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Redactioneel              
 

Er waren enkele vragen over 

hoelang we met StepBridge 

doorgaan. Gezien het feit dat we 

voldoende WL’s hebben, veel 

deelnemers trekken en er geen 

reguliere zomercompetities zijn, zullen we de hele zomer 

doorgaan. Afhankelijk van de situatie zal dat het volgend 

seizoen waarschijnlijk ook nog het geval zijn. Als club 

op StepBridge spelen, blijft in ieder geval gratis tot 1 

januari 2021. Of we elke week een Breinland vol kunnen 

krijgen, hangt ook een beetje van jullie af. Maarten 

Vrieze geeft in dit nummer het goede voorbeeld.  

Ons redactielid Gerty is door een ongelukkige val bij het 

tennis tijdelijk uitgeschakeld. Zelfs een paar dagen 

ziekenhuis noodzakelijk. We wensen haar beterschap!  

 

BlijfThuistoernooi 
In de meeste districten van de NBB waren de competities 

al een eind gevorderd toen Corona toesloeg. De 

landelijke parencompetitie (Meesterklasse, de 1
e
 en de 2

e
 

Divisie) wordt altijd later in het seizoen gespeeld en was 

dus nog niet bezig. De NBB heeft nu een 

BlijfThuistoernooi georganiseerd als vervanger van de 

reguliere competitie. Weliswaar zonder degradatie en 

promotie. In zes voorrondes en een finale wordt er nu 

gestreden in een groep Meesterklasse/1
e
 Divisie en in een 

groep uit de 2
e
 Divisie. Jullie raden het al: het wordt 

gespeeld op StepBridge. 

Via mijn ‘andere’ vereniging Sassem Troef kreeg ik dit 

nieuwtje aangeleverd omdat er een Sassempaar in de 1
e
 

Divisie en een Sassempaar in de 2
e
 Divisie meespeelt. 

Leuk om hun resultaten te volgen. 

-Ferry van Huut-  

Sneltoetsen  
Voor mensen die het continu klikken met de muis een 

bezwaar vinden en een muisarm/pols vrezen, kan dit rijtje 

van sneltoetsen een goede vervanging zijn. 
 

Commando’s  Sneltoets  

Help F1  

Claim F2 

Bekijk bieding F3 

Bekijk vorige slag F4 

Maak ongedaan F5 

Tafeloverzicht F6 

Spelresultaten F7 

Competitieresultaten F8 

Contacten F9 

Gespeeld spel F11 

Ingezonden spel – transferweigering 
 

Op 14 april kwam het volgende spel langs: 

 

Z/OW 

kwetsbaar 

Spel 23 

♠ 753 

♥ B2 

♦ V9 

♣ HT8432 
 

♠ V84 

♥ HVT943 

♦ B86 

♣ V 
 

 

 

N 

W 
 

  O 

Z 
 

 

♠ HB2 

♥ 876 

♦ HT753 

♣ 65 
  

 

♠ AT96 

♥ A5 

♦ A42 

♣ AB97 
 

    

West Noord Oost Zuid 

  
  

1SA 

pas 2♠
1
 pas 2SA

2 

pas 3SA a.p.  

 

1) Transfer naar klaveren (2SA zou een transfer 

naar ruiten zijn) 

2) Transferweigering: maximale sans en minimaal 

tophonneur derde in klaveren. 
 

 

Ik weet dus dat Zuid (mijn partner) 17 punten heeft, 

hopelijk ♣A en minimaal nog een paar klavers. 

Met mijn 6 puntjes zijn dat er 23 samen met een goede 

potentiële slagenbron. Ik bied 3SA. Het hebben van   

10 hielp. V weet ik niet maar ik hoop dat, als dat een 

probleem wordt, mijn V gepromoveerd kan worden, 

(wel een kleine kans) tot entree voor de rest van de 

klavers. 

Partner had zelfs AB97 en nog 3 azen. Gewoon negen 

slagen van top, niemand biedt het, dus 100%. 

Je zou zeggen dat partner uit stand 3SA had kunnen 

bieden na mijn transfer naar de klavers, maar dat is niet 

zo. Hij weet niet dat ik ♣H heb. Die hoef ik niet te 

hebben, want ik kan ook zo bieden met een baggerhand 

met 6 of 7 klavers als ik denk dat dat beter zal spelen dan 

1SA. Had ik in deze situatie zo’n baggerhand gehad dan 

had ik na zijn 2SA gewoon 3 kunnen bieden en weet 

partner dat ik echt niets heb. 

 

-Maarten Vrieze- 

mailto:Bridgerijn@gmail.com


 

2 

 

Invite of Barrage 
 

De uitzending van BridgeTV op Facebook van 11 mei 

was weer een heel nuttige aflevering. De afleveringen 

duren weliswaar lang, maar ze zijn prettig om naar te 

luisteren en alledaagse (bridge)onderwerpen worden 

uitgebreid behandeld. 

Deze keer ging het over dat je gehinderd wordt in je 

bieding, terwijl al een fit in een kleur geconstateerd is. 

Op zo’n moment denk je: "wat nu, wat is wijsheid?" 
Een Invite of Barrage na een tussenbieding van de 

tegenpartij kan de oplossing brengen, zie onderstaande 

handen. 

 
Hand 1 

West Noord Oost Zuid 

   1 

pas 2 3 ? 

ABT872 
76 
KV6 
B2 

3 (9 troeven samen) 
Je hebt dus 11 punten en een zeskaart. 
Samen negen troeven. Dan mag je op 
drieniveau bieden. 

 
Hand 2 

West Noord Oost  Zuid 

   1 

pas 2 3 ? 

ABT72 

KB8 

8 

KVT5 
 

3 Invite 
Je hebt 14 punten en een singleton: invite voor 

4. Zuid vraagt aan partner of hij een 
maximaal zwakte bod heeft of toch minimaal. 

Met max naar 4, minimaal 3. 

 
Hand 3 

West Noord Oost Zuid 

   1 

pas 2 3 ? 

ABT72 

8 

KVT5 

KB8 
 

Doublet, invite 
Dit vervangt het inviterende bod, zoals bij Hand 
2. De tegenpartij heeft die ruimte weggenomen 

met hun bod van 3. Toch wil je vragen aan 
partner of hij minimaal of maximaal is. Doublet 
is dan de oplossing. 

 
Hand 4 

West Noord Oost Zuid 
   1 
pas 2 3 ? 

  

ABT72 

KB8 

KVT5 

8 

Doublet (straf) sterke hand. 
Noord kan aan de bieding zien dat er wel 
ruimte is voor een eventueel inviterend bod, 
maar dat zijn partner toch doublet biedt. Hij 
begrijpt nu dat het om een strafdoublet gaat. 

 

Het is echt een aanrader om af en toe een uitzending te 

volgen, vanwege de vele informatie die langskomt. De 

heren nemen wel alle tijd om grapjes te maken en dan 

tussen de bedrijven ook nog goede adviezen te geven, 

zoals de uitleg bij bovenstaande handen. 

 

-Gerty van den Nouland- 

Interessant spel op Clubavond van 5 mei 
 

De avond begon meteen al goed met een moeilijk spel. 

  

Noord / - 

spel 1 

♠ 986432 

♥ AVT9 

♦ VB 

♣ 5 
 

♠ VT 

♥ B86542 

♦ 2 

♣ B763 
 

 

 

N 

W 
 

O 

Z 
 

 

♠ AB75 

♥ H7 

♦ T7 

♣ HT842 
  

 

♠ H 

♥ 3 

♦ AH986543 

♣ AV9 
 

 

De bieding ging als volgt: 

 
West  Noord Oost Zuid 

- pas 1 dbl 

pas 2
1 pas 3 

pas 3 pas 4SA
2 

pas 5
3 Dbl

4 
6 

pas pas pas  

 
1
sprong om 8+pnt aan te geven 

2 
Alert: Azen vragen 

3
Alert: RKC 1430 

4
uitkomstdoublet 

 

Deze bieding is meteen een mooi voorbeeld hoe en 

wanneer je bij StepBridge moet alerteren. 

 

West komt uit met 7. 

De hoofdrol is hier voor Mary-Liz Vogel weggelegd. Zij 

had de Zuidhand en moest even goed bedenken hoe ze 

haar ijzersterke kaart kon duidelijk maken aan haar 

partner, nadat de tegenpartij al met 1 geopend had. Dat 

maakte het namelijk niet makkelijker. Met een doublet en 

daarna een kleur geef je in ieder geval meer dan 16 

punten aan, was haar overweging. Haar partner gaf een 

sprongantwoord, dat gaf nog meer hoop. Na het azen 

vragen, waarbij één Aas doorkwam, zag Mary-Liz haar 

kans schoon en bood rechtstreeks 6. West kwam keurig 

uit met een klaver vanwege het uitkomstdoublet van 

Oost, maar dat had verder geen effect op het afspelen en 

maken van klein slem in Ruiten. Een prachtig bod en ook 

nog heel mooi uitgespeeld als enige op deze avond.  

-Gerty van den Nouland- 

 
Uitslag 7de Clubavond 19 mei 

In totaal deden 30 paren mee   

1.  Enno Dreef & Hans Lindeboom  64,49 % 

2.  Mary-Liz Vogel & Miep Wassenaar 63,06 % 

3.  Maarten Vrieze & Rob van Leeuwen 62,64 % 

 

De volledige uitslag is ook te zien op onze website. 

 


