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Vanuit Bestuur – contributie   
 

Het nieuwe seizoen 2019/20 is van start gegaan. We 

hopen dat jullie er allemaal weer zin in hebben. De 

Algemene Leden Vergadering is gepland op 19 

september. We zullen dan de hoogte van de contributie 

vastleggen voor het nieuwe seizoen. Dus wacht 

alsjeblieft nog even met betalen, zodat we allemaal het 

juiste bedrag kunnen overmaken. 

 

In memoriam Chris Staudt 

Op 13 juni j.l. is ons Lid van 

Verdienste Chris Staudt op 81-

jarige leeftijd overleden. Dat hij 

lid van verdienste was, is niet zo 

verwonderlijk als je bedenkt dat 

hij over drie periodes in totaal tien 

jaar voorzitter is geweest en 

daarnaast  nog acht jaar 

bestuurslid. Daarmee is hij 

recordhouder in bestuurlijk 

opzicht. Rijnland is gedurende 

zijn bestuursperiode uitgegroeid 

naar een ledental van meer dan 

tweehonderd leden. Met zijn rustige benadering heeft 

Chris een grote bijdrage aan het welzijn van de club 

geleverd. Aan tafel was hij een geducht tegenstander met 

een uitstekende speeltechniek. Afgelopen maart behaalde 

hij nog samen met zijn partner Enno een eerste plaats bij 

het Ruitenboer Toernooi bij ons op de club.  

We zullen hem missen.   
 

 Meesterpuntigheden  

 

Met de introductie van de meesterpuntenrating, waarbij 

alleen de resultaten van de laatste vier volledige 

seizoenen meetellen, is het totaal aantal gespaarde 

meesterpunten wat meer naar de achtergrond geraakt. 

Toch wil ik hierbij een uitzondering maken voor Ruud 

Schouten die inmiddels de 34.000 meesterpunten is 

gepasseerd en daarmee (volgens mijn administratie) een 

all-time high voor Rijnlandspelers heeft bereikt, hierbij 

rekening houdend met de spelers die ons ontvallen zijn. 

Bij deze de hartelijke felicitaties van de redactie van 

Breinland en op naar de 60.000 (Nationaal Meester met 

kroon) want met het bereiken van de 30.000 was de titel 

Nationaal Meester al verdiend. De stappen naar een 

volgende titel zijn echter wel erg groot! 

-Ferry van Huut- 

Ruitenboer finale 
 

Van het vorig seizoen hebben jullie nog het resultaat in 

de finale tegoed van Enno Dreef samen met Ruud 

Schouten. 41
ste

 van de 120 deelnemers met een hele nette 

score van 52,26%. 
 

Nieuw seizoen met verse systeemkaart 
 

In het speelreglement staat dat ieder paar een 

systeemkaart moet hebben (en die ongevraagd dan wel 

desgevraagd aan de tegenstanders moet overleggen). 

We gaan ervan uit dat met name in de A-lijn dit zonder 

meer gedaan wordt. maar ook in de andere lijnen is dit is 

een goede gewoonte.  

We willen dit aan het begin van dit seizoen daarom 

opnieuw onder de aandacht brengen. Het bij je hebben en 

het gebruiken van de systeemkaart is niet alleen voor je 

tegenstanders maar ook voor jou en je partner heel erg 

nuttig. Ten eerste omdat het gezamenlijk invullen van de 

kaart vaak toch weer wat vraagjes oproept in de zin van: 

"hoe doen we dat ook alweer?" en vervolgens wordt voor 

de tegenstanders door het op voorhand inzien van de 

systeemkaart al heel veel duidelijk, maar kan er ook voor 

de aanvang van het spel eventueel nog wat uitleg 

gevraagd worden. 

We hopen dat alle A-lijners zich aan dit dringende advies 

willen houden en dat in de loop van het jaar de B- en C-

lijners, mochten ze onverhoopt door welke competitie 

dan ook in de A-lijn terecht komen, ook de systeemkaart 

op zak hebben en deze kaart ongevraagd bij de start van 

de speelronde op tafel kunnen leggen. 

Om het bezit van een systeemkaart nog makkelijker te 

maken, hebben we hieronder een link gezet van de 

systeemkaart (voorzien van Rijnland-logo) waarbij de 

systeemkaart op eenvoudige wijze gedownload, ingevuld 

en uitgeprint kan worden. Daarna is het slechts een 

kwestie van knippen tot het bekende formaat, vouwen en 

bij je hebben tijdens de competitie. Succes! 

Breinland.nl/Systeemkaart.xls 

 

Agenda 
Intern di 3 september 1

ste
 paren 

 do 5 september 1
ste

 paren 

ALV do 19 september  

District  

Viertallen 

 

Vanaf 28 

oktober 
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Wanneer troefstart? 

Een groot dilemma: wanneer is het wijs om met een troef 

uit te komen en wanneer moet je het zeker niet doen? 

 

Voorbeeld van een bieding 

 
West Noord Oost Zuid 

- - - 1 

pas 1 pas 1 

pas 2 pas 4 

pas pas pas  

 

Jij bent West en dit is je kaart: 

 

B952 

H64 

75 

HV105 

 

Wat is je uitkomst? 

 

Je hoopt natuurlijk maximaal gebruik te maken van je 

klaveren, maar dat kan totaal in het water vallen als 

dummy gaat introeven. Een aanval op de troeven is hier 

de aangewezen weg. Vuistregel 1: als de tegenpartij 

pas in derde instantie een fit vindt, dan is troefstart 

zeker een goede optie.  

 

Het volledige spel 

 
  8763 

V982 

AB63 

6 

  

 B952 

H64 

75 

HV105 

  A104 

53 

V1092 

9732 

  HV 

AB107 

H94 

AB54 

  

 

Uitkomst kleine schoppen (H zou ook kunnen). De 

eerste slag is voor Oost met Aas, die het beste met een 

troef terugkomt. De leider voelt de aanval en kiest de 

veilige weg naar zijn tien slagen. Hij pakt meteen met 

A, A en kleine  voor troef. Kleine schoppen naar de 

Heer en weer klaveren voor troef. Ruiten naar de Heer en 

weer klaveren getroefd. Zo maakt de leider zes 

troefslagen en AH en A. Leider verliest alleen nog 

een slag op H van West, maar als deze terugkomt met 

klaveren, troeft de leider weer. 

Na een troefstart wordt het een ander verhaal. 

De leider pakt weer in de hand met A, klaveren 

getroefd, Ruiten naar de Heer, klaveren getroefd, maar 

dan? De leider valt nu in handen van Oost met zijn Aas, 

die met zijn tweede troef de leider kansloos maakt. 

Met een troef starten is vaak interessant als de tegenpartij 

in een 5-3 of 4-4 speelt waarbij jij dan uitkomt met een 

kleine troef van Axx of Hxx. Denk bijvoorbeeld aan 

handen waarbij via de vierde kleur of check back de 5-3 

fit werd gevonden. Vooral als je in jouw hand kan zien 

dat de dummy kort is in leiders tweede kleur. 

Voorbeeld waarbij je tegenzit in leiders 2
de

 kleur  

West Noord Oost Zuid 

 1 pas 1SA 

pas 3 pas 3 

pas 4 a.p.  

 

  AB1086 

AH75 

AV6 

3 

  

 932 

10832 

H97 

AB5 

  H54 

VB94 

B85 

972 

  V7 

6 

10432 

HV10864 

  

 

Oost moet uitkomen en heeft kracht in leiders tweede 

kleur (Harten). Noord zal zijn kleine harten in Zuid 

willen aftroeven. Zuid (dummy) heeft echter maar twee 

schoppen. Als je nu met een kleine troef start, dan zal je 

zeker nog de troef Heer maken. Als je niet start met troef, 

kan de leider twee harten aftroeven en verliest hij alleen 

één schoppen, één ruiten en één klaver. Het contract is 

dan gemaakt. Met troefstart lukt dit niet.. 

Wanneer mag je niet met troef uitkomen? 

Vuistregel 2: als je 1 of 4 troeven hebt, niet met troef 

uitkomen. 

Als je maar één troef hebt, dan kan het heel goed zijn dat 

je partner waarschijnlijk vier troeven tegen heeft en dan 

is juist een troefstart voor de leider heel prettig. De 

troeven zitten dan lastig verdeeld en de leider kan dat 

beter pas ontdekken als hij zelf troef begint te trekken. 

 

Hebben jullie ook een interessant onderwerp of 

bridgespel voor Breinland, laat het 

ons weten.  

Mail naar Breinland@gmail.com 

 
 
Opzeggen Lidmaatschap 
Dit kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministrateur 

Joop Wisse (joop.wisse@outlook.com), dus bij niemand 

anders, uiterlijk voor 1 augustus van het verenigingsjaar 

dat start op 1 september. 

mailto:joop.wisse@outlook.com
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Wist u dit? 
 

Cees Sint en Ton Schipperheyn 

 

Velen van ons zijn opgegroeid met de bridgeboekjes Van 

Start tot Finish van Cees Sint en Ton Schipperheyn, maar 

wie zijn ze eigenlijk? 

 

Cees Sint werd op 30 mei 1940 geboren in Amstelveen. 

Zijn vader was personeelsfunctionaris van de 

Nederlandsche Bank. Ze waren met vier kinderen in het 

gezin. Cees zat op het 

Spinozalyceum in Amsterdam en 

probeerde diverse studies aan de 

universiteit van Amsterdam, maar  

ging uiteindelijk wiskundeles geven 

aan de middelbare school. Al snel 

zat hij middenin het bridgegebeuren. 

In 1977 ziet het eerste boekje Van 

Start tot Finish het levenslicht dat 

hij samen met Ton Schipperheyn 

geschreven heeft. Een boekje dat gebaseerd is op het 

ACOL-systeem en vrijwel meteen door de beginnende 

bridger omarmd werd. Het heeft bij veel geïnteresseerden 

de drempel verlaagd om te leren bridgen. In het totaal 

zijn er zes boekjes verschenen waarvan deel 1 en 2 nog 

steeds in de bridgewinkel te verkrijgen zijn. In 1984 werd 

besloten een bridgecursus op de televisie uit te zenden 

die gebaseerd was op deze boekjes. In 1985 stopte Cees 

Sint met het lesgeven in wiskunde omdat hij 

bridgeprofessional werd. Hij won menigmaal het 

Viertallenkampioenschap met Max Rebattu. Hij was ook 

lid van de redactie van het Bridge, het Bondsmagazine.  

In 1986 kwam het Bridgeboek voor de Jeugd uit dat hij 

samen Frans Schiereck en Ton Schipperheyn geschreven 

heeft.  

 

Ton Schipperheyn, de co-auteur van Van Start tot Finish 

werd in Amsterdam geboren op 4 september 1933. Ook 

hij komt uit een gezin van vier kinderen. Hij heeft HBS-

B gedaan en ging daarna fysische geografie studeren aan 

de Universiteit van Amsterdam. Deze studie heeft hij niet 

afgemaakt. Hij kreeg een baan als chemisch analist bij 

Philips in Weesp. Ondertussen was hij al druk bezig met 

artikelen schrijven voor de bridgebond. In 1973 werd hij 

lid van de redactie en in 1975 

werd hij eindredacteur;in 

hetzelfde jaar werd hij benoemd 

tot adjunt-directeur van het 

Bondsbureau. Hij heeft al met 

al vele bridgeartikelen en 

bridgeboeken geschreven, 

zowel voor de jeugd als voor 

volwassenen. Hij behoort tot de 

groep mensen die zowel hun visie als hun energie 

gegeven hebben aan het moderne bridge. Ton en Cees  

hebben letterlijk en figuurlijk geschiedenis geschreven 

voor bridgend Nederland. 

   -Gerty van den Nouland- 

Tafelmanieren  
 
Alertkaartje even laten passeren 
 

Als het goed is, alterteren we een bod van partner in een 

kleur of SA als het niet de normale, reguliere betekenis 

heeft. We laten het alertkaartje duidelijk aan de 

tegenstanders zien en stoppen het dan weer terug in de 

biedingbox. De rechter tegenstander, dus degene die aan 

de beurt is om te bieden, mag vragen wat het bod 

betekent. De andere tegenstander mag zich niet 

bemoeien met het vraag- en antwoordmomentje. Probeer 

echter het stellen van vragen uit te stellen tot het bieden 

afgelopen is, tenzij je echt het antwoord nodig hebt voor 

het jouw bieding. Namelijk, als je daarna een paskaartje 

neerlegt zou je partner daar conclusies betreffende sterkte 

en een mogelijk bod uit kunnen trekken. Dus als de 

betekenis van het alertkaartje niet jouw bieding 

beïnvloedt, wacht dan tot de bieding afgelopen is en kom 

dan met de vraag wat de alert of een ander bod 

betekende. 

    -Gerty van den Nouland- 

 

De regel van 1, 2, 3  
 

 

In september 2017 zijn we begonnen met de rubriek De 

regel van … en we naderen nu na twee bridgeseizoenen 

de eindstreep. Nog een paar regels vragen onze aandacht. 

 

De regel van 20 
 

De regel van 20 kan helpen als je twijfelt of je wel of niet 

met één in een kleur moet openen in de eerste of 

tweede hand. 

Tel het aantal kaarten in de twee langste kleuren op bij de 

honneurpunten. Is het totaal twintig of meer? Open! Is 

het minder? Pas! Uiteraard moet je daarbij wel je gezond 

verstand blijven gebruiken: 

Met een één- of tweekleurenhand is het van groot belang 

waar de honneurs zitten. Als de honneurkracht vooral in 

de lange kleuren zit, kun je met minimale puntenkracht 

vanaf 10 punten openen.  

Hieronder twee verschillende handen met 10 punten die 

allebei volgens de regel van 20  een totaal van 20 punten 

opleveren: 

 
♠ 3                                     ♠ V B 

♥ H V B 7 6                   ♥ V B 9 7 6  

♦ A 10 5 4 3                      ♦ 10 5 4 2 3 

♣ 9 8                                 ♣ H B  

 

Openen met tien punten door 1♥  te bieden is in de linker 

situatie volledig verantwoord, maar niet voor de rechter 

situatie.  

 

Tot slot nogmaals:  

De regel van 20  moet je bij voorkeur alleen gebruiken voor 

de eerste en tweede hand.  

    -Gerty van den Nouland- 
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Viertallen in district! 
 
Een aantal jaren geleden speelden we als BC Rijnland 

met vijf viertallen in het district. Al een paar seizoenen 

hebben we als club niet meer deelgenomen. Alle 

districtswedstrijden lopen terug, maar Viertallen wordt 

nog wel gespeeld in een Hoofdklasse van tien teams en 

twee eerste klasses van zes teams (seizoen 18-19). 

Ik wil kijken of we met één of meerdere Viertallen weer 

mee kunnen doen met het 'externe' viertallen.  

 

Competitieopzet 

Vanuit het District wordt het komende seizoen een 

nieuwe opzet uitgeprobeerd (geen verre wedstrijden 

meer, kleinere poules en de mogelijkheid om in de 

middag te spelen). Voor de middagcompetitie is er nog de 

mogelijkheid om centraal te spelen en dan twee 

wedstrijden van in totaal 12 spellen te spelen. Ook 

hiervoor kunnen alle teams hun voorkeur aangeven. 

Vanuit het district wordt daarvoor een centrale locatie 

beschikbaar gesteld.  

 

Wat maakt het viertallen leuk? 

 

Viertallen is een teamsport. 

Natuurlijk is Paren ook een teamsport (want je speelt met 

een partner), maar Viertallen, het woord zegt het al, speel 

je met een team van vier spelers. Je speelt tegen een 

ander team van vier spelers en je kunt dus van dat team 

winnen of verliezen. Het spelen wordt leuker als alle 

spelers van het team van ongeveer gelijk niveau zijn of 

dezelfde ambitie hebben. En het moet ook een beetje 

`klikken`. 

 

Weer eens wat andere bridgers ontmoeten 

Leuk en leerzaam om eens tegen spelers van andere clubs 

te spelen. Liefst van ongeveer hetzelfde niveau. Een team 

kan zelf aangeven in welke klasse het wil spelen, dat wil 
zeggen in de 1

e
, 2

e
 of 3

e
 klasse. 

Oproep 

Paren, of liever nog een heel viertal (of een team van 5 of 

6 spelers), die belangstelling hebben om voor Rijnland in 

het district te gaan uitkomen, kunnen contact opnemen 

met mij. De donderdagleden kunnen zich bij Gerty van 

den Nouland opgeven. 

-Ferry van Huut- 

 

 

Meesterpuntigheden  

 

Per 1 september zijn de ratings van alle bij NBB spelende 

bridgers weer bepaald. De rating wordt bepaald uit de 

resultaten van de afgelopen 4 seizoenen. 

De top-10 van Rijnland ziet er nu als volgt uit: 

 
 1 Theo van der Maat 1.998 
 2 Hans van der Ham 1.959 
 3 Ferry van Huut 1.918  
 4 Ruud Schouten 1.913 
 5 Ineke Zuidam 1.878 
 6 Teun Boer 1.796 
 7 Sietske Seinstra 1.744 
 8 Kees den Hollander 1.734 
 9 Fred Geiger 1.617 
 10 Enno Dreef 1.599 

-Ferry van Huut- 

 

Kofferbridge 
 

Afgelopen bridgejaar was er veel animo voor het lenen 

van de bridgekoffers. 

Daarom bood de familie 

Mieremet wederom aan om 

tijdens de zomer de meest 

frequent geleende koffers te 

verversen met nieuwe 

spellen én documentatie. 

Hiervoor natuurlijk onze dank, want dat is een heidens 

karwei. 

We hopen dat ook dit jaar er weer veelvuldig geleend 

wordt. Op de donderdagavond verzorgt Nelly Mieremet 

het uitlenen van de koffers en voor de dinsdag zoeken we 

nog een vrijwilliger. De huur van een koffer bedraagt nog 

steeds € 2 per week. 

Wie nog nooit een koffer geleend heeft: probeer het eens, 

het is echt de moeite waard; voor een minimaal bedrag 

maximaal speelplezier en het is nog leerzaam ook. 

We hebben echter een klein mysterie: er is nog steeds één 

koffer zoek. Wie o wie weet waar deze koffer gebleven 

is? Laat het ons weten en als het vervoer (de koffer is 

natuurlijk best wel zwaar) een probleem is, dan komen 

we de koffer graag ophalen. 

-Gerty van den Nouland- 

 

 


