethemdoorlopen.Dathad ik nooitmoetendoen,wantwe haddenveetre
veel harten.Datwaswel een stommiteitvan me",zegtGé hartgrondig.
Gebrul om arbitrage
VreselijkvindtGé het als partnersruziemaken,
zekerals het om echtparengaat.Als het hem
te gortigwordt,wil hij er nogwel eenswat vanzeggen.cé: Datje heibelwilt makenvind ik
best,maardoedatvanavond
maarthuis.lk zit hiervooÍmijngenoegen.
Alsje je mondniet
houdt,gaanwij weg."
Nakaartenen altijdcommentaar
op je partner,daarheeftcé een broertjedoodaan:"lk zal
nooitzeggen:Kooswat benje eensukkelofzo. Ook al is hetzo, danzou ik het nog niet
zeggenwaarjulliebij zitten.En dat gebrulom arbitragevindik nietprettig.Je moethet
samenKunnen
optossen.
Het gaatme nietom de prijzen,je moeteenswetenhoeveeldingenmijnvrouwal heeft
meegegeven
als er weerergenseen rommelmarK
was.lk speelvoor mijngenoegen.En als
het nietgaat,dan gaathet niet.lk kaner nietheetof koudoverworden."
Behalvebij Prometheus
heeftGé in een ver verledennoggebridgedbij DBC,onderandere
"Zaterdagmiddag
met PietLiefhebbers:
in die kouwezaal"(in hetAgnetapark- red.).Ht
speeltnu nog in drie clubs,waarvantwee's middags.En 1x in de driewekengaathij
klaverjassen.
Tijdvooranderehobby'sis er naastbridgenietovergebleven.
VroegervezameldehÍ
postzegels(vande verkoopvanzÍn collectieheefthij destijdszijneersteautogekocht:een
Fordmetrondeachterlichten).
En hijbezatallemuntenvande wereld,maardiezijneer
keergestolenbij een inbraakin zijn huis.
Als zijn gezondheidhet toelaatzal hÍ nietmet bridgenstoppen.In 199'l is hÍ erg ziek
geweest,is toen opgenomenin hetziekenhuis.
Hij krijgtnu nogsteedspillenen om de 3
maandeneen injectie.Zowelhij als zijnvrouwvermijdenhetwoorddoodgaanniet.cé: "Het
woordkankerzal onzelaatstejarennietverpesten.lk reageergoedop de medicÍnen,de
doKerzegtdat ik nogjarenmeekan."Dusde komende10-'15jaar blijfthij nog bridgen?Dat
vind Gé wel heelerg lang,maarhij beloofr:"lk blijíbridgentot ik er bij neerval.
Annemiek
de Rooii& ChristvHout
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IMPRESSIES
VANEENJUBILEUMDRIVE
Zaletdag21 septemberwas het zover:Bridgeclub
Prometheus
bestonddertigjaar. En dat
moestgevierdworden.Arné Heijmans,Pieten Martvan der Hulst,ChristyHouten
Annemiekde Rooijvormdenhet organisatiecomité.
Hetprogramma
van de jubileumdag
geheim
haddenze angstvallig
gehouden.Bij navraagbleekdat goedgeluK.Sommigeleden
haddeneen vermoeden,maardat hadveelte makenmetde plaatsvanvezamelentbij Billy
Bearop de Beestenmarkt.
Daarkwamenruim80 mensendie zaterdagochtend
om lO.'1Suur
om de dag te beginnenmet kofÍiemetgebak,eenwelkomstwoord
van voozitterGerrit
Hakvoorten instructies
voorde restvande dag,die grotendeels
in beslagzou worden
genomendooreen kroegentocht
langsDelftsecafés.
De dag verliêpvlekkeloos.Hetwas nietwarmmaariedereenkonin een lekkerzonnetjevan
de ene kroegnaarde anderekuieren:vanVlaanderen
naarDubbelDrieoÍ naarde Ruif,de
Stapperijof de SunrisePub.In elkekroegwerdentweerondesvandriespellengespeeld.
Inclusiefwisselenstonddaareen uurvooren iedereenheeftzichdaargoedaan gehouden.
Arbiterswarener niet,wel enkeleclubledendie zorgdenvoorde juistespellenop tafelen de
scorebriefjesVoorzoverik het bekÍkenkan,heeftdat geenenkelprobleemgegeven.
Om tweeuur kwamiedereenterugnaarhet beginpuntom bij BillyBeargezamenlijk
de lunch
te nuttigen.Na de soepeen langerij methongerigen
weg
op
naarde heerlijkebroodjesen
de salade.Hoewelde magenknordenwerder nietgemopperd,
wantiedereenhadwel een
spel in zijn hoofdom nggeensoverna te praten.Om kwartover5 was hetwederom
vezamelenvoorde borrelmet hapjesen de prijsuitreiking.
Hulde
Dat alleszo goedverliepwasvooreendeelte dankenaaniemanddie geenlid is van onze
club maarvan DBC.Wim Lotgeringheeftonsfantastisch
geholpenmet onderanderehet
loopschema
voor42 parenen de scorebriefjes
diewe keuÍiguitgedraaid
en op volgordeper
kroegvan hemaangereiktkregen.BovendienbemandeWim de heledag de rekenkamer:
hij
voerdealle uitslagen(vande 300spellen)in de computerin zodater na iedererondeeen
tussenstandkonwordengegevenmetde frequentiestaten
van de spellenuit de vorige
kroeg.En datallesbelangeloos.
Waarvoor
huldel
Hij werdgeassisteerd
doortwee'loopjongens'
die na elkerondede scorebriefjes
kwamen
ophalen.l\,raikel
Stolsen Jan PeterLeentfaargingendaarvoormaarliefst2x5x5=50keerde
kroeginl Ook Marcoen JanwordenhartelUk
bedanktvoorhunassistentie.
Gewoongezellig
Tijdênsde borrelheb ik enkeleparenaangeschoten
om te vragennaarhun belevenissen.
Zonderuitzondering
warenze stukvoorstukrazendenthousiast.
HeleenLeepelen HanWinterwerphebben"gewoongezelliggebridged",
hoeweler af en toe
wel rarespelletjestussenzaten.Hanherinnertzichspel '1noglevendig(Heleenwil niet
meerherinnerdwordenaan dit spel).Hanzat zuid;voorhemwordt3 hartengeopend.Hijzit
met 3 azen,hartenen klaverheeren doubleert.Heleen:"BÍ ons is dat voorstrafdus pas ik.
Jammer!"
OokAntonHarberdenvondde kroegentocht
eengoedidee.Desgevraagd
kan hij zich nog
wel een spelherinneren.NietéénwaarophÍ geschitterd
heeft,maarjuistéénwaarophij de
zaalnulheefrgehaald.Dat blijktspel20 geweestte zijn,het speldat iedereenvers in
gedachtenis blÍvenzitten,wantonveranderlÍk
komenallegeïnterviewden
metdat spelop
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de proppenals ik ze een interessant
spelvraag.(Zieookhet artikelvan PeerRelouoverde
jubileumdrive.)
BijAntonen Leogingde biedingals volgt:
Spel20 - Westgever,allenkwetsbaar:
Noord (Leo) Oost
Zuid (Anton) West
2R (multi)
D
pas
2r
pas
pas
D
2^
pas
stop7^
D
Antongeloofdenietin dit grootslemerinzat en doubleerde.
Wat eenfenomenate
scorevoor
de tegenpartijopleverde,
want7^ wasvoorhet neerleggen.
Anton:"Ookzonderdoubletwas
eenzaalnulgeweest,wantde tegenstanders
warende enigendie 7{. hebbenuitgeboden.
lk
vond het een fenomenaalbodl"En de tegenstanders?
(dieoost
DatwarenCarolCornelissen
zat en dus hetfenomenaleboddeed)en invalsterMirjam.
Pluralis maiestatis
"Wijvondenhet
lk stuitop de herenHarmsenJutte.Louisspreektin de pluralismajestatis:
"lk
"Hij heeftnet
heelIeuk."Martin: hadwel wat gezelligswillendoen."Louisvergoelijkend:
"lk
een slechtetafelachterde rug."Martin: hebjou horenzeggen:ik vondde kroegenwel
leuk,maarhet bridgenhoeftvoormij niet."En als ik hemvraagnaareen spel:"Vraagmij
nooitnaarspellen."Tochis er eentjeblijvenhangen,het beruchtespel20. Louisopendemet
2., tegenpartij3êpaspaspas.Zes gemaakt(zes?).
Koosvan der Valk boodin datzelfdespelin iedergevalde manche,4t, zonderop zijn maat
te letten:"Wantdievertrouwik allangnietmeeren als ik nietmeteen4^ bied,komenwe
- 2v - pas- 4^ - pas- pas- pas.
gingzo:2a - doublet
nooitin de manche.
De bieding
VolgensKoosen Gé van Schaikzit zevener nietin, dat ze er tochzevenmaaKenlag aan
regensper.
RuudRuitermanvondhetwel leukespellenen ja hoor,ookhij komtmetspel20 op de
proppen.VolgensRuudzou het spelgeenenkelprobleemopleverenals de eerstespeler
past.lvaarde meestenspeleneen multiof eenzwakketweeen dat is hetvooroost heel
moeilijk
om in 6 te belanden.
Spel20 heeftvoorveel beroeringgezorgd,maareindelijkmeldtzichiemanddie zicheen
anderspel kanherinneren.
GerritHakvoortnoemtspel18,waarophij het goeddeed.Voor
hemwordt '1SA geopend.Gerritzit met .AHVxxxen rA10 en past.'Als ik gedubbeldhad
warenze naartwee ê gegaan,nu gingenze driedownwaarmeewij bovenhet gemiddelde
scoorden.Hadik wel gebodendanzoudenwe in 5a zijngekomen,dat 'l downgaat."
Drankiesgenoeg
lk belandin een hoekmetveeldames.Corriede VÍeedeziet mij komenmet mijnblocnote.
"Heeftiedereenhet naarzijnzin gehad?"De klemtoonop iedereenzegt me voldoende:Zij
en ToosGillemanshebbenhet naarhunzin gehad.En ook is ze wel een spelbijgebleven.
Corriei"Ja,dat speldat we nietuitgeboden
hebbentegenjullie."ls het nog nodigom te
zeggenwelk speldit was?HelmiFaessenis bepaaldnietomgekomen
vande dorst:"Er
warendrankjesgenoeg",meldtze me.
PaulvanDaalenen AnjaGrutekestondenna 3 rondennogonderaande ranglijst,maar
wistenzich uiteindelijk
op te werkennaareen 37e plaats.Desalniettemin
hebbenze zich
fantastischvermaakt.Eenkeerhebbenze slemgemist,misschienwel hungrootsteblunder.

coNTrAcT
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Ze kwamenin 3r terwijler veel meerin zat. lk kanze troosten,wantinmiddelsweetik dat
paul:
ze nietde enigenzijn dievan spel20 een ontevreden
gevoelhebbenovergehouden_
'Anja opende2*, dus heeftminimaal
een manchein handen.tk wijs af met2.. Anja biedt
3r. Dat betekentdat ze verderop onderzoekwil. Maarik hebgepast.Nouja, een Oblijfteen
Black-out
AntonTijhuisspeeldena tweejaar afwezigheid
uiteraardmeemetde jubileumdrive,
metzijn
oudemaatFloorKoomneef.De gezelligedag maaktede reisuit Eindhovenhelemaalgoed.
Anton:"lk heb ookeen hoopoudevriendenteruggezien.
En ik heb leukgespeeld.Weteen
beetjeroestigwantik hebtweejaar nietgespeelden benpasde laatstemaandenweereen
beetjebegonnen."De herenmemoreren
een biedmisverstand
op spel 19.Antonheefteen
í8-puntensansin handen,Flooreen langeruitenkaart:
Anton
1*
2 SA
4a

Floor
1.
3.
pas

4. betekent:partnerik heb 18 puntenen .-steun.Zoekhet maaruit.Floorhad blijkbaar
eveneen black-out:"Metlosershadik uitgerekend
dat de mancheerinzit en toch pasik!"
Anton:"Maarhij speeldehet peÍect; ik denkdat velen5r makenmaarFloormaakteer zelfs
6: 1x troeftrekken
en in de crossruff,de tegenpartÍmaaktalleende laatstetroefslag_"
Ondanksdit biedmisverstand
hebbende herenleukgespeeld.lraarja, alsje al langerdan
15jaar samenhebtgespeelddan blijfter welwat hangenvan de biedafspraken.
Floor:,'Het
hernieuwdpartnership
waswel effeleuken voorherhalingvatbaar."Ze hebbenafgesproken
wat vakersamente spelen.Eengoedbesluitnatuurlijk,
op zo'njubileumdag.
Positiêf
Inmiddelsis de uitslagbekend.cerrit Hakvoortbedanktalleledenvoorde opkomsten
bedanktde organisatoren,
Wim Lotgeringen Marcoen Jan.DaarnageefthÍ hetwoordaan
Martvan der Hulst,die de prijsuitreiking
voorzijnrekeningneemt.Mart:"Hetis voor het
eerstdat we een kroegentocht
organiseerden
en we horener alleenmaarpositievegeluiden
over.Dusdat doenwe vaker.lk heb iemandhoÍenzeggen:wat dachtje van elke
dinsdagavond?"
Dit keeris er geenprijzentafel,
wel prijzenvoorde eerstetweeparen,
respectievelijk
Hakvoort-Llurba
en Van Blitterswijk-Koekoek.
Kras-Relou
stondoverigensex
aequoop de tweedeplaatsmaarhaddenpechdat er nietmeerprijzenwaren.Voortsginger
een prijsnaarde 30e plaats,omdatPrometheus
30 jaar bestaat.En ook het reservepaar
de
Knecht-vanRulergingnaarhuismeteen prÍs, omdatzij zo vriendelUk
warenmeete spelen
als 42e paar,dat eindigdeop de 42e plaats.Eenleukgebaar,maarhet had nietgehoeven
vanze, wantze hebbenzichkostelijkgeamuseerd.
Netals alleandereleden.
lVetde prÍsuitreiking
kwamer een eindeaanhet dertigjarig
bestaanvan Prometheus.
jubileuml
Op naarhetvolgende
Annemiekde RooÍ
KimVáhl speeldede jubileumdrive
nietmetzijnvastepartnerEricvan dê Berg,wantdie had
anderebesognes.Ericis namelijkNederlands
kampioenStrategoen speeldedezelfdedag
êrgensin Limburgde Europesekampioenschappen
Stratego.
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DE LUSTRUMDRIVE
Op de lustrumdag
werdmÍ 's ochtendsgevraagdom achterafoverdezedageenstukjete
makenen dan metnameoverde spellen.Eenaantaldagenlaterga ik er metde
spelverdelingen
bij de handvoorzitten.Hetspelvande dagwasnatuurlijk
spel20:
Wallen

^Vo
v HV9643
t B
& 9874

^ AHBTs
rA2

^ 9872
r BT5

I AHW54

* 8653
^43
. 8632
* AHW2
Zoverals ik weet,is éénpaareringeslaagdhetpotdichtekontrakt7A te bieden.Allerêerst
de
bieding:
N
2a
pas
pas
pas

o

z

w

dbl
dbl

2r
pas
pas

pas
pas
2;
pas

dbl= informatie
dbl= zegnouwat!

Aan hetwoordde 7r biederCarolCornelissent
Als partnereen4-krtt heeft.is er eengoede
kansdat de schoppendichtzín. Noordheeftde harten.De eventuelehartenvan mijnpartner
kunnenweg op mijnruiten.Is partnerkodin ruitendankanze dieeerstvrijtroeven,dusik zie
geenverliezers.
Pats74. lk kannietanderszeggen:goedgeredeneerd
en moediggeboden.
Als ik de spelverdelingen
zie, komeneenhoopvande gebeurtenissen
aantafelweeraardig
bovendrijven;vooralde knallersen de zeperdsnatuurlijk.
HenkKras,mijn
gelegenheidspartner
voordezedag,en ik haddeneenaantalknallersdoorslechtgetimede
volgbiedingen
vande tegenpartij;
waarvoornatuurlijk
onzedank.Aande handvan3 spellen
zou ik de restvandit stukjedanookwillenfilosoferen
overde zin en onzinvanvolgbiedingen.
Daarovereersteenstukjeuit:BiedenmetBerrydeel2:
Na eenvijandelijke
openingis de kansgestegendatde tegenpartij
uiteindelijk
eencontract
gaatspelen.Daarmoetje rekeningmeehouden.Ditis watje hooptte bereikenmeteen
volgbod:
. Zelfeencontractspelen:deelscore
of manche.
. Eengoedeuitkomstaangeven
voorpartnerin gevaler moetwordentegengespeeld.
. Hetde tegenstander
moeilUker
makenom hetjuisteeindcontract
te vindenen/ofhenop te
drijvennaareenhogercontract.
Tot zoverBerry.Heelleezaamomte lezenl
gaathet in tegenstelling
Bijvolgbiedingen
tot.eenopeningminderom puntenmaarmeerom
speelslagen.
Waaromspeelslagen?
Na eenopeningvande tegenpartij
bestaatde kansop een
11
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strafdoublet.
Je linkertegenstander
weetal datzijnpartnerminstens12 puntenheeft.Je kunt
wat mij betreftbetervolgenop de 4 krt.HVBXdanop Bxxxx.Helemaal
gevaarlijk
wordthetals
'sandwich'-positie.
je gaatvolgenin de zogenaamde
Detegenstanderwêtendanal vanelkaar
hoeveelpuntenze mt?slenssamenhebben.Zijzullenwaarschijnlijk
hetspelgaanspelen.Het
enigedoelvanje volgbieding
moetdan nogzijnhetvastleggen
vande uitkomst.Bovendien
moetjebedenkendat doorin diepositieeenvolgbodte doen,je de tegenstanders
vertettdatjij
puntenhebt(jevolgttenslottenietop niets),eenwetenschap
de resterende
die hetafspelen
voorheneen stukeenvoudiger
kanmaken.
Om het bovenstaande
te illustreren
volgenhier3 spellenvande jubileumdrive.
Als eerstespel30i
O/-

^ HB2
v 49843
. VB2
*87

De bieding:
N
O
Z
'Ia pas

2a
dbl pas
pas
Resultaat:
2r gedoubleeÍd
4

^ V963
e HBT2
r AHT43
* 453

.85
* HV82

W
la
pas

^ 18754
r6
. 976
& T964
Noorddoethiereenvolgbodvan2r. l\,Ietwelkdoel?
. Allereerstheefrhijgeenspeelslagen
in " metalleenvA.
. Eenuitkomstin r hoeftnietperséde bestestartte zijn.Al zouhet hierkunnenleidentot
een introeveralsOW eentroefcontract
spelen,maarzouZuiddannietvanzelfmetzijn
singletongestartzijn?
. De puntendieOostheeftzijnnietmooi,5 verdwaalde
zwartepuntenen VB voorde bieder.
. Noordginghier4 downvoor-800.DezescorekunnenOW op eigenkrachtnatuurlijk
nooit
haÍen.Oostwistop dit speldat partnerminstens6 puntenhad,duswas hetvoorhemniet
moeilijkom metzijn '18puntenen mooiet kaartvoorstrafte doubleren.
gebeurdeeerderop de dagop spel3:
letssoortgelijks
ZJOW

à
v
.
+

B
v/3
H8752
H973

De bieding:
N
O
Z
W
p
as
1ê
21 21
3.
3r
pas
pas
pas
dbl
-2
Resultaat:
3v gedoubleerd

rHVT

^ 9765
r HB82
rT8
* 884

.94
* 462

^ 48432
v5
r AV63

*VTs
De situatieis hierin vergelijking
methetvorigespelvoorOW nogveelgevaarlijker.
Noordheeft
een 2-over-1antwoordgegeven,duswetenNZal datze minstens22 puntenhebben;
12
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bovendien
zijnOW ooknogeenskwetsbaarl
VoorNZis de optievaneenstafdoublet
dusnog
aantrekkelijker.
WatwildeOostmethetvolgbodeigenlijknogbereiken?
. De noodzakelijke
speelslagen
om zelfeencontractte spelenzijnin de versteverteniette
DeKennen. De uitkomstin r is metuitzondering
tegeneenSA contractweernietperséhet beste.
. HVzittenvoorde tbieder.
l\revrouwOostvindtna hetspeldatze metzo'nkaart'tocheenopening'moetkunnenbieden.
Waaropik zeg:'weleenopeningmaargeenspeelslagen'.
lvlevrouw
Oostweer:'Ja,dat het
noutoevalligzo zit.'Maaris dat nouwelzo toevallig?
lk bedoelnietdat de kaartenvoorhaar
ongunstiggestokenzíjn,maarwat hebbenNZ in dezebiedingnogvoormogelijkheden?
Een
'1
omhoognaar4a voor+130of misschien
gedoubleerd
wel l-2 down,of OW
downvoor+200,
eenzeeraantrekkelijk
alternatief
.
Als laatstesDel27:
ê T43
a42
. H7632
* VB8

De bieding:
N
O

w

pas pas
pas 'l*
11
3SA
pas pas pas
Resultaat:
3SAcontract

r 8962

à HV7
" HT83

z

aB
* 4H9764
^ 485
e 89765
. AB95
Hetbiedenvan Henkdirekt3SA,notabenemeteenvoorgepaste
hand,na eenopeningvanmij
verdientmijnsinziensgeenschoonheidsprijs.
celukkigvoorhemhebik l4 puntenmeteen6kaarten geen11 puntenen een6 kaarl,wat natuurlijk
ookmogelijkgeweestwas.Bovendien
brengik nogextrav-stopsmee.lk zit als Oostwelte hopendat Noordinderdaad
met r start
en nietop zoekgaatnaareenalternatief
bijvoorbeeld
in mijnslechtstekleur,r. Maargelukkig
vertrouwtNoord(nogsteeds?)op de volgbiedingen
vanzijnpartneÍen startgehoorzaam
met
v. Als Zuidnietgevolgdhadop haarslechtekleuris hetde vraagof OWwel 3SAgeboden
zoudenhebben,en zo ja danzou Noordwaarschijnlijk
metzijnbestekleurzijngestart,a,
waarna3SA niette makenis.
HetvolgbodvanZuidis veelminderslechtdande volgbiedingen
in de vorigevoorbeelden.
Zuidheefteerstgepast,dus Noordzal nooitte enthousiast
worden.Tochis passeneen
alternatiefwant
als de biedinglaaguitsterft,kunnenNoordofZuider altijdnoginkomenmet
een beschermend
doublet.Bovendien
zijnze daneerstmeeroverde Ow-kaartenaande weet
gekomen.Misschien
biedtOostof Westwel r, danweetZuiddatspelenin v voorNZ niet
aantrekkelijk
is.
Nu ik dit stukjeaf heb,bedenkik bij mezelf;benik niette belerendbeziggeweest;maarom nu
nogeen anderstukjete schrijven,
daarhebik ookgeentijdvooren zin meerin,dusvooruit
maar.Je benttenslotteleraar,al is hetex, ofje benthetniet.

13

CONTTACT OKTOBER1996

Tenslottebedankik de organisatie
en hetbestuurvoorde zeergeslaagde
dag.Gelukkiggeen
bingo-bridge
of diner-dansant
of ietsdergelijks,
waarik in mijnhartnogeenbeetjebangvoof
was,maargewoonbridgen.Datis tenslotteookhetgeenwat onssamenbrengten dat hebben
we op dezedag in eenleukeatmosfeer
gedaan.Bedankt.
HêET KêIOU

EINDSTAND
LUSTRUMKROEGENTOCHT
Hakvoort- Llurba
- Koekoek
2.
van Blitterswilk
3.
KÍas- Relou
4.
mw Hout- mwde Rooii
5.
mw Harmsen- mwJutte
6.
vd Hulst-vd Hulst
7.
mw Leepel-Wntêrwe|p
8.
Groen de Vreede
L
mw Bouwer- Cornelissen
1 0 . mwGraveland- mwOudiin
- mw vanGeest
1 1 . Christiaanse
1

12.

22.

24.
25.
26.
27.

30.

Váhl- Heinrichs

de Gruijler- mwde Gruilter
KoornneefTiihuis
mw Faessên- mwGroen
- vanVelzen
Romeiin
- mw SchÍeudêr
Ruiterman
- VMnkel
mw Heiimans

31.
Harmsen- Jutte
de Bíuin- Gallé

Hoek - mw Winkel

'13. vanSchaik- vd Valk
14. DiiksÍa- Smits
1 5 . van Namên- Walraven
- K!iinUes
Boonmann
1 7 . Gravêland mwJanssen
1 8 . vanArum- mwvanAÍum
- mwde Vreede
1 9 . mw Gillemans
- Pruiisers
20. van Harberden
2 1 . Vermeulen mwVermeulen

mwvan 't Hof- Willems
Cramer- van Geest

34.

de Lêng- mw de Leng

mw Gallê- mwde WolÍf
vên Leeuwen- vd Zande
van Daalen- GÍuteke
Cool-RamakeÍs
39./ [4ulder- Zuidêrwiik
40. Russel-vanWilpê
- mwVerueen
mwAmbrosius
de Knecht van Rulêr
35.
36.
37.

- CONTTACT
OPLOSSING
BRIDGECRYPTOGRAM
no.8

RoelofKoekoekis de enigeinzenderen heeÍtduseenfleswijnvêrdiend.Gefeliciteerdl

GoNTíACT
I OXrOeentgge
Voorbespreking
op de Beestenmarkt

Vezamelenbij BennyBear
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Koffie met gêbak

WimLotgering
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De Stapperij

LUnCn
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I orroaen tsss
De eerste prijs

De tweedeprijs
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De dertigsteprijs

De borrelhap
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Nakaarten

Nakaarten
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Nakaarten

Nakaarten
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CLUÊKAMPIOENSCHAP
í968-,I996
1968-1969B. de Koninq- J.H. Schonêveld
- A. de Graaf
1969-1970D. van Blitlerswiik
1970,1971 A. IVichael-I\,4.
Peereboom
1971-1972 G. Hakvoorl-4. Michael
1972-1973 G. Hakvoorl-A. Michael
'1973-1974 D. van BlitleÍswiik
- P.J.[,1.
Korlhoven
'1975
1974
A. IVichael- B. À/ochtaÍ
19751976 Ch.F. HendÍiks- J.C- KÍuithof
1976-1977 Ch.F.Hend ks - J.C.KÍuithof
'1977-1978 Ch.F.Hendriks
- J.C.KÍuithof
1978-1979G. Hakvoorl- M. PeeÍeboom
19791980 A. lvichael- B. l4ochtaÍ
19801981 A. Michael-B. lvlochtar
- G. vanSchaik
1981-i982 D. van BlitteÍswiik

- G. vanSchaik
1982-1983D.van Blittercwiik
- G. vanSchaik
1983-1984D.van Blittercwiik
1984-1985vander Hoeve- Manhoudt
1S85-1986G. SchrumpI-A. vanderZanden
1S86-1987G. Hakvoorl- H. KÍas
- R. LluÍba
1S87-1988G. Schrumof
1988-1989J. vanArum-W vanAÍum
- W LouÍens
1989-1990D. vanBlitteíswiik
1990-1S91J.lvl.GravelandJ. vanderZanden
1991-1SS2J. vanArum- W. vanArum
1S92-1993J. vanArum- W vanAÍum
1993-1994J. vanArum- W. vanArum
- R. Koekoek
1994-19S5D. van BlitteÍswiik
- R. Koekoek
1995-1996D. van BlitteÍswiik

VOORU GEHOORD
Verzuchtingaan de bridgetafel
na (alweer)eenfoutebeslissing:
'...en nouga ik biljarten
..'
DEVIERDEVAN LINKS
Sindshet gebruikvan biddingboxesgemeengoed
is geworden,is het nietmeermogelijkvia
de stem biedingeneen bepaaldebetekeniste geven.Heelbekendwas dat 1 sanseen
zwakkeSA aangafen 1 sans-atout
eensterkeSA beloofde.Zo was dubbelbedoeldals
informatieen doubletvoorstraf.Een 1-opening
vrijzachtuitgesproken
beloofdeeen zwakke
hand,terwijleenluide I eensterkehandmet hartenaangaf.Sommigenmaaktenhet nog
gekkermet uitsprakenals 1 kluiverendat tweevijfkaarten
in de lagekleurenen t hortenmet
tweevijfkaartenin de hogekleurenaangaf.Vanzelfsprekend
zijndezedingenniet
toegestaan,maartoch gebeurthet,somsuit onwetendheid
maarookopzettelijk.
Tweejaar geledenspeeldeik in Maastrichthet SNs-banktournooi,
waartot mijn
verwondering
zonderbiddingboxeswerdgespeeld.In de eersterondehaddenwe op het
eerstespel,diewe tegentweeBelgenspeelden,al een slechtescorebehaalddoordatik eên
biedingnietgoedhadverstaan.In de tweederondekwamenwe twee Limburgsedames
tegen.Rechtsvan mij werdmet I Shuppengeopend.lk dacht:zou dat de nieuwe
Muiderbergop 1-niveauzijn meteen vijfkaartSchoppenen eenvijÍkaartRuiten?Laterbleek
dat met ShuppengewoonSchoppenwordtbedoeld.
Ook bij het spelenmet biddingboxeskunnendoorhet stellenvansuggestieve
vÍagentijdens
het biedeneÍra inlichtingen
aan partnerwordenovergebracht.
Non-verbaal
zijner bij het
spelenook allerleimogelijkheden
om belangrijke
informatieaan partneroverte brengen.
Ook de rechtsongelijkheid
inzakede voorschriften
overde rodesystemen,alerterenen de
stopregel,leidenregelmatig
tot ergernisvan spelersen wedstrijdleiders.
lk vervolgmeteen
zestalspellen,
allevan 1996,waareenbieding,
aazeling,speelwijze
of anderehandeling
die op of overde grensvan hettoelaatbare
is, in voorkomen.
Uw reactieswat u wel en niet
toelaatbaaracht,stel ik zeerop prijs.
1. Openingsbiedingendie als rood worden aangemerkt
Het is toegestaanmet 1 in een lagekleurte openenop eendriekaart.Eenopeningsbod
van
1,t en 1a dat minimaaleendriekaartbelooft,hoeftzelÍsnieteenste wordengealerteerd.
22
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Daarstaattegenoverdat een openingsbod
van 'Í in een hogekleurop eendriekaart
verbodenis- In een belangrijke
viertallenwedstrijd
tussentweehoofdklasse
viertallen,
gebeurde
hetvolgende
op spel20.
Wallen

^43
r 4V874
. AB42
*H5

West
1" I
2^
pas

/t tjta5

4 HV9762

v 893
I H93
* AVB

.875
* Í942

Noord
pas
pas
pas

Oost
1r
3a

Zuid
pas
pas

? HT652
.VT6
* 8763
Zuid kwamuit met ^A en toenWestzijn kaartenopenop tafellegde,verontschuldigde
hÍ
zich met de opmerking:Sorrypartner,ik hadeen ruitentjebij de hartenszitten.Zuidriepde
wedstrijdleider
om zijn rechtenvoorte behouden.
ln slag2 vervolgdeZuidmet +6, in Westwerdde boergelegden NoordmaaKerH. NZ
kregenlaternog 2 .-slagen (op +10 verdwijnt13) zodathet contractprecieswerdgemaakt
(+140voorOW).
De wedstrijdleider
werdopnieuwgeroepen.NZvoeldenzichzwaarbenadeelddoorde 1ropeningvan West.Ook de vergissing
vaneen kleineruitenbij de hartenginger bij NZ niet
in, omdatde kleintjesin ruitenen hartenbijWestdezelÍde'waarden'hebben.
Westvoerdenog aandat op spel 18 Zuidmet 1* ookop een driekaarthad geopend.
HierdoorhaddenOW een uitstekendredbodvan5+ (1 down)tegeneen kwetsbare4ó van
NZ gemist.
"maar1r niet.lk ben
De wedstrídleider
zei nogdat 1* op eên driekaartwel is toegestaan,
het ook nieteensmetdezeregels,maarik hebze nietvastgesteld
en we moetenonser wel
aan houden.Omdatdit de eerstekeeris dat ik zoietsvan u meemaak,en u verderbekend
staatals eerlijkeen betrouwbare
speler,beschouwik dit bodals een psych,wat u nietmeer
dan1x per 1000handenmagdoen.NZ hebbenookzelfschulden haddenzichveelbeter
kunnenverdedigen."
Bij het uitslaanvan de spellenbleekhet nevenpaar
van OW op spel20 6v gedoubleerd
te
hebbengemaakt,goedvoor 1660punten.Totaalscore1800puntenen dat leverde18 imps
en hetkampioenschap
op.
2. De stopregelen de 10 secondenverplichtedenkpauze
Als uw rechtertegenstandêr
meteen openingsbod
van 2 of hogerde biedingbegintof een
'1
sprongboddoet, niveauhogerbiedtdan noodzakelijk,
is hij verplichthetwoord'stop'aan
de biedingvoorafte doengaan.Als met biddingboxeswordtgespeeld,legthij eersteen
stopkaartjeneerof draaithet boddat hÍ wil doenevenom. U benthiernaverplichteen
denkpauzevan 10 secondenin achtte nemen,voordatu pastof een anderebiedingdoet.
Dezeregelzou volgensmij moetenwordenuitgebreid
zodatna iedervolgbod,dus ook
zondersprong,eenverplichtedenkpauzevan 10 secondenin achtmoetwordengenomen.
lJ bezitde volgendehand:1873, v2, rAV543,*8652.
Partneropentmet '1* (minimaaldriekaart).
Rechtsvan u wordtgepasten u heeftgeenenkel
probleem.U biedtgewoonI r. lvaarnu volgtuw rechtertegenstander
met 1A. lk zie nu alle
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spelersevenaazelen (zo'ndrieseconden)alvorensze passen.Partnerweetnu dat u iets
heeft,vrij zekerin klaverenen ruitenomdatu nalietnegatiefte doublerenof 1SAte bieden.
3. Alerteren
In het algemeenmoetwordengealerteerd:
iederbod in een kleurdat ofwelietsanders
aangeeftdan lengte(vierkaartof langer)uitsluitend
in de genoemdekleuf,ofweldat nietdê
bereidheidtoonteen contractin de genoemdespeelsoort
te spelen.In Nederlandworden
alleconventionele
biedingen
boven3 SA nietmeergealerteerd.
In alleanderelanden
moetenalleconventionele
biedingent/m 4À wordengealerteerd.
HalveflnaleTAS Informatica,
zitting2. Op spel21 gebeurdehet volgende.NoordJan,Zuid
Wil vanArum.Oostwas een belangrijke
manuit hetdistrictsbestuur.
N/NZ

West

4 865
'

Hó/

.4754
* 984
.
"
r
*

T93
AVBT4
VB3
H5

stop4.
Pas
''Í3-'Í5

r AHVT
" 6532
. T982
*A

Noord
Oost Zuid
pas
ISAI 2a)
pas
...doublet 4r
pas

2gealerteerdtramsfervoor *

^ 842
r9
.H6
* VBT7632
Op 4. wildeik na de verplichte
denkpauze
van10seconden
eenpaskaartje
neerleggen,
toen ik me realiseerde
dat 4o eentransfervoor4v zou kunnenzijn.lk hadmêt mijnhand
echteral een paskaartjevast,maarnognietuit hetdoosjegehaald.Ook konik geen
informatiemeervragenaan meneerOostoverde betekenisvan het4t-bod zonderdê
suggestievan een t-uitkomstaanmijnpartner.Ookeen &-uitkomstvan mijnpartnerleek
mij niets.Uiteindelijk
beslootik eendoubletkaartje,
dat achterde paskaartjes
stond,neerte
leggen.Oosthadde zaak nu kunnenreddendoorte passen,maarbesloottochtot 4r.
Partnerkwamuitmet rH, na eenaansignaal
met i4 werdaOnagespeeld
voormijnaA. De
volgenderuitentroefdepartneraf met 19. Laterin het spelkwamtH nog binnen,1 down.
Oostvonddat dit nietkon,maarriepnietom de wedstdjdleider.
Doordat4f als
conventioneel
bod nietmochtwordengealerteerd,
ontstonddezevervelendesituatie.In het
buitenland
hadditnietkunnengebeufen.
Watvindtu hiervan,
is hetdoubletnog
toegestaan?
4.

Uitkomst doubletonoÍ singleton?

gaat:
Zallen,viertallen.
De bieding
Zuid
'1^ (4+)
4^

Noord
3^
pas

Partnerkomtuit met e8. Van een doubletonstartu metde hoogsteen verderspeeltu 1e,
3e of 5e vanboven.U bentOosten dezedummvkomtoo tafel.
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à VB94
r H76
rBT
+ VBTT
W komtuit
met 18

^
"
r
*

7
ABT52
8643
485

Op tafelwordt r6 bijgespeeld
en het crucialemomentis vooru aangebÍoken.
Als r8 een
singletonis, moetu vA nemen,r2 terugspelen
(Lavinthal).
Partnertroeft,speeltklaveren
voor uw *A en u laatpartnernogeen hartentroeven.ls 18 de hoogstevan een doubleton
of de laagstevanV987,danmoetu v 10 inleggen.
Hoeweetu nu of vB eensingleton
is?
Dat bepaaltu aan de handvan de snelheidwaarmeepartnertg op tafel heeftgelegd.Over
een singletonhoefthij niette denken,diewordtdirectna afloopvan het biedenop tafel
gelegd.Als partnerevenoverde uitkomstheeftnagedacht,
dan is de uitkomstbeslistgeen
singleton.
5. HoeveelkaaÉenheeft partnerin de kleur waamee u bent uitgekomen?
Het is weer eenviertallenwedstrijd
en u hoorthetsimpelebiedverloop
vanZuid I SA (15-17),
Noord3 SA. U bentWesten komtuit met 12 (inviterend).
De volgendedummykomtop
tafel.
i.76

rV54
| 48873
* HT3
ê HV32
e AT2
.95
* 864

O neemtslag 1 met .|S,
en vervolgt
in slag2 meti10
Z speeltin slag '1^4,
en in slag2 15 bÍ

Het probleemvoorWest:moethij de slagaanzijn partnerlatenin de hoopdat Oost nog
een derdeschoppenbezit?In dat gevalis Zuiddirect2 down.HeeftOostechteralleen.A
en ^'10,dan moetWestovernemenen schoppennaspelenin de hoopdat hij nogtijdigmet
vA aan slagkomtom de vÍfde schoppente kunnenincasseren.
Bij vele partnerships
weetWestzekerof Oostoorspronkelijk
4ATx of AT sec had.Als Oost
bij het naspelenvan ó10 de kaartvasthoudt,dan bezithij er nogeen kleinekaartnaast.Hij
geefthiermeeaan:laatde slagmaaraanmU,ik hebnogeenschoppen.
Legt1".
daarentegen
i10 op tafelneeren hijlaatdezekaartduslos,danis ^10 de laatsteschoppen
van Oost.U moetdaarmeereensop letten!
6. De vierdevan links
De slotcompetitie
van het seizoen1995-1996
bij BC Lombardwas een viertallencompetitie
op Swiss-basis.
In totaalnamen24 viertallendeelaandezecompetitie,
waarbijdê sterke
viertalleneen handicapmoestengevenaande zwakkereviertallen,die tot 30 impskon
oplopen-Wij speeldensamenmet Ericvan den Bergen KimVáhl.Er werdentwee
wedstrijdenvan 14 spellenper avondgespeeld.In de allerlaatste
rondemoestenwij het
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opnementegenhetviertalBerryWestÍa-GerKamerbeek
en DejanMarkovic-Vincent
Ramondt.De eerstehelftspeeldenwij tegenDejanMarkovic-Vincent
Ramondt.Eénvan de
2 spellenwaarwe de wedstrijdmet 'l 1-19op vedoren,was spel2:

o/Nz

ÀH8
r 4H962
f85
* 9754

^ 49754
rV5

i83
r BT73
r AT63
* H62

* VT83

Het biedverlooD
was aan beidetafels
identiek.
West Noord Oost Zuid
'l a
pas
pas
1^
2r
2SA
pas
pas
pas
3SA
pas

^ VT62
?84
r HV942
+AB
ZowelBerryalsik kwamenuit i4, op tafelwerdó8 gelegd,Oostrg en Zuidnammet à10.
In slag2 werdvervolgdmet .2, ik speelde17, in Noordwerd .B gelegden Wil nammet
tA. In slag3 vervolgdeWil met 43, ZuidDejanMarkovicheelgoed .6 (en niet ^2). lk wist
nu nietwie ^2 had en speeldedaaromi5 bij,op tafelgenomenmet tH. Vantafelwerd nu
15 gespeeld,
Wilspeelde
nu 16 maarDejansneednu op a 10doorin zijnhand.9 te
leggen,Westspeelder8 bij. Hetcontractwas nu binnen,namelijk2 schoppen-,
2 harten-,4
ruitenslagen
en 1 klaverenslag.
WaaromsneedDejanMarkovicin slag4 op | 10?Hij verteldehetgeheim.Wil hadslag2
genomenmet aA, de vierdekaartvan links.Omdatde kans2x zo grootis dat .10 bÍ de
vierkaartzit in plaatsvan bij de doubleton,had hÍ overVVilgesneden.Wil hadde kaarten
vanditspelalsvolgtgesorteerd:
vanlinksnaarrechtsr93, r81073,eH62,aA1063.Voor
Dejan,die linksvanWl zat,was aasde vierdekaartlinks.
lk konhet Ericvan den Bergnietkwalijknemendat hij 2 downwas gegaan,wanthij haddie
aanwÍzingniet.SindsdiensorteertWil de kaartennietmeerkleurbij kleur.En tenslotteals
laatstetip bij het sorterenvan kaarten:zet de honneursnooitaande randvan uw hand.

JanvanArum
DE BRIDGEHEL
Het nationalebridgekampioenviertal
uit Bridge-lndië
hadveletriomíengevierd.De leden
vormdenhet seniorenteam
dat al meerdan 25 jaar samenoptrok. Samenwildenze wel
eeuwigdoorspelenin de bridgehemel.Maarja ... zoudezewenswel in vervullinggaan?
Welongewild
kwamal spoedig
Watgebeurde
de beslissing.
er namelijk?
Toenzeinde
autoop weg warennaareen b dgetempelvoor
een belangrijke
wedstrÍd,moestenze over
een bamboebrug
die doorde hevigeregenwankelwasgeworden.Juisttoenhet blueteam
overde brugreed,zaKe de bruginelkaar,en het heleteamverdronkjammerlijk.
Gezamenlijk
aangekomen
bij de hemelpoort
stondde sleutelbewaarder
Petrushet teamop
te wachten.Ja, goedebridgerswarehetwel,maarzomaartoegelaten
wordenin de hemel
is anderekoek. Elkteamlidhadwel wat op zijn kerfstok,en dat was Petrusuiteraardwel
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bekend. De teamcaptainprobeerdePetrusoverte halenhetteamin zijngeheeltoe te
laten. Ze zoudenin de hemelnietmoeilÍkdoenen eeuwigmet elkaarbridgen.
Petrusstondvooreendilemma,streekmetzijn handdoorzijnbaard,mompeldewat in
zichzelÍ,en maaktetoenzÍn besluitkenbaarmetde woorden:'Julliezijnnog nietrijpvoor
de hemel,docheen zwarebeproeving
zaljulliezielenlouterenen julliebridgewens
zal ten
delewordengehonoreerd-'Hetteamvrolijkteop toenze dat hoordenen ze wildenPetrusal
bedanken,dochdezemaakteeenaÍwerendgebaaren sprak: 'Juichniette vroeg;'ik verwijs
jullienaarde bridgehel
metde volgende
opdracht:
. Julliesoelen25 soellen.
. '1bod Der24 uur.
. Telkenshet dichtstbijgelegenboddoen,ongeachtde samenstelling
van de kaarthand;
dus startenmet 1 klaver,etcetera,tot hetallerlaatstmogelijkêbod.
D e s t a r t i s lj a n u a r1i 9 9 7 o m 1 2 . 0 0 u uAr l.s é é n v ajnu l l i ee e nf o u tm a a k td, i e n e jnu l l i e v a n
vorenaf aante beginnen.Ook moetenjulliede verleidingweerstaanom het spelaÍ te
spelenijulliemogenen moetenalleenmaarde kaartenverdelenen bieden. De dag nadat
het laatstebodvan de geheelcorrectebiedserieis uitgebracht,
zal ik jullietoelatenin de
bridgehemel.'
De teamledenkekenelkaarsip aan,dochbeslotentochmaarde opdrachtvan Petruste
aanvaarden
om zo spoedigmogelijkten eeuwigedagente kunnenbridgen.
Vraagaan de lezer: Op welkedatumkanhetteamde bridgehelop zijnvroegstverlaten?
Onderde goedeoplosserszal eenfleswijnwordenverloot.
Oplossing
inleveren
voorof op '19november
1996bijWoutCool.
WoutCool
HERSENBREKER
Het probleemvan de vorigekeerkwamuit de interneviertallenkompetitie
van BC De
Lombard.KimVáhl moestop hetvolgendespelals Zuid6 hartenziente makenna het
volgendebiedverloop:
N
O
Z
W
2.1 pas 2SA pas lmulti
pas 'goede6-kaarthaften
3*2 pas 6v
pas pas
Het kompletespelzag er zo uit:
ó83
v ABT843
. 872
* Ht

r HBs
r H9765
. 863
*74

^ f9742
| 2
. VT94
*982
^ AV6
rV

. AHs
à AVB653
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Westkomtuitmet*7. Slagl wordtindehandgenomen
met*8. Slag2:vV voorspelen,
West v5, Noord13, Oost 12. In slag3 naar*H op tafeloversteken.Slag4 is voor rA,
Oosten Zuiddoeneenkleineschoppen
weg. Slag5: Noord"8, Oosti4 en Zuidrs en in
praktijk
de
namWestmetvH. Westspeelde.8 na,in de handgenomen
met rH. In slag7
speeldeKim *A voor,West 16, Noord.7 en Oost*9. In slagI volgde*V, Westdeedzijn
laatstea weg en nu had Kimop tafelmoetentroevenom in Noordeen gelijkaantaltroeven
als in West overte houden(GrandCoup). In slag9 wordtdan naar^A overgestoken,
waamade volgendeeindpositie
ontstaat:

I

t d

. B

rHB
r97
r-

^Tg
raVT

* -

* -

*65
In slag '10wordtuit Zuidde vrije+6 voorgespeeld.
TroeftWest,dantroeftNoordzo laag
mogelijkover,trektde laatstetroefen maaktnog aA en ,r5. TreftWestin slag 10niet,dan
gaatin Noordi8weg. Inslagl'1volgtdan*5, waaroptBweggaatalsWestweerniet
Íoeft. Als de leiderer maarvoorzorgt,dat Noordevenveeltroevenoverhoudtals West,dan
kan het kontraktaltÍdwordengemaaK.
Er ontstaat
eenietsanderespeelfiguur
alsWestin slag5 rH nietneemt.InslagOwordt
dan naar rH overgestoken.In slag7 wordtnu *A uit Zuidvoorgespeeld.Dit is op dat
momentde positie:
ê83
r T84
.87
^ Httc

^ t!,/

rHg
f 86
+-

rrwg
*9

* AV65
Van belangis nu welkekaartWestop *A bijspeelt.LaatWesteen I gaan,dan wordtin
Noordgetroefdmet v4, waarnaZuidmet aA weeraanslagwordtgebracht.Vervolgens
wordtsteeds* uit Zuidvoorgespeeld
totdat:
. of West hoogaftroeftmet "H waaropuit Noorda B verdwÍnten de leideralle resterende
slagenmaakt
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. ofWest met 19 troeftwaaropNoordmet vT overtroeftwaarnaWestmet "H aan slag
wordtgebracht;Westheeftallêennogmaar^ overen moetZuidde resterendeslagen
brengen
Als West in slag7 op *A een I wegdoet,tfoeftNoordnietmaarécaÍteerta7. In slag8
wordt*V gespeeld,
dienuwelin Noordmetv4 getroefd
wordt.In slagg wordtZuidmet.A
opnieuwaan slaggebracht.Vervolgens
wordt*6 uit Zuidgespeeld,waarnadezelfde
situatieontstaatzoalshiervoorbeschreven:
WestmaaktalleenrH.
Uiteindelijk
leverdedit speltoch nogeen kleinewinstop, omdatde tegenstanders
in eente
hoogkontraktvan 7* 2 downgingen.
Het nieuweprobleemis ookweeruit de praktijk,namelijkuitde zomeravondkompetitie
in
Waalwijk.lk geefu het spelals double-dummy-probleem.
i AHV6
r HBT52
.V4
*43
^ BT98
| 74
.88732
& V5

^
r
.
*

74
V9863
T
8T864

. 532
r 4H965
* H972
Kontrakt65A; West komtuit met iB.
Er zijn 2 speelwijzen
die leidentot 12 slagen.
Oplossingen
van beidespeelwijzen
kunnentot uiterlík1 december'1996
wordeningeleverd
bij Janvan Arum. Ter gelegenheid
van het 3o-jarigjubileumvan BC Prometheus
steltde
penningmeester
enkeleprijsjesbeschikbaar.
JanvanArum
VERDEDIGENDE
BIEDINGËN
METTWEEKLEURENSPELLEN
(minimaal2vijfkaarten)in één boddirektte kunnen
Teneindeeentweekleurenspel
aangeven,zijnverschillende
conventiesbedacht.
lJnusualNotrump(ongebruikelijke
SansAtout)
De oudste,nogveelgespeeldeconventieom eentweekleurenspel
aante geven,is de
UnusualNotrump.HetwasAlvinRothdie in '1948op het ideekwamom een volgbodvan
2SAna een openingsbod
van 1 in een hogeleurde betekeniste gevenvan een
tweekleurenspel
in de lagekleuren.In de Encyclopedia
of Bridgewordthet volgende
voorbeeldgegeven:
ê 5
. HV952
+ V89763
Zowelna een 1v- alsna een '1.-opening
wordtmetdezehand2SAgevolgd.
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lVinderbekendis dat in de oorspronkelijke
betekeniseenvolgbodvan 2SA na een opening
'1
van in een lagekleur,minimaal2 vijfkaarten
in de hogekleurenaangaf.Tegenwoordig
beloofteen 2SAvoigbodminimaal2 vijfkaartenin de 2 laagste,nietgebodenkleuren.
Schematisch
ziet het er zo uit:
na 1* - 2SA
ruiten/harten
na'1r-2SA
klaveren/harten
na'1r-2SA
klaveren/ruiten
na1.-2SA
klaveren/ruiten
Hebbenbeidetegenstanders
een kleurgeboden,dan belooft2SA de overige2 kleuren.In
het laatstegevalspelenvele parendat een volgbodvan 1SAeentweekleurenspel
belooft.
je
passen.
lVeteen echteSA-handkun in dezesituatiebeter
Aan welkeeisenmoeteentweekleurenspel
voldoen?Dit is natuurlijkafhankelijk
van de
'body'
kwetsbaarheid,
maarooknietkwetsbaar
moetende kleuren
hebben.Meteen5-5
verdeling
is 110 puntenmetmiddenkaarten
hetminimum
vooreen2SAvolgbod.Eengoed
2SAvolgbodna een 1a-opening
is:
^75
r ABT93
. 8
* HVB92
Met een 6-5 of 6-6 verdelingkunnende punteneisen
wat lagerwordengesteld,omdatmet
meerlengtede speelkracht
omhooggaat.
Eenvoorbeeld
vaneenspeldat beslistnietaande eisenvaneen2SAvoldoet:Na een '1ropeningzekergeen2SAvolgenmet:
A B
t V8752
.43
* HT643
Nietkwetsbaarzouje 1r kunnenvolgen,hoewelnietongevaarlijk.Kwetsbaarmoetje
passen.
Voordeelvan de UnusualNotrumpis dat dezeconventieeenvoudigis en vrijwelnooittot
vergissingen
leidt. Bovendienkunje de conventieookgebruikenmetzeersterkespellen
je
omdat altijdnogaan de beurtkomtals partnerzijnvoorkeurheeftaangegeven.Een
nadeelis echterdat uitsluitend
eentweekleurenspel
in de 2 laagste,nietgebodenkleuren
kanwordenaangegeven
en de conventiedus beperktbruikbaaris. Veletopspelershebben
dezeconventienogop hunsysteemkaart
staan.
RomanOvercalls(Romêinsê
Volgbiedingen)
DezeconventiedateeÉuit de vuftigerjaren.Het komtuit het RomeinseKlaverenSysteem.
Je kwamhet vroegervaakop de systeemkaarten
tegen. Nu komtje dezeconventieniet
meertegen.Zelfhebik hem33jaargespeeld,
maarsindsjuni 1994is dezeconventie
van
de systeemkaart
verwijderd.
gaÍjeeentweekleurenspel
Meteenenkelvoudig
sprongvolgbod
in de gebodenkleuren de
naasthogerekleuraanonderoverslaan
vande kleurvande tegenpartij.
Hierondervolgt
het
schemana een 1v-opening:
24 geeftnu minimaal5-5 in schoppen/klaveren
aan
3* geeftnu minimaal5-5 in klaveren/ruiten
aan
3f geeftnu minimaal5-5 in ruiten/schoppen
aan
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Omdatpartnermetvoorkeurvoore gebodenkleurmochtpassen,hadje ook nogeen bod
nodigvoorde mancheforcing
tweekleurenspellen.
Hiervoorwerddan het 2sA-bodgebruikt,
waarnapartnermet 3* naarde kleurenkonvragen.
Voordeelvan dezeconventieis datje alletweekleurenspellen,
en bovendiennaarsterkte
verdeeld,
kanaangeven.Eennadeelis echterdathiervoor4biedingen,
dieandersvoor
anderetypespellenbeschikbaar
zoudenzÍn, moetenwordeningeleverd.EenbÍkomend
nadeelis ook nogdat in ongeveerde helftvan het aantalgevallen,nietde bekendehand(de
handmet de 2 vijfkaarten)
maarde onbekende
handdummywordt.
MichaelsCuebid
Ook met dezeconventiegeeftje eentweekleurenspel
aan. Hetschemais als volgtl
Na een openingsbod
in een lagekleurgeefthet cuebidin die kleureen tweekleurenspel
in
de hogekleurenaan,minimaal5-4 verdeeld.Ookde puntenkracht
voordit bod kanwat
lagerzijn,omdataltijdop 2-niveauin de bestehogekleurkanwordengespeeld.Na een
opening
van '1* of 1r biedje 2* of 2r met:
I HV83
| 49764
*53
Na een openingsbod
in een hogekleurgeefthet cuebidin die kleureen tweekleurenspel
aan
in de anderehogekleuren in een nietbekendelagekleur;nu echterwel minimaal2
vijfkaaÍten.Na een openingvan 'l v biedje 2r met:
ó HBT86
v 6
r AVB93
*54
Voordeelvan dezeconventieis dat slechtséén bodwordtopgegeven,
namelÍkhet cuebidin
de kleurvan de openaar.Dit is zekergeengemisomdatje zeersterkespellenvia een
doubleten daarnaeen cuebidkuntbieden.Eentweedevoordeelis dat meteen
tweekleurenspel
in de hogekleurennogop 2-niveaugeëindigdkanworden. Een nadeelis
volgensmij dat na een cuebidin een lagekleurnog al eensin een 4-3 Íit, of zelfsin een4-2
fit hooggespeeldmoetwofden. Bij dit soorthandenzittende troevenbovendienvaakslecht
verdeeld.Dit nadeelkan natuurlijkondervangen
wordendoorhet cuebidin de lagekleurook
als minimaal5-5 hoogte spelen.Eentweedenadeelis dat na het cuebidin een hogekleur
de lagekleurnietbekendis. Eenderdenadeelis dat nietalletweekleurenspellen
aangegeven
Kunnenworoen.
Ghestemconventie
Dezeveelgespeeldeen beruchteconventie(vanwegehetgroteaantalarbitrages)
wordtin
geboden:
Nederlandmeestalvolgensde volgendevariant
Na een openingsbod
van 1 in een kleurgeeft:
. het cuebidde laagsteen de hoogsteovergebleven
kleurenaan
. 2SAde laagste2 overgebleven
kleurenaan
. 3* de hoogste2 overgebleven
kleurenaan
Hetvolledigeschemaziet er dan als volgtuit:
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1* -2*
1* - 2SA
'1* - 3È
1a-2a
1a - 2SA
'1. - 3*

ruiten/schoppen
ruiten/harten
harten/schoppen
klaveren/schoppen
klaveren/harten
harten/schoppen

1r-2r
1v - 2SA
1v - 3*
1^ - 26
1r - 2SA
'14- 3*

klaveren/schoppen
klaveren/ruiten
ruiten/schoppen
klaveren/harten
klaveren/ruiten
ruiten/harten

Ër zijn nogalwat nadelenverbondenaandezeconventiealsje Ghestemop dezewijze
speelt. Omdateen openingvan '1.t.vaakop een3-kaartof op een doubletonof als
conventionele
openingwordtgedaan,is het beterom 2* als natuurlijkbodbeschikbaar
te
hebben.Het bodvan 3* wordtdangebruiktom een ruiten/schoppen
spelaante geven.
Eensprongbodvan 2r op 'l * geeftdan beidehogekleurenaan. Dat heefthetvoordeeldat
op 2-hoogtein een hogekleurgeëindigdkanworden. Hetvolgbodvan 2SA behoudt
dezelfdebetekenis.
Ookna een r-openingspeelik zelfeenanderevariantdande klassieke.
De biedingen
van
2a en 2SA behoudendezelfdebetekenis.De hogekleurenwordenaangegeven
met 3r.
Het bod van 3* komtnu vrij alsjump-overcall
om een klaverenkleur
aante geven(variabel
afhankelijk
van de kwetsbaarheid).
Dit bodbemoeilijkt
hetvindenvan êenfit in een hoge
kleurvoor uw tegenstanders.Op een r- of l-openingspeelik vorenstaande
klassieke
variant. Het aangepaste
schemazieter nu zo uit:
1e - 2&
1& - 2r
'1* - 2SA
1* - 3*
1a-2a
1. - 2SA
1a - 3*

echtekleur,
sterke5- of 6-kaart
harten/schoppen
ruiten/harten
ruiten/schoppen
klaveren/schoppen
klaveren/harten
meestalzwakkejumpovercallin klaveren

1r - 3r
1r-2r
1v - 2SA
'1" - 3*
1^ - 2^
'1ó- 2SA
'1ó- 3*

harten/schoppen
klaveren/schoppen
klaveren/ruiten
ruiten/schoppen
klaveren/harten
klaveren/ruiten
ruiten/harten

In de A-lijnkwamin de laatstekompetitiehetvolgendespelvoor. Kwetsbaar
tegenniet
volgdemÍn parlnerna een I *-opening
vanW met2a opi
^ AHV53
v VBT64

Oostverhoogdetot 3*. Zelf hadik hetvolgendespel:
^86
v 495
I H8764
* 965
lk beslootte passen,W pasteook,waarnamijnpartnerbeslootte doubleren(informatief).lk
b o o d 3 r ( m e t . H e n v A o m g e d r a ai si d4 v h e t g o e dbeo d ) .W b o o d n u n o g 4 * ( ' d1 o w n ) ,
waarnaik dachtdat partnereen singleton.t zou hebbenen bood4r (1 down).
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Voordelenvan de Ghestemconventie:
. Alletweekleurenspellen
kunnenwordenaangegeven.
. Je komtaltijdnogaande beurtom je spelverderte omschdjven
en krachtaante geven
. Beidekleurenzijn direktbekend.
. De Ghestem-bieder
wordtin 99%van de gevallendummy.
. HetverliesvannatuurlUke
biedingen
is gering.
Eengrootnadeelis echterdat de conventienogaleensleidttot vergissingen.
Eenvolgendekeerzal ik een aantalanderêtweekleurenconventies
behandelen
die na een
'1SA-opening
en hogerebiedingenkunnenwordengebruikt.
JanvanArum
cLUBKAMPTOENSCHAp
t995-1996(ETNDSTAND)
2.
4.
5.
6.
8.

L
'10.
12.
14.

'15.

van BlittêÉwiik- Koekoek
van Arum - van Arum
Rêlou- Rêlou
van't Hul- Tolman
Hakvoort- Llurba
- Pruiisers
van Harberden
Leepel Wntelwêro
Groen- van Leeuwen
van Schaik- vêndeÍ Valk
-VVinkel
Heiimans
Romêiin vênVelzen
de Graaf- OfÍierski
Kras- Spaans
Bouwer- Comelissen
vanderHulst-van derHulst
van Namen- Walraven
Cool-vanderZanden

I 26.
1 7 27.
17
1 9 29.
22
25
25 32.
32 33.
33
35 35.
36.

40
40
41
44

48
49

17.
- Juttê
1 8 . hh Harmsen
- Schreuder
Ruiterman
20. Gallè- Lonzième
- Janssên
2 1 Graveland
- Oudijn
22. Graveland
- de Vreede
2 3 . Gillemans
24. van den Berq- Váhl
25. Koornneef-Vermeer

50
50
51

52
53
54
56

de Lenq - de Lênq

58
59
59
60
60

Boonman- Kuijntjes
Faessen- Groen

deBruin- Citroên

damesHaÍmsen- Jutte
Hoek- Winkel
Hom- Hom
de Gruiitêr- de Gruiiter
IVur- Stam

60
64
68
68

- VêÍmeulên
Vermeulen

71
76

- Verveen
Ambrosius
Pêes- Pees
- Smits
38. Diikstra
39. Gallé - de Wolff
NonhebelNonhêbêl
4l
Russel- vanWilDe
42. Cramer- van Geest
- van Geest
43. Christiaênse
44. van Daalen- Griitekê
- Romiin
45. RamakeÍs
46. dê Knêcht van Ruler
- Zuidêrwiik
47. l\4uldêr
48. Verkerk- Verkerk
49. de Gief - de Koo

77
7A
78
80
82
87

93
95
99

103.5
109
114

SLEMKLASSEMENT
í995-í996íEINDSTAND}
rang

nr.

naam

1
2.
3.

hrJ.P.Boonmann

5
7

hr R.J.Ruiterman
mw P.J.G.Schíeudêr
hrC. van't Hul
hr F.P.Tolman

qroot slem
klein slem
qemaa|(t oown gemaakt down
'10
3
9

2

7
7

3
3
7
7
4

11
11

I

33

punten
totaal
8,5

8,0
7.5

7,O

coNTracT
I orroeen tsse
rang
n1.
8.
9.

10.

naam
mw M.N.A.Graveland
hr J. Kuiinties
hÍ L. Hêímsên

klein alem
gemaalc down
7
5
8

3

6

2
2
2
4
4

h r G .M u r

6

6

15.
'16.

hf H.J.Stam
hrJ S.vanAÍum
hr W-J.P.[,,1.
Relou
hr J.H.vanNamen
hrA. vên Harberden

17.

hrJ S.D.Diikstra

6

hr M. Jutte
hr J.H.Smits

6

3
3

6

3

hf R. Koekoek

5

hr H.J.C.vanVelzen
hf H.C.Winterwerp
hr I\í.C.van der Hulst
hr P.H.vandeÍHulst
hr K.Váhl
mw H. Leepel
hr P. Rêlou
hr L. PruiiseÍs
hr D. van Blitterswiik
hr A.G.l/.Romeiin
hr H.lvl-Kras
mw H. Bouwer
mwC. Hout
mr A. de Rooii
hr E.Wnkel
mwA.E.Hom
hr M.L.Hom
mwM. Oudiin
hÍ F. KooÍnneêf
hr G. Vermeer
hr S.A.Soaans
hr C.M.L.Cornelissen
mwA.M.Ambrcsius
mwA.E-Heiimans
hrJ.P.dê Knecht

I

3
7
7

6

I

6

1
2
4

mwIvl.A.D.
vanRulêr

5

13.

20.
21.
23.
25.
26.
24.
29.
30.
3'1.
32.

36.
38.

39.
4l.

42.
43.
45.
47.

hr A. Hoek

50.

mw D.Ë.lvl.
Winkêl
hr J. vander Zanden
hr P.J.J.vanDaalen

mwT. Gillemans
mwA.A.Gruteke

I

8
7
6

6

7
7
5

groot slêm
gemaakt

1

punten
totaal
6,5
6,5

6.0

1
1

6,0

6,0
6,0
6.0
6,0

2

6,0

5.5
2

5,0

5,0

4

5,0

4
I

3

7
7
7
7
7

10

4,5
4.5
4,0

5,0
I

4,0

6
6

4,O
4,0

6

4,0
4,0
4,0

4

4
5
4
4
6
7

3.5
3,0

10

3,0
4
4

3,0
3,0

2

3,0

2
3

3,0

3
4

3
3
3

2.5

3
55.

58.
59.

hr P. Vèrkêrk
mwA. Christiaanse

3

mwN. Harmsen

4
2
2
4

mw D- van 't Hof
hí E J. van dên Berg

mwE.Jutte
hrM.Russêl

2.0

4

4

2,0
2,0
2
5
5
34

1,5
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Íang
nr.
62.
64.
66.

naam
mw S.Ë.VeNeen
hrW Cool
mwJ.G.CÍamer
mw C.P.de Vreedê
hr L. VVillems
hr P.H.Gallé

klêin slem
qemaakt
4
3

hr C.Vermeulên
mw H.J.Vermeulen
hrJ. vanWlpe

72.

mw A.C.Muldef

74.

hr J.P.Zuiderwiik
hr H- van Geest

mwH.l\r.vanGeest
hr H.C.de Lenq

79.

mwWB de Lenq
hr J. Ramakers
hr G.L.H.vanSchaik

3
2
2
4
3
3
3
3

2
2
2
2
2

3
1.5
8
4

1,0

4

'1,0

'1,0

1,0

1,0
4

'1,0
'1,0
'1.0

3

0,5

3

0,s

3
3
3

0,5

0,5
0,5

0,5

hr J.A.van deÍ Valk

8'1.
82.
84.

87.

hr J. Lonzième
mwH.H.Faessen
hr F.P.de Vreede
hr E. de Gruiiter
mw M.A de Gruiitef
mw l\r.4.Romiin
mwL.F.Bolwidt

4
2
2

0,5
0,0
0,0

8
4
4

0,0
0,0

0,0
2

0,0

0,0

mwJ.P.Gerrets

92.

mw E.lr,,l.Th.
de Gier
hrA. Klêin
hÍ N.P de Koo
mw M.J.Groen
mwA.E.Nonhebêl
hÍ J. Nonhebel

95.

0,0
0,0

0,0
0,0

2
2
2

hr R.deBruin

hr J.M.GÍaveland
mw G.l!1.Janssen
hr R. Llurba
99.
hr H.J.vanBênschop
mw lvl.G.C.van Benschop
1 0 1 . hr A. de GraaÍ
102. hr D.A.Groen

hr L.C.vanLêeuwen
hr J.W Ofiierski
105. hr G. Hêkvooí
1 0 6 . hr Ch.L.Citíoen
H. Gallé

mwA. Kouwenhoven
hr J.P.Kouwenhovên
mw lvl-C.de Wolff

punten
totaal

3

3
hr lr.J. Pees

qÍoot 5lem
qemaakt

5

-0,5
-0,5

5

-0,5
-0,5
-0,5

3
3

-0,5

3

3
2
2
2

-0,5
-0,5
-0.5
-1,0

8
2

2

2

2

6
4
2

2
2

2
2

35

1,0
'1,0
'1,0

1,0
1,0
-Í,0
-1.0
-1,0
-1,0
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HoÍizontaal
(5)
3.
Engelseklaververenigingen
5.
Lagemiddenkaart,
maartochnetvoldoende
(3)
6.
ldeevan de leider(4)
7.
Ruimvoldoende
vooreenpreëmptievê
opening(9)
punten,
11. Nietalleen
(15)
maarookvêrdêling
13. Datis OostvoorZuiden WestvoorNoord
(6)
14. Eengezonde5-3(3)

VeÉikaal
1.
Keudgin hetpakgesneden(4)
2.
De laagstescoÍêlevertnietsop (3)
3.
4.

Werdhetclubbladgêboden?(8)
Droogin z'n eentje(3)

5.
6.

(3)
Hetalfabetomgedraaid
in Pakistan?
Eenbargoensklêintjê(3)

8.

Metêen middênkêaÉ
een hogekleur
(11)
afscheiden
Linkseentjeen rechtseêntje(12)
ExtÍapuntenliggenêe gevoelig(9)
Doorzichtige
dame(11)
Eendubbelestfik?(9)
(4)
Eenprachtigehêer-vrouw-kombinatie
NogmaaÍnetgêboden(3)

'15. Lijktvan achtereneen paskaadje(2)
'16. Onzebridgeclub
in hetkort(4)
'17. Tweeextravooreenviertal(9)
19. Mêtveellawaailatendoorlopen
{5)
20. Zittende klaverenaltijdzo? (4)
2í. Rood,groen,ruitenofschoppên
(5)
(10)
23. Deallerkleinste

9.
10.
12.
13.
18.
22.

36
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- l januarií997 Um 31 mei l9g7
CORVÊELIJST
lederegroepheeftsteedséén maanddienst.
Voorde goedeorde: Het gezamenlÍkvoorbereiden
en opruimenvande speelgelegenheid
omvatde volgendetaken:
aan het beginvan de avond(í9.00uur):
. Openenen sluitenvan het gebouw(portiersdienst)
dooréén vande vierdienstdoende
leden(voorafafspreken).
. De anderenzijn behulpzaam
bij het speelklaarmakenvande tafelst kleedjes,boardsen
biddingboxen
op taÍelplaatsen,spellenop de tafelsleggen,en wel:
tafel

'l
2
3
4
5
6

de spellen 1 llm 4
5Vm8
9 m12
1 3U m1 6
17Vm20
21 Um24

aan het eindevan de avond:
. Hetvan de tafelswegnemenvan hetspelmateriaal
en medebehulpzaam
zijn bij het
opbergenervan. Tafelboards
op kleurên nummervezamelen.
. Het schoonmaken
van de tafelsen tegende wandterugzetten
van tafelsen stoelen.
. Het kontroleren
of alleramengeslotenzijn.
. Het kontroleren
of de toilettencorrectwordenachtergelaten.Lichtenuitdoen.
. Zo nodigvezamelenvanservieswerk
ofafvalen te bestemderplekkebezorgen.
. Zo nodigmedebehulpzaam
zijnbij opbergenkoelkasten legeflessen.
. Vuilniszak(ken)
atuoeren.
. Zo nodighand-en spandiensten
verlenenop aanwijzing
van bestuursleden.
Nêemkontaktop met (éénvan)de bestuursleden
overhetwerken raadpleeghen alvorens
u stopsen het gebouwverlaat.
Spreekvoorafmetde corveegroep
af -zekerde eerstekeer-wie de portiersdienst
heeft.
Bij verhindering
dientu zelfvoorvervanging
te zorgen.
januari'1997

W. Cool
J vdzanden
februari1997 T 1 , Gallé
Llurba
maart1997
A. Romeijn
H. vvelzen
april1997
L. Pruijssers
mei 1997

C de Vreede
F.Pde Vreede
J. Lonzième
M. OudÍn
R. Ruiterman
T. Schreuder
J.M.Graveland
A. vHarberden l\r.N.A.Graveland
E. de Gruijter E. Citroen
M.A.de Gruiiter H. Faessen
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BRIDGECLUB
PROMETHEUS
Voozitter
Secretaris
Penningmeester
WêdstÍijdsecretaris
AdministÍatie
meesterpunten

GerritHakvoort
RoeloÍKoekoek
Amé HêÍmans
Ab Groen
JanvanArum

Speelgelegenheid

TPlkantine (3e etage)
Stieltjesweg1
2628CK Delft
teleÍoon015269 2300

CorresDondèntie-adres

BC Prometheus
p/a RoeloíKoekoek
Bikolaan154
2622EM Delff
telèfoon 015 2620236thuis
015 278 7218 we'l,í.

Clubavond

Dinsdagavond,
aanvang19.30uur

AÍmeldenbÍ

Ab Groen
Koekamp19
2623XR Delft
telefoon015256 '1558

Redactieclubblad
Redactie-adres
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