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Redactioneel              
 

We zijn altijd blij met reacties van 

lezers. In deze editie een leuk 

stukje theorie aan de hand van een 

praktijkspel. Met dank aan Ruud 

Schouten. Graag ook aandacht voor tussenbericht over de 

enquête. Dat kunnen jullie vinden op pagina 3. 

 

4-4 of 5-3 fit? 
 
Dinsdag 14 juli kwam het volgende spel langs: 

 
Z/Allen 
Spel 10 

B985 

AVB 

A95 

AB5 

  

V43 

9 

VBT873 

HT2 

  HT 

7542 

2 

V98764 

  

A762 

HT863 

H64 

3 

  

Dit spel zou je een klassieker kunnen noemen, maar het 

blijkt toch leerzaam om het nog eens te benoemen omdat 

lang niet iedereen in het juiste contract is gekomen. 

Een oude bridge-wijsheid luidt namelijk dat je wanneer 

je de keuze hebt tussen een 5-3 fit en een 4-4 

fit  als  troefkleur, de laatste de voorkeur moet krijgen. 

Dit is het eenvoudigst in te zien als we veronderstellen 

dat beide kleuren dicht zijn: in de 5-3 fit maak je dan 5 

troefslagen en 4 slagen in de bijkleur, samen 9 slagen. 

In de 4-4 fit maak je drie hoge troeven, een introever in 

beide handen, + 5 slagen in de bijkleur , ofwel 10 slagen 

in totaal. 

Het biedverloop ging een aantal malen zo: 

 
Zuid West Noord Oost 

pas pas 1SA  

2*  2*  

3  4 
 

pas   
 

 

Noord moet nu kiezen uit de 5-3 fit of de 4-4 fit en koos 

terecht voor de 4-4 fit ondanks de matige schoppenkleur. 

 

Het is duidelijk dat op dit spel de Schoppenkleur niet 

bepaald dicht is te noemen en dat leidt tot een finesse in 

het afspel: om de controle over het spel te behouden 

(als de troeven 4-1 tegenzitten) is het verstandig om te 

beginnen met een kleine troef naar de Boer. Hier zitten 

de troeven keurig rond, dus de voorzorgsmaatregelbleek 

overbodig, maar toch wel iets om te onthouden als je in 

een dergelijke fit moet spelen. Overigens zou de terecht 

toegepaste safety-play op dit spel met zijn grillige 

verdeling ook zo maar verkeerd hebben kunnen 

uitpakken door een introever. 

Op dit spel verlies je in een Harten-contract altijd twee 

schoppenslagen en een ruiten; in het 4 contract maak je 

drie Schoppenslagen, 5 Hartens, en A-H/Aas, 11 slagen 

in totaal. 

De scorestaat laat dat ook zien. Vier maal 4+1 (of zelfs 

+2 doordat de tegenstanders troef  H en V over elkaar 

laten vallen). Van de leiders in 4 gaan er nog een aantal 

down omdat ze niet meteen alle troeven trekken. Het 

bieden van de schoppenmanche levert gemiddeld een 

score van 86% op. 

-Ruud Schouten- 
   

Wist u dat? 
 

Wist u dat sinds 1 juli er weer bridgearrangementen 

mogelijk zijn, met in achtneming van alle RIVM 

voorzorgmaatregelen, via Boon-a-Part? 
Misschien een idee om de lange zomer even te 

doorbreken met je bridgepartner en/of bridgevrienden. 

 

Theo en Ineke een introductiemiddag StepBridge voor 

Rijnland leden hebben gegeven? 

Er waren maar liefst 10 leden aanwezig. Er is ook nazorg 

gepland. 

Onder andere vanwege deze actie zijn er nu 120 Rijnland 

leden met een StepBridge naam! 

In vergelijking met andere verenigingen doen we het 

daarmee uitstekend. 

 

Je ook bij Idéfix op maandagavond kunt StepBridgen? Er 

worden 7x3 spellen gespeeld. Interesse? Neem contact op 

met Ineke (zuidam0801@gmail.com). 
 
De bezetting van de donderdag duidelijk wat minder is, 

en er nog gastenplekken over zijn. Leuk om eens iemand 

van buiten de club te inviteren.  

 

Theo en Ineke nog steeds bijscholing geven aan 

beginnende StepBridgers? Interesse? Mail naar Ineke, zie 

mailadres hierboven. 

mailto:Bridgerijn@gmail.com
mailto:zuidam0801@gmail.com
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BiC spelen met je eigen partner 

In het begin van de Corona crisis hebben we diverse 

mogelijkheden aangeboden om thuis online te kunnen 

bridgen, waaronder we BiC  (de internetclub van Berry 

Westra) vermeld hebben. Deze club bestaat nu 10 jaar en 

vele leden hebben de weg naar dit bridgemedium 

gevonden.  

Ook de ontwikkelingen bij BiC staan niet stil.  

Voorheen kon je alleen met en tegen de bridgecomputer 

Jack spelen. Sinds kort is het nu ook mogelijk om te 

spelen met een partner. 

 

 Je logt in op het hoofscherm van BiC. 

 Ga naar  de Recreatieclub of Wedstrijdclub.  

 Klik op het icoontje met de twee poppetjes (zie ook de 

afbeelding). Als je met je eigen partner wilt spelen, 

dan moet je wel de spelersnaam van je partner weten. 

 

Elke dag biedt BiC je twaalf spellen om samen met je 

partner te spelen. De tegenpartij blijft de bridgecomputer 

Jack. Je kunt deze spellen spelen zowel in de 

Recreatieclub als in de Wedstrijdclub. 

 

Zelf ben ik een frequent gebruiker van BiC. Ik vind het 

bijzonder leerzaam, vooral door het commentaar van 

Berry zelf, dat inzicht geeft hoe je moeilijke spellen kan 

aanpakken.  

  

-Gerty van den Nouland- 

Uitslagen 
 

Uitslag donderdag 16 juli  

In totaal deden 20 paren mee   

1.  Agnes Maassen-Koch & Rinske Helena Schepman  63,49 % 

2.  Ineke Zuidam & Cok Weekhout 60,05 % 

3.  Marcel Petri & Ruud Mieremet 59,79 % 

 
Uitslag dinsdag 21 juli  

In totaal deden 25 paren mee   

1.  Hans Reijngoud & Ruud Schouten  67,14 % 

2.  Frans van der Krogt & Mieke de Brabander  59,39 % 

3.  Hans van Velzen & Teun Boer  58,09 % 

 
Uitslag donderdag 23 juli  

In totaal deden 18 paren mee   

1.  Judith & Kees Dickhoff 62,16 % 

2.  Ted & Bram Verweij 61,31 % 

3.  Janneke van Goudoever & Jan Miedema 55,95 % 

 
Uitslag dinsdag 28 juli  

In totaal deden 23 paren mee   

1.  Hans van Velzen & Teun Boer 64,48 % 

2.  Cees de Koning & Willem van Schie 60,94 % 

3.  Ineke Zuidam & Theo van der Maat  55,73 % 

 

De volledige uitslagen zijn te zien op onze website.  
 

Uitslag zomercompetitie juli (dinsdag) 
 

Gedurende de maand juli hebben we een totaalstand 

bijgehouden van de StepBridge uitslagen (dinsdag). 

Op grond van de NBB ranking (mits minimaal 3 maal 

gespeeld) zijn dit de top-10 spelers: 

 
Plaats Naam  

1 Hans  Reijngoud  

1 Ruud  Schouten  

3 Hans van Velzen  

3 Teun Boer  

5 Marcel  Petri  

5 Ruud  Mieremet  

7 Cor  Spaargaren  

7 Gerrit Kom  

9 Cees de Kong  

10 Theo van der Maat  

 

Het gebruik van de NBB ranking is nieuw voor ons, een 

test met het oog op het nieuwe seizoen. In een volgende 

Breinland uitgebreide uitleg van het ranking systeem. 

 

Met een eenvolle vermelding (en de eeuwige roem!) voor 

Hans Reijngoud en Ruud Schouten. 
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Tussenbericht over de enquête 
 

Nu op 25 juli heeft bijna de helft van onze leden al 

gereageerd op de enquête. We hebben dus al een aardig 

beeld hoe jullie denken over "hoe verder te gaan". Een 

probleem is dat we niet weten wat degenen die tot nu toe 

niet hebben gereageerd, ervan vinden.  

 

Normaal worden bij een enquête de ontvangen 

antwoorden representatief voor de hele groep. Bij deze 

enquête echter, waarbij specifiek wordt gevraagd naar de 

acceptatie van bridgen onder beperkende 

omstandigheden en het (gedeeltelijk) opheffen van de 

“on-hold” situatie ligt het anders. Degenen die niet 

hebben gereageerd worden ingedeeld bij de groep die 

niet z.s.m. wil bridgen. Wie zwijgt vraagt dan om 

voorlopig niet te bridgen en “on-hold” te blijven.  

Een groot aantal leden geeft als antwoord op de eerste 

vraag een ja (z.s.m. bridgen onder beperkende 

omstandigheden), maar beantwoordt ook de tweede en 

derde vraag met ja. Bij deze vragen gelden echter 

voorwaarden (zonder beperkingen of vaccin/medicijn), 

hierdoor wordt hun “ja, mits” feitelijk een “nee, tenzij”.  

 

Om toch een beter inzicht te krijgen in wat er leeft is een 

hogere respons zeer wenselijk. Daarom vragen we 

degenen die nog niet hebben geantwoord om toch nog 

iets te laten horen. Een simpel kort antwoord is 

voldoende (hoefsloot.vdmark@ziggo.nl) 
 

 
 

-Het Bestuur- 

 

mailto:hoefsloot.vdmark@ziggo.nl

