
 
 

BRIDGE 82 weetjes! 

- Wist je dat de actuele invallerslijst op onze website 
te vinden is in het linker blauwe blokje 
“bridgepartner gezocht” ?!? 

- Wist je dat de Geubeldrive op zaterdag  
23 november plaatsvindt ?!? 

- Wist je dat de 3e competitieronde wordt benoemd 
als Jan Lenaerstoernooi ?!? 

- Wist je dat je bij de spelverdeling kunt zien welke 
mogelijke biedingen haalbaar zijn ?!? 

- Wist je dat alerteren verplicht is en dat dit arbitrale 
consequenties kan hebben ?!? 

De eerste promoties en degradaties zijn bekend! 

De eerste competitieronde zit erop en voor enkele paren 
betekent dit promoveren of degraderen. In de nieuwe ronde 
is het dan handhaven wat je bereikt hebt of terug knokken 
naar hetgeen je verloren hebt. Dat maakt het 
competitiespelen bij een club zo leuk. 

Oktober is ook de maand van het Bridgeweekend. 
Wederom hebben velen zich aangemeld en het neigt naar 
een nieuwe recordaantal deelnemers. Dat is natuurlijk 
supergezellig voor de organisatoren van het weekend. 

De bridgecursussen zijn gestart met mooie aantallen 
cursisten en daarmee weer vooruitzicht op nieuwe leden.  

Kortom BRIDGE 82 is een club met veel activiteiten en met 
leden die houden van gezelligheid met elkaar. Niets gaat 
vanzelf en we waarderen dan ook de enorme inzet van alle 
leden die in meer of mindere mate, naar eigen kracht, een 
handje helpen.  

We doen het samen! 
Iets om enorm trots op te zijn! 
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Bridgecursus! 

Leo is gestart met een beginnerscursus van 12 
cursisten en Ed is gestart met een vervolgcursus met 11 
cursisten.  

Dit zorgt ervoor, dat we elk jaar weer enkele nieuwe 
leden kunnen verwachten. Niet alle cursisten worden lid 
van onze club. Er zijn ook mensen die willen bridgen in 
hun eigen omgeving, waar echter geen cursus wordt 
gegeven. Toch is juist het geven van cursussen de 
enige manier om aanwas van leden te bewerkstelligen. 
Dat is de afgelopen jaren steeds weer gebleken. 

We mogen Ed en Leo dan ook dankbaar zijn voor de 
energie die zij daar al die jaren al in steken. 

Reservelijst Geubeldrive! 

De Geubeldrive op zaterdag 23 november is alweer 
volgeboekt. Op de reservelijst staan al 5 paren. Echter 
had je ook nog mee willen doen, maar ben je te laat, 
plaats je dan op de reservelijst. Dit is geen garantie, dat 
je dan mee kunt doen, maar elk jaar zijn er op het 
laatste moment afmeldingen en dan zijn we blij met een 
invallend paar. 

Jan Lenaerstoernooi! 

Elk jaar wordt door het District West Brabant het Jan 
Lenaerstoernooi georganiseerd. Deelname aan dit 
toernooi is voor de club gratis en het levert ons gratis 
speelkaarten op. We moeten daarvoor een speelavond 
of competitieronde benoemen als Jan Lenaerstoernooi 
en mogen dan enkele paren afvaardigen naar de halve 
finales in Prinsenbeek (zaterdag 8 februari) of 
Zevenbergen (zaterdag 15 februari). Afhankelijk van de 
uitslag van de halve finales kun je dan nog meedoen 
aan de finale in Zevenbergen (zondag 22 maart). 

Wij benoemen de 3e competitierond op dinsdag en 
donderdag tot Lenaerstoernooi. Dit heeft op onze 
wintercompetitie geen enkele invloed. We spelen zoals 
altijd onze eigen spellen. 

Als je interesse hebt om aan de halve finales mee te 
doen, meld je dan aan bij Wilma Leemans per mail naar 

secretaris@bridge82.nl. 

Invallerslijst! 

Wil je als invaller op de lijst worden opgenomen, dan kun je 
dit melden aan Wilma Leemans. 

Wij zijn heel blij met invallers, zodat zoveel mogelijk leden 
kunnen spelen. Bovendien voorkomt het in bepaalde 
periodes, september en mei, een leegloop van een lijn. 

Stuur een mail naar secretaris@bridge82.nl met de avond 
waarop je beschikbaar bent. 
 

Afmelden en invallen! 

Het is fijn, als je bij afmelden van een paar aangeeft of één 
van de spelers eventueel beschikbaar is als invaller of een 
invaller zoekt. 

De wedstrijdleider van de avond heeft dan meer zicht op 
mogelijke invallers. Iedereen wil graag spelen en alle 
beschikbare mogelijkheden helpen daarbij. 
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Weergave spelverdeling! 

Bij de mailing van de uitslagen ontvang je een aantal 
bijlagen, waaronder de spelverdelingen. Linksonder elk 
spel staat een klein vakje met cijfers onder de 4 kaart-
symbolen. Links in dat vakje staan de windrichtingen,. 
Hieronder het plaatje, met daarna de beschrijving van 
wat je in het vakje ziet.  
 
Wellicht interessant voor de analisten onder ons. 
 

 

Er wordt aangegeven welk contract gemaakt kan 
worden door de twee paren. 

Op spel 1 kunnen OW maximaal 3H maken, maar geen 
enkel ander contract. 

NZ kunnen 1Kl, 1R en 1SA maken en in noord 2S, maar 
in zuid zijn 9 slagen mogelijk in schoppen. Het verschil 
komt omdat west geen klaveren kan aanspelen zonder 
een slag cadeau te doen en 
bij iedere andere start hebben 
NZ voldoende tempo om 
ruitenslagen te ontwikkelen 
waar dan minimaal één 
klaveren op weg kan.  

Alerteren algemeen en in het bijzonder bij Montreal! 

Dit stukje gaat over alerteren in het algemeen en over het 
alerteren van "de Montreal" in het bijzonder. 
 
Eerst de basisregels van het alerteren 
Wat moet u alerteren? 
- biedingen waarvan u kunt vermoeden dat de tegenpartij 

er zonder waarschuwing een andere betekenis aan 
toekent. Dit is de hoofdregel; 

- biedingen die een kunstmatige (conventionele) 
betekenis hebben; 

- openingen van 1Kl en 1Ru indien deze niet ten minste 
een driekaart beloven; 

- de 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 
punten kan bevatten. 

 
MAAR:     Een bod op 4-niveau of hoger en alle daarop 
volgende biedingen MOGEN niet worden gealerteerd, 
BEHALVE als ze in de eerste biedronde worden gedaan. 
 
Het is niet goed om bij het alerteren meteen te zeggen waar 
het om gaat. Als de tegenstanders niets vragen, MAG je 
zelfs niets zeggen. Vragen ze echter naar de betekenis, 
dan moet je een VOLLEDIGE uitleg geven. 
 
Na dit algemene deel naar "de Montreal" 
Tot voor kort leerde Leo aan de cursisten, dat er op 1KL-
opening niet mag worden gepast. Door voortschrijdend 
inzicht gaat dit veranderen: met minder dan 6 punten mag 
partner voortaan passen. 
Wat betekent dit voor het alerteren van deze conventie? 
 
De 1Kl-opening moet worden gealerteerd met - als er naar 
wordt gevraagd - volledige uitleg: zegt niets over de 
klaveren, normaal aantal punten, ontkent 5-krt hoog. 
 
Het 1R-bijbod moet worden gealerteerd: ontkent 5-krt hoog, 
zegt niets over de ruiten. Als u vasthoudt aan de afspraak, 
dat dit bod ook met minder dan 6 punten kan worden 
gedaan is het essentieel, dat dit er bij wordt verteld. 
Dit deel van de uitleg heb ik de afgelopen jaren sinds de 
Montreal in zwang kwam, nog nooit gehoord. Het kan ook 
duidelijk worden gemaakt als bij de 1Kl-opening wordt 
uitgelegd, dat de bijbieder niet mag passen. 
 
Als dit niet wordt gealerteerd, denken de tegenstanders al 
gauw aan een 20-20-verdeling en zullen vaak hun beste 
contract missen. 
 
Voor spelers die 1KL openen zonder Montreal, maar wel 
met de afspraak dat er niet op mag worden gepast, geldt 
natuurlijk hetzelfde. 
In voorkomende gevallen zal de arbiter bij protest een 
arbitrale score toekennen. 
 
Namens de TC, 
Jan Butter, arbitrage coördinator 

Secretariaat 

Wilma Leemans 

Tuin 57 

5103 CD  Dongen 

 

BRIDGE 82 

Tel: 06 1550 6466 

secretaris@bridge82.nl 

www.bridge82.nl 

Afmelden dinsdag 

Bob & Berty Spruijt 
Per mail vóór 17.00 uur 

dinsdag@bridge82.nl 
of 

Telefonisch vóór 17.00 uur 
06 2096 4211 

Afmelden donderdag 

Ed van Boxel 
Per mail vóór 17.00 uur 

donderdag@bridge82.nl 
of 

Telefonisch vóór 17.00 uur 
06 3659 2038 
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