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Namens LBC
Nol Monster
Helaas moet ik dit bericht beginnen met een teleurstelling. Het
bestuur heeft nogal wat energie gestoken in het opzetten van een
LBC-competitie op een middag, met ingang van seizoen 2018-2019.
Op de laatste algemene ledenvergaderingen is dit een telkens geuite
wens geweest vanuit de vergadering.
Het lijkt er echter op dat het niet
gaat lukken. Het zoeken naar een
“middagverantwoordelijke”
was
succesvol, maar betrokkene was
gebonden aan de maandagmiddag.
Nu wordt er in ons gebouw op
maandagmiddag al enthousiast
gespeeld door twee verenigingen,
Hartenvrouw en Schoppenheer.
Sedert vele jaren huren deze verenigingen het gebouw, met uitzondering van de Klaverenzaal. Hartenvrouw viert in mei dit jaar zelfs
haar 30-jarig jubileum. Ik heb als
voorzitter namens het bestuur
contact gezocht met deze verenigingen om te onderzoeken of er
mogelijkheden bestonden voor
LBC op de maandagmiddag. De
uitkomst hiervan was dat Schoppenheer dan in de Klaverenzaal
zou moeten gaan spelen. Toen dit
gerucht zich verspreidde ontstond
er rumoer. De Klaverenzaal werd

algemeen ongeschikt geacht, vanwege de rooklucht die niet te
verdrijven is, om als vaste locatie
voor een club te dienen.
Daarnaast gingen er stemmen op
dat Hartenvrouw en Schoppenheer
de oudste rechten hadden op de
huur op maandagmiddag. Het
bestuur van LBC heeft de boel niet
willen forceren en vooralsnog
ervan afgezien komend seizoen een
middagcompetitie te organiseren,
tenzij er nog iets onverwachts
gebeurt. Dat is jammer, maar de op
te lossen problemen en door te
spreken gevoeligheden bleken
talrijker en complexer dan we in
eerste instantie voorzagen. Dat
vraagt dus meer tijd en die tijd gaat
het bestuur hier zeker ook insteken
om toch tot een middagcompetitie
te komen. Streefdatum is nu seizoen 2019-2020.
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Iets heel anders.
Op onze club is het standaard dat
de biedkaartjes na het bieden
direct in de biddingbox worden
terug gestopt. Veelal legt de laatste
“passer” niet eens zijn/haar paskaartje neer. Nadat alle biedkaartjes verdwenen zijn wordt er uitgekomen. Ook ik gedraag mij al meer
dan 30 jaar op deze wijze.
De club (en ik zeker) moet van
deze gewoonte af. Correct is dat
het bieden pas is afgelopen als het
laatste paskaartje op tafel ligt. Dan
is er voor de spelers gelegenheid
om vragen te stellen over het
biedverloop en wordt er “blind”
uitgekomen. Pas als die uitkomst is

geaccepteerd mogen de biedkaartjes weg. Ik geloof niet dat dit allemaal formeel is voorgeschreven,
maar het hoort, zeker internationaal, wel tot de gedragsregels. Het
zal wennen worden.
Tot slot nog een gedragsregel,
maar dan één die niets met bridge
heeft te maken. Ik hoorde verluiden dat sommige spelers aan tafel
uitgebreid met hun telefoon in de
weer zijn, niet om te bellen, maar
kennelijk om zomaar wat te doen
te hebben. Anderen vinden dat
niet erg getuigen van sociaal gedrag.
Ik zeg het maar.

Oproep: Help levens redden
In het clubgebouw is een zg AED defibrillator aanwezig
om snel te kunnen reanimeren, als bij een van onze
clubgenoten plotseling een hartstoornis zou optreden.
Natuurlijk is het dan van het grootste belang dat we voldoende leden
hebben die in noodgevallen het AED-apparaat kunnen bedienen en weten
hoe ze moeten reanimeren.
Op maandagavond 16 april 2018 wordt er in ons clubgebouw les gegeven
hoe je het AED-apparaat kunt bedienen. U wordt na één avond al AEDbedienaar. Eén avond les kan mensen levens redden.
Dat is voor u toch een kleine moeite?
Meld U dus zich dus aan voor deze les bij bestuurslid Cor de Jong,
cordejong@ziggo.nl of 0655930674
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VEB nieuws
Paul de Jonge

Op 11 maart werd in ons clubgebouw voor het derde opeenvolgende jaar de voorronde voor het
seniorenparen-kampioenschap gehouden. De VEB zorgde wederom
voor een voortreffelijke lunch.
Grote dank gaat uit naar Karin van
der Laan die met behulp van haar
man Fred deze lunch verzorgd
heeft. Namens de VEB is haar
daarvoor dan ook een bloemetje
overhandigd. Het district was zo
tevreden dat het overweegt alle
districtswedstrijden in ons gebouw
te gaan organiseren.
We hebben net voldoende vrijwilligers achter de bar, maar als er een
uitvalt hebben we niemand achter
de hand. Toen Tanja aangaf minder te willen gaan werken heeft
gelukkig Marieke aangeboden om
de week voor haar in te willen
vallen, maar dat is natuurlijk geen
wenselijke situatie. We zijn daarom
op zoek naar nieuwe vrijwilligers
achter de bar. Het gaat voorlopig
om invalkrachten.
Vandaar dat jullie op woensdagavond Jim gezien hebben en op
donderdagavond Yolanda die een

avondje meegelopen hebben om de
gang van zaken te bekijken. Mogelijk zullen zij in de nabije toekomst
als invallers op een middag of
avond te bewonderen zijn.
De taakomschrijving voor barmedewerkers is met behulp van de
bestaande vrijwilligers aangepast
en herzien.
De Bouwtechnische commissie
moest zich buigen over de oprit
naar het parkeerterrein. De tegels
waren verzakt en er was er zelfs een
verdwenen. De toegang is provisorisch opnieuw bestraat.
Mogelijk zal dat in een later stadium wat uitgebreider gaan plaatsvinden.
Het is de bedoeling dat degene die
het toegangshek opendoet erop
toeziet, dat dat goed vastgezet
wordt. Helaas was dat op maandag
een paar weken geleden niet gebeurd. Een windvlaag zorgde ervoor dat het hek openwaaide toen
een lid van Hartenvrouw net naar
binnen reed met als gevolg schade
aan de auto. Wilt u erop letten het
hek goed vast te zetten?
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Van de Redactie
Ko Vijn
U heeft het vijfde en voorlaatste nummer van dit seizoen in handen:
28 pagina’s met allerhande. Het was voor de (onervaren) redactie
dit jaar even zoeken naar de goede vorm en organisatie, maar ik
denk dat we die gevonden hebben. Maar toch, we blijven slechts
goedwillende amateurs op dit gebied.
Wat betreft de opmaak: we zijn blij
met alle tips van degenen die meer
ervaring dan wij hebben en we
beginnen als redactie méér te
begrijpen van dingen als broodtekst, bladspiegel, witregel en
kolommen.
Blij zijn we met de ‘print-ploegen’
die op hun eigen speelavond of een
ander geschikt tijdstip zorgen voor
het afdrukken van voldoende
exemplaren. Een mooie taakverdeling die in de praktijk ook goed
werkt: de redactieleden werken
gezamenlijk aan de werkversie (in
de ‘cloud’, géén heen en weer
mailen van versies of gesleep met

USB-sticks) en als de werkversie
afgemonteerd en gecorrigeerd is
kunnen de afdrukkers de uiteindelijke productie doen.
Het beloofde interview met Peter
Aarnoudse, de ICT-man van LBC,
moet ivm zijn ziekte nog even
wachten.
Ook de zoon van de vader van
onze huis-docent moest verstek
laten gaan.
Tenslotte, Acol-lade is een blad
voor U, maar ook ván U. Dat wil
zeggen dat de inhoud door U bepaald wordt. We rekenen op uw
geschreven bijdragen.

Tellen blijft moeilijk….
Gelezen in het blad van een andere bridgeclub:

‘Onze vereniging is van 3 naar 2 speelmomenten gegaan,
want het ledenaantal is op zijn minst met een kwart gehalveerd.’
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Mag dat allemaal zomaar?
Actie 1

Westhand
}32
{2
]B87654
[H543

Systeemkaart/ Uitleg

West
2[*
pas

Noord
pas

Oost
2]*

Zuid
pas

* 2[: minstens manche-inviterend.
* 2]: afwachtbod; zegt niets over de ruiten.

Actie 2

Westhand
West
Noord Oost Zuid
}9876
1SA pas
{B876
2[*
pas
2{
pas
] 10 8 7 6 2
pas
[Systeemkaart/ Uitleg: * 2[: vraagt naar hoge 4-kaart; minstens 8 ptn.
2{: belooft 4-kaart {; sluit 4-kaart } niet uit.
Beide acties lijken op een psych: afwijken van je systeem terwijl partner er
niet op voorbereid is. Dat mag, mits aan twee voorwaarden wordt voldaan:
1. Het moet voor partner een verrassing zijn, dus zoiets mag maar een
doodenkele keer gebeuren, bv hoogstens 2-3 keer per jaar.
2. De tweede eis komt uit de NBB Regeling Bruine Stickerconventies en
Hoogst Ongebruikelijke Methode (ook van toepassing bij LBC) namelijk dat een psych niet door het biedsysteem mag worden beschermd.
Actie 1. Een mooi voorbeeld van een psych, beschermd door het standaard 2] bod in het biedsysteem en dat maakt deze absoluut verboden.
Actie 2. Standaard antwoorden in dit biedsysteem zijn alléén 2], 2{ en
2} (niet 2SA). Als de SA openaar na 2[ alleen maar een van deze
standaard antwoordbiedingen bod kan doen, wordt dit ook een beschermde psych en dus verboden, ook als partner wordt verrast. Dat zou in dit
geval anders liggen als het paar Puppet Stayman speelt. Een 2SA bod
(geen 4 of 5 kaart hoog) is dan mogelijk. Dát bod is niet beschermd en dat
maakt de actie in dat geval niet verboden.
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Achter de Schermen
Reini Hulsker

Als lid van LBC vind je het heel vanzelfsprekend dat het gebouw
schoon is, dat de bridgetafels zijn gedekt en de koffie bruin is. Maar
om dat voor elkaar te krijgen is een hele groep vrijwilligers die deze
extra werkzaamheden op zich heeft genomen en er zich heel verantwoordelijk voor voelt.
Zo kun je op donderdagochtend
Joyce Truffino in het LBC gebouw
vinden. Zij zorgt dat de bar schoon
is, het afval weg, de asbakken in de
Klaverzaal zijn geleegd (bedankt,
rokers red.) en de borstel voor de
glazen er weer fris bij staat. Zij
boent wekelijks twee grote koffieketels en maakt de keuken netjes.
Als het aanrecht glanst en zij klaar
is met al het poetswerk -zij noemt
zichzelf de “poetsvrouw”-, neemt
zij de vuile handdoeken, theedoeken en vaatdoekjes mee naar huis
om ze te wassen en te strijken.
Toen zij mij haar werkzaamheden
vertelde, vroeg ik: Hou je van
poetsen?
Het verrassende antwoord was:
Nee, ik doe het thuis zelden. Maar
toen Nel van der Meer ermee
ophield heb ik aangeboden het van
haar over te nemen. Ik vind dat je
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als lid van een
vereniging je
steentje
bij
moet dragen
om de boel
draaiende te
houden. En ik
ga donderdags
nooit
met
tegenzin naar het clubgebouw toe.
Er zijn altijd wel een stuk of zes
andere vrijwilligers en we drinken
koffie met elkaar. Ik neem de koek
mee en het is dan reuze gezellig. Er
wordt veel gelachen.
Behalve twee maal per week bridgen ga ik één maal per week volksdansen op een club voor 55+.
En op woensdag en vrijdagmiddag
wandel ik.
Zo probeer ik geest en lijf actief te
houden, aldus Joyce

GEIN EN ONGEIN
COR DE BOER

De statistieken liegen niet, althans als je de goede data ervoor gebruikt. Al
menig, al te voortvarende, wetenschapper heeft rapporten gepubliceerd
waaruit toch heel andere dingen voort kwamen dan je in werkelijkheid zou
vermoeden. We konden kort geleden lezen dat zelfs de overheid zich
daaraan bezondigde. Statistieken voor het bridgespel hebben van deze
hindernis geen last. Het zijn meer wiskundige problemen. Naast het gebruik van de uitkomst hiervan is de juiste toepassing van biedafspraken,
die een goed inzicht geven van je hand, ook belangrijk. Ik moest aan de
scepsis van de ongelovige Thomas denken toen ik de uitslag op een spel
zag
Van de acht paren bereikten er vijf
de manche en drie bleven in een
deelscore zitten. Ik wist meteen
wat er gebeurd was. Dit was de
westhand:
N/-

}H4
{9432
] B 10 7 4
[AB6

West
?

Om toch enige onzekerheid weg te
nemen is de regel bedacht dat je
bij minder dan negen punten niet
springt en met negen of meer wel.

Noord Oost

Zuid

1[

pas

dbl

bieden. Als je gewoon 1{ bijbiedt
weet je maat totaal niet wat jij in
handen hebt. Dat kan hier variëren van nul tot bijvoorbeeld zestien
punten, nu er zijn er al minimaal
24 getoond zijn tijdens het bieden.

Je hebt een verplicht bod, dat wil
zeggen, je moet niks, maar elk kind
weet dat passen in 99% van de
gevallen geen goede actie is. Dus

Dat wil zeggen dat je in dit geval
(je maat geeft in principe de hoge
kleuren aan of een heel sterk spel)
dus 2{ moet bieden om je hand
goed te omschrijven.
Dit is het hele spel:
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N/-

}B2
{V7
]AV83
[HV532
}H4
} A V 10 6
{9432
{ A H B 10 8
] B 10 7 4
]H
[AB6
[ 10 7 4
}98753
{65
]9652
[98
Als je partner weet dat je acht of
meer punten hebt en hij of zij er
zelf zeventien in zijn of haar handen telt, dan is de manche niet zo
moeilijk. Zonder deze duidelijke
informatie is het giswerk.
Soms loopt het goed af als je niet
springt, maar dan word je beloond
voor slecht bieden. Het betekent
niet dat je in dat geval gelijk had.

Twee keer je kaart verkopen is uit
den boze, tenzij je een dove bridgepartner hebt. Ja die zijn er, mensen
die niet luisteren naar wat hun
partner te bieden heeft, maar als
regel moet je het niet doen.
Soms is je hand dan toch net iets
anders dan je in eerste instantie
hebt medegedeeld.
Ik had dit in mijn handen (oost):
O/OW } A 10 9 7 5
{5
]V96542
[2
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Een zwakke twee in ruiten, maar
dan wel een hele bijzondere. Het
zal niet ieders pakkie-an zijn om
die als zodanig te verkopen.
Ik deed het dus wel.

West
2]
pas

Noord Oost

Zuid

dbl
4{

pas
3{

2[
3]
?

Ik was niet van plan om mijn mond
te houden en bood 5] dat gedoubleerd twee down ging voor een
zaal nul. Erg dom. Als je dan toch
van plan bent om te bieden moet
je 4} bieden. Het is gratis. Zint
het partner niet dan kan hij altijd
weglopen naar 5]. In dit geval zou
partner passen (zei hij).
O/OW } 8
{HV9
]AB73
[ H V 10 5 3
} V B 6 4 3 } A 10 9 7 5
{ A 10 7 4
{5
] 10 8
]V96542
[A6
[2
}H2
{B8632
]H
[B9874
Pletter dood.
Nu een stukje speltechniek. Drie
paren gingen down in een 100%
contract.

Z/NZ

}93
{ 10 8 7 5 4 2
]–
[ B 10 7 5 4
} H 10 8 5
}AV764
{AB3
{HV6
]A763
]HB52
[A6
[2
}B2
{9
] V 10 9 8 4
[HV983

ruitenvork toe. In beide gevallen
heb je de rest van de slagen.

Na een 1| opening is het toch vrij
makkelijk om in 6} te eindigen.
De uitkomst (doet er niet toe
welke) neem je. Je trekt twee keer
troef, speelt drie keer harten, [A
en klaver getroefd. Dit blijft over:

N/-

Z/NZ

}{ 10 8 7
]–
[ B 10 7

} H 10
}76
{{]A763
]HB52
[[}{] V 10 9 8
[H9
Een ruiten naar de aas onthult het
slechte ruitenzitsel, maar dat is
geen ramp. Een kleine ruiten uitbukken en zuid zit ingegooid: of in
de dubbelrenonce spelen of naar de

In het vorige nummer verhaalde
Marianne van een mooi spel met
een clou. Alleen de kwintessens
van het spel vertelde ze niet, namelijk het goede tegenspel van
haar partner Aad, dat tot een
goede score leidde.
Nog even het 6| spel:
}V97
{97632
]B
[9432
} B 10 8 6
}A54
{A
{HV
]AV9876
]H432
[65
[ A H V 10
}H32
{ B 10 8 5 4
] 10 5
[B87
Bij ons aan tafel werden, na de
voor de hand liggende {B start,
op de ruitenriedel door Noord twee
klaveren weggegooid en dat maakt
de beslissing in klaveren een stuk
makkelijker.
Bij Aad en Marianne ging het
anders. Aad overzag onmiddellijk
wat het probleem van de leider kon
zijn, een probleem dat ook een
goede leider nodig heeft want
menigeen ziet het niet. Al zal Aad
11

zeggen dat iedereen dat toch ziet,
maar dat is niet zo. Het probleem is
dit: moet je slaan of moet je snijden in klaveren?
Zoals ik al zei, Aad zag dit probleem en gooide dus als Noord
geen enkele klaveren af en ook
Zuid deed dat niet.
Bij perfect af- en tegenspel is dit
dan de stand bij de laatste drie
kaarten:

N/-

}{][943
} B 10
}{{]][6
[ H V 10
}H
{][B8

De leider had geen enkele idee waar de [B zat en moest dus raden en
deed dat fout. Hij nam de snit en kreeg dus een slechte score, want iedereen die in 6| zat maakte plus één. En er waren natuurlijk paren die niet
in slem zaten of in de verkeerde. De meeste tegenspelers hadden het
kaartinzicht van Aad niet.
Nog even voor de goede orde, bij deze situatie zou de leider down gegaan
zijn bij snijden. Maar het werd toch nog contract, dus is er kennelijk nog
iets fout gegaan..

Invallen?
Wie op één of meer avonden wil invallen
kan dat zelf opgeven op onze website
www.lbc-bridge.nl
Ga naar MijnLBC en klik de oranje balk
met ‘Opgeven/afmelden als invaller’.
Je naam, telefoonnummer en e-mailadres is al ingevuld.
Vink de gewenste avond aan.
Er is ruimte voor een 2e telefoon/e-mailadres en opmerkingen.
12

Bridgekoffers
Wil Renqvist-Simons

Eerst het goede nieuws. Afgelopen jaar zijn er 200 koffers verhuurd, hetgeen een mooie extra opbrengst voor LBC is.
In elf koffers zijn de toernooien vervangen nieuwe; een hele klus. Dank
aan degenen die de koffers van commentaar hebben voorzien. Dat is niet
gemakkelijk en er gaat heel veel tijd in zitten. Als jullie ergens een leuk
toernooi spelen en na afloop frequentiestaten en spelverdelingen ontvangen, kunnen jullie die bij mij inleveren, zodat ik weer een nieuwe koffer
kan maken.
Per 1 februari is de prijs voor het huren van een koffer voor niet-LBC’ers
verhoogd naar € 5,= per drie weken. Voor LBC-leden blijft het € 3,=.
Het getal drie blijkt voor een aantal mensen toch een moeilijk begrip te
zijn. Regelmatig zit er te weinig geld in het zwarte kistje of blijven de koffers veel langer dan 3 weken weg ! Het is niet zo, dat ik als strenge juf ga
optreden en deze mensen achter de broek ga zitten. Maar enige medewerking wordt wel zeer op prijs gesteld: als jullie bij het bridgen tot dertien
kunnen tellen, moet het toch niet moeilijk zijn tot DRIE te tellen!
Verder wens ik jullie weer veel bridgeplezier toe.

1.

2.

3.
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Zo maar wat spellen….
Marianne de Vrind

Het is donderdag 8 februari, de
voorlaatste avond viertallen.
Ik ging in dit spel 3SA -1, terwijl
bijna alle paren het contract maakten.:
} HVB43
{ B832
] B96
[ 10
} 765
} 10982
{ HV1094
{ 65
]V
] H10543
[ VB85
[ 72
}A
{ A7
] A872
[AH9643
Uitkomst {H, voor mijn Aas. Nu
}A om te deblokkeren en harten
na. Die werd genomen met {V en
daarna ]V. Die nam ik met]A.
Had ik die maar laten houden!
Maar ik wist niet dat het een singleton was en dacht dat ik nu van
de ruitens moest leven. Niet zo
handig natuurlijk. De vrouw impliceert immers de hoogste, maar ik
14

hoopte dat de 10 er ook bij zou
zitten. Dus na ruiten na viel het
doek. Er gaan een harten, twee
ruitens en twee klaveren verloren.
De tweede avond van de Butler op
donderdag.
Onze tegenstanders kwamen in het
volgende spel als OW in 6[ terecht.
} 8752
{ 98642
] 87
[ 43
} V10
{ 10
] B32
[ AB108765

} H96
{ A75
] AHV9
[ HV2

} AB43
{ HVB3
] 10654
[9
Na een 2SA opening bij West
bood Oost gelijk 4SA en legde aan
in 6[. Je weet dat ze }A missen,
dus de klaveren moeten wel dicht
zitten. We scoorden toch -5 op dit

spel. 6SA wordt trouwens ook
gemaakt
De voorronde van de seniorenparen van het district werd op
zondag 11 maart gespeeld in ons
LBC gebouw. Het was een gezellige
dag. De lunch en hapjes waren
heerlijk en heel goed verzorgd door
het echtpaar van der Laan. Ook
waren er leuke prijzen te winnen.
Winnaars:
1 Jouko Renqvist/Peter Ladan.
2 Cor de Boer/Wiet Schiethart
3-4 Wil Renqvist/ Peter Dekker
Aad & Marianne de Vrind.
Deze vier paren mogen de vervolgwedstrijden in Utrecht gaan
spelen. Een interessant spel van
deze dag:
} 742
{] HV986
[ HVB96
} HB1085
} V96
{ B982
{ H543
] 753
]2
[7
[ 108542
} A3
{ AV1076
] AB104
[ A3
Onze tegenstanders kwamen in
deze toch wel goede 7] terecht.

Na schoppenstart ging dit -1. Bij de
klaveren niet slechter dan 4-2 of
de troeven 2-2 is dit contract
gemaakt.
Het is inmiddels donderdag 22
maart, de derde avond van de
Butler met dit spel:
} 93
{ A104
] VB97
[ H1095
} HB8
} V10765
{ VB97
{3
] 1054
] A862
[ B64
[ 873
} A42
{ H8652
] H3
[ AV2
Na een 1SA opening bij mij (Zuid)
kom je uiteraard (?) in 3SA terecht. Alleen met schoppenstart
gaat dit spel down . Ik begreep dan
ook niet dat ik die niet kreeg!
Maar na afloop was dit toch wel
logisch. Oost zou dan van HB8
moeten komen, terwijl een harten
start voor de hand ligt. Het scoorde toch nog +4, maar dat kwam
door de twee overslagen. De meesten maakten +2, maar één ging er
down (toch de schoppenstart
gevonden) en tweemaal 4{ voor
contract.
15

Uitgelicht
Wouter Mellink

Spel 13 op donderdag 15 februari had alles in zich wat viertallen zo leuk
maakt. Telkens weer de beslissing of je de tegenstanders hun contract gunt
of dat je toch nog een keer biedt. En dat op 4, 5 en 6 niveau met allen
kwetsbaar. Zoals de kaarten liggen is het 6[ voor OW. Waar dit bereikt
werd doubleerden vrijwel alle NZ paren. Ze hebben wel 2 azen maar krijgen het contract met geen mogelijkheid down. Voor die paren bleek 13
dus echt het ongeluksgetal te zijn.
Dit was het hele spel
Noord/Allen
} A B 10 8 5 4 3
{ V 10 6 5
]HB
[}97
}{B
{AH973
]75
] A V 10 9
[ H B 10 9 7 6 4 [ V 8 5 2
}HV62
{842
]86432
[A

Wat open je met de Noord hand? 6
paren mochten die avond 3} of
4} ongedoubleerd spelen en
verdienden daarmee afhankelijk
van de lijn 5-12 imps.
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Wellicht hebben sommigen dit
bereikt door de Noord hand met
3} te openen, na een doublet van
Oost door Zuid verhoogd naar 4 }
waarna iedereen het wel goed
vond.
De Noord hand is echter, zeker in
de eerste hand, geen 3 opening; je
bent te sterk en het is geen goed
bridge om met een 4 -kaart Harten
3 } te openen.
Je opent als Noord dus gewoon met
1}. Nu moet Oost het goed doen.
Als Oost 2 Harten biedt, komt er
bij Zuid 3 of 4}. Voor West wordt
het zodoende moeilijk om er in te
komen en NZ eindigen dan in 3 of
4}. Oost is echter te sterk om met
2 Harten te volgen en moet doubleren. Zuid biedt 2SA (Truscott,
9-11 punten, vierkaart schoppen

mee), of 3}/4}. In alle gevallen
biedt West5 [ en Noord is weer
aan zet.
Dan de eerste echte viertallenbeslissing: passen op 5[ of nog
5} bieden?
Met de Noord hand verwacht je
dat 5 [ contract gaat. Je weet dat
je partner 4 schoppen heeft, de
schoppen bij OW zitten 1-1 of 2-0.
Het bieden van 5} heeft als voordeel dat je je schoppenlengte aangeeft; soms kost 5} een paar imps
( gedoubleerd 3 down) of het levert
een paar imps op (gedoubleerd 2
down).
Hierna mag Oost weer bieden.
Heeft Oost 1 of 2 Schoppen dan
zal hij doubleren. Maar heeft Oost
0 schoppen dan zal hij gaan nadenken of hij nu moet doubleren of
6[ bieden. Een Oost die twijfelt
tussen wel of niet 6[ bieden moet
zelf de knoop doorhakken na een
pas van Noord. Maar na het bieden van 5} door Noord krijgt een
twijfelende Oost met deze hand
visioenen van 3 down en kan er
dan voor kiezen om veilig te doubleren.

zitten ze 2-0 dan houdt je twijfelende paren uit 6[. Uiteindelijk is
op dit spel 6 keer 5}! en 7 keer
6[ geboden!
Wij speelden dit spel tegen John en
Boelie. Na 5} biedt John 6[. Het
voordeel van het spelen tegen
goede spelers is dat je weet dat ze
6[ bieden omdat ze denken dat ze
dat maken. Het is geen uitnemer
op 5}! Ik bied als Zuid dan ook
6} als uitnemer op 6[. We moeten 4 down voor -1100, 6[ scoort
-1370 of -1540 (als we doubleren).
In het tegenspel slipt er ergens een
slag en we gaan 3 down, -800.
Als bij het uitslaan blijkt dat onze
partners 5} gedoubleerd 3 down
gespeeld hebben is het een wash,
maar wel een met veel viertallen
emotie.

Het bieden van 5} is dus beter
dan passen. Zitten de schoppen 1-1
dan kost het gemiddeld niets;
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Hoe hoort het eigenlijk?
Ko Vijn

De biedperiode eindigt wanneer er drie keer na elkaar gepast is maar
de speelperiode begint dan nog niet. In 2007 is in de spelregels (art
41) nader geregeld dat er vervolgens een uitlegperiode komt. Daarin
kunnen spelers het biedverloop op zich laten inwerken en hebben ze
de gelegenheid vragen te stellen.
Die uitlegperiode begint overigens
pas als de speler links van de leider
met een gedekte kaart is uitgekomen. Op dat moment mogen leider
en beide verdedigers (maar niet de
dummy) vragen stellen over de
gedane biedingen.
Essentieel is dat, vóór gedekt is
uitgekomen, de partner van de
uitkomer geen vragen hoort te
stellen, want dat zou wellicht een
suggestie voor de uitkomst kunnen
inhouden.
Net zo essentieel is dat de gedekte
uitkomst niet zomaar mag worden
teruggenomen. Dat mag alleen na
toestemming van de WL, als die na
een onregelmatigheid is ontboden.
Dat kan het geval zijn als tijdens
de uitlegperiode blijkt dat er door
de dummy of de leider verkeerde
informatie is verstrekt tijdens de
biedperiode.
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Op het moment dat er geen vragen
meer zijn, kan (op een teken van
de partner van de uitkomer) de
uitkomst worden opengelegd en
begint de speelperiode.
Een discussiepunt is nog al eens of
de biedkaartjes tijdens de uitlegperiode op tafel moeten blijven liggen. Vaak worden na de derde pas
de kaartjes meteen terug in de
biddingbox gestopt. Sommige
spelers beweren dat de biedkaartjes
op tafel moeten blijven liggen tot
het einde van de biedperiode.
Merkwaardig genoeg is dat niet
duidelijk in de spelregels geregeld.
De NBB Wedstrijdcommissie
(WEKO) heeft hierover wel een
mening en daarmee jurisprudentie
gegeven in WEKO wijzer 129. Zij
meent dat de informatie uit de
biedperiode ook beschikbaar moet
zijn tijdens de uitlegperiode, en dat
dit het beste kan aan de hand van

de biedkaartjes. Alleen, zo stelt de
WEKO, is er wel een wezenlijk
verschil tussen een langdurig en
ingewikkeld biedverloop en iets
eenvoudigs als 1SA-3SA of 1}2}-4}. In het eerste (langdurige)
geval is het evident dat het eventueel stellen van vragen over de
gedane biedingen het best kan
gebeuren aan de hand van de
biedkaartjes, maar die moeten dan
nog wel op tafel liggen. In de laatste (eenvoudige) gevallen valt er
nauwelijks wat te vragen of op te
helderen, vandaar dat de WEKO
het laten liggen van de biedkaartjes
niet dwingend wil voorschrijven
maar laat dit afhangen van de
omstandigheden en geeft dan dit
voorbeeld.
Cursieve tekst uit WEKO wijzer.

Spel 8
W/—
}A765
{ H 10 6
]532
[AV2
} B 10 8 2
}V3
{A5
{9874
]HV5
]B9864
[B975
[83
}H94
{VB32
] A 10
[ H 10 6 4

Biedverloop
West Noord Oost
—
1[
pas

Zuid
1{

pas
1}
pas
2[
pas
2{
pas
3[
pas
3]
pas
3SA
pas
pas
pas
West moet uitkomen maar NZ
hebben meteen na het bieden de
biedkaartjes opgeruimd. West
vraagt daarom een mondelinge
herhaling van het bieden en zuid
begint te vertellen hoe het bieden
gegaan is.
West heeft moeite een en ander te
onthouden en vraagt wat zuids 2{
betekent. Zuid zegt nu dat hij 1{
heeft geboden en geen 2{. West is
nu helemaal het spoor bijster en
besluit het er verder maar bij te
laten en met }B uit te komen.
Zuid neemt met }H, speelt de
harten vrij en maakt simpel negen
slagen. Oost ziet na afloop dat west
]HVx heeft en vraagt waarom
west niet met ruiten is uitgekomen,
dan zou het contract kansloos
down zijn gegaan. 'Noord had na
de vierde kleur toch geen sans
geboden?, zo betoogt oost. Nu zit
niemand erop te wachten als partner na afloop van het spelen gaat
vertellen dat het contract na een
andere start down zou zijn gegaan
maar oosts reactie is wel begrijpelijk.
De oplossing zal duidelijk zijn:
Spelers moeten de biedkaartjes
laten liggen totdat duidelijk is dat
de tegenstanders het biedverloop in
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zich hebben kunnen opnemen en
geen verdere vragen meer hebben.
Dat zal na een ingewikkeld biedverloop langer zijn dan na een
simpel 1SA-3SA.
Vanwege dit verschil heeft de
Weko niet in de regels vastgelegd
dat de biedkaartjes altijd moeten
blijven liggen totdat er is uitgekomen. De ervaring leert dat men
dan alleen de regel onthoudt maar
niet de reden waarom. En daar
gaat het om bij dit soort kwesties.
De stoplichten staan na een ingewikkeld biedverloop aan, je moet
dan op groen licht van de tegenstanders wachten. Na 1SA-3SA
zijn ze uitgeschakeld. Wie na 1SA3SA de boel meteen opruimt moet
niet terecht gewezen kunnen worden voor het rijden door rood licht.
Nog wat praktische overwegingen.
Het laten liggen van de biedkaartjes voorkomt:
 dat opnieuw uitleg moet worden
gegeven omdat bv Noord al bezig
was met de bridgemate
 dat de verkeerde hand uitkomt
(doe dat altijd gedekt!)
 gekissebis of een contract nu wel
of niet gedoubleerd is.
 nadeel voor minder ervaren
spelers die het lastig vinden een
biedverloop in zich op te nemen
zonder visuele ondersteuning.
 een incorrecte handelwijze, bv als
een speler 4{ neerlegt en
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meteen opruimt, daarmee partner
suggererend dat hij moet passen.
Voor sommige clubs en districten
is e.e.a. aanleiding geweest om in
hun speelreglement de verplichting
op te nemen om de biedkaartjes tot
het eind van de uitlegperiode op
tafel te laten liggen.
Bij LBC bestaat zo'n formele verplichting in het speelreglement
niet (al is daar wel wat voor te
zeggen). Het blijft daarom een
kwestie van beoordeling waarbij
vooral fatsoen een rol speelt.
Overigens, als leider of verdediger
(maar niet als dummy), kunt U bij
het begin van de uitlegperiode de
anderen altijd vragen om de biedkaartjes nog even te laten liggen,
omdat U (nadat gedekt is uitgekomen) nog een vraag heeft.
Ik draai de vraag of biedkaartjes
móeten blijven liggen liever om:

Ze mogen pas weg als geen van
de spelers ze nog wil raadplegen. Als de uitkomstkaart
wordt omgedraaid en de biedkaartjes zijn opgeruimd, moet
iedereen de gelegenheid hebben
gehad om alles in zich te op te
nemen.

Puzzel
Bart van Wezenbeek

In een viertallenwedstrijd spelen twee viertallen (bestaande uit, in
willekeurige volgorde, Annie, Marian, Jan, Hans, Karel, Frits, Jasper
en Wim) tegen elkaar.
Op de twee tafels werden spellen gespeeld met de volgende resultaten: 2{
contract, 2SA-1, 3]+1, 3}-1, 3SA-2, 3SA contract, 4} contract en
4}+1.
Kunt u aan de hand van de volgende aanwijzingen uitvogelen wat de
uiteindelijke uitslag was van deze (mini-)viertallenwedstrijd?
1.

In het nevenpaar van Karel zit een vrouw op Zuid.

2.

In het 3e spel maken OW op een van de tafels het 2H contract.

3.

Jasper maakt het 3SA contract.

4.

Jan en Wim zitten allebei op Noord.

5.

Op tafel 2 wordt twee keer down gespeeld.

6.

In één van de spellen op tafel 1 scoren NZ 450 punten.

7.

Op tafel 1 zit Annie tussen Frits en Marian.

8.

Annie biedt en speelt op spel 4 (iedereen kwetsbaar) 3R.

9.

Omdat Wim slim uitkomt gaat Hans twee down. Op hetzelfde spel
bood Frits slechts 2 SA.

10. Alle schoppencontracten worden vanuit de noordhand gespeeld,
en alleen Wim gaat een keer down.
11. Op het eerste spel verloor het team van Marian 1 imp.
Oplossingen vóór 10 mei a.s. naar redactie@lbc-bridge.nl
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De oplossing van de puzzel uit het februari nummer is:
‘Bridge is de koningin der kaartspelen’
Goed waren de inzendingen van Erna Berg, Betty van Hooidonk en Jacob
de Jong.
Enkele andere oplossingen zoals ‘Bridge is de koning in het kaartspelen’,
‘Bridge is de koning under kaart spelen’, ‘Bridge is de koning onder kaartspelen’ leken er op maar kwamen niet door de keuring
Het hele diagram:
1 U B E R
2 R O E K
3 S O D A
4 A D E R
5 A L G E
6 K E R K
7 I N C H
8 T E A K
9 B A R D
10 S T E L
11 M E R K
12 P O R T
13 O V E N
14 K I E N
15 E D E N
16 G E E N

P
K
A
A
L
K
C
K
B
L
M
T
V
U
B
R

U
O
D
D
A
R
H
A
A
E
A
R
E
N
E
E

B
R
I
D
G
E
G
EI
S
D
E
K
O
N
I
N
G
N

E
E
O
E
E
E
N
T
E
S
E
E
L
E
D
E

R
N
S
R
R
K
A
E
R
T
R
P
O
K
E
N

B
S
O
B
F
A
M
K
B
S
IJ
S
G
K
G
I

I
N
D
E
R
K
A
A
R
T
S
P
E
L
E
N

E
O
A
D
A
K
C
S
I
E
K
O
L
U
B
T

R
O
L
A
G
E
H
T
G
M
A
R
O
I
E
E

P
K
I
A
I
R
I
E
A
P
M
T
V
V
D
G

U
E
S
R
E
E
N
E
D
E
E
E
E
E
E
E

L
R
K
D
L
N
E
L
E
L
R
N
N
N
N
R

Voor uw agenda:
Oranje drive
Zondag 22 april 2018 13:00 uur
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Hoofdklassebeker
John van Veen

In de tweede ronde van de hoofdklassebeker stond dit seizoen de wedstrijd
tussen BCLH (Leidschenhage) en LBC op het programma. Een speciaal
gevoel voor mij, omdat ik van beide verenigingen lid ben.
In het volgende spel bleek het
spreekwoord “Spreken is zilver,
zwijgen is goud” maar al te waar.
Z/Allen } A108
{ AHB62
]2
[ B932
} HV943
} B7652
{ 10853
{ V7
] 1065
] A984
[H
[ 74
}{ 94
] HVB73
[ AV10865
Bij ons (Rik en John) aan tafel
werd niet tussengeboden en werd
het 3SA contract met een schoppenstart down gespeeld. [A slaan
kreeg de leider niet verzonnen. Bij
paren waar flink werd tussengeboden –ons nevenpaar had schoppen
tussengeboden en gesteund– werd

het onverliesbare 5[ contract
bereikt.
Het volgende spel zat ik West en
“dacht ik dat ik jarig was”. Mijn
partner opent als Oost zwak met
2} en er wordt met 3{ gevolgd.
O/NZ } AV53
{9
] 972
[ H10965
} 42
} H109876
{ AB872
{ V5
]A
] H543
[ AB742
[3
}B
{ H10643
] VB1086
[ V8
Ik heb het als West zo gelaten. Ik
zat zo tegen in harten dat ik bang
was dat de tegenpartij (bij een
doublet) naar een beter (ruiten)
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contract zou kunnen vluchten. Een
beetje laf misschien, maar zes down
was toch de beste score in de butler. Aan één andere tafel werd 3{
vijf down gespeeld, terwijl het
resultaat in een schoppencontract
(door Oost/West) varieerde van
4}+1 tot 4}-2.
De wedstrijd ging met “ups en
downs” (de downs soms letterlijk)
en tot en met de laatste ronde was
het spannend. Dit spel zorgde voor
de grootste swing in de viertallen:
Z/NZ } AHV976
{ 32
] AHB
[ 85
} 42
} B10853
{ VB5
{ A7
]3
] 10765
[ HV109732 [ AB
}{ H109864
] V9842
[ 62
Wij speelden het spel in de laatste
ronde. Op dat moment waren de
volgende resultaten geboekt:
Contract
5[-2
5]-1
3}-1
4{-1
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Leider
Oost
Zuid
Noord
Zuid

Start
]H
[H
[A
[H

Scores van +100 voor NZ tot -100
voor NZ. Dat lijkt niet op grote
swings, maar let op wat er bij ons
viertal gebeurde.
BCLH OW – LBC NZ:
West
Noord Oost
3[
4}
X
pas
pas
pas

Zuid
XX

Met [A start twee down en
+1000 voor BCLH.
En waar ons viertal NZ zat, na
hetzelfde begin:
West
3[

Noord
4}

Oost
X

Zuid
?

Eigenlijk wist ik zeker dat XX in
Zuid nu voor takeout zou zijn. Ik
vertrouw mijn partner Rik ook wel,
maar het was het eind van de week
én vrijdagavond én al rond elf uur.
Ik heb ooit eens gelezen dat je je
partner, indien mogelijk, moet
helpen om geen fouten te maken.
Daarom besloot ik tot 5[. Dat
was zeker niet om te spelen .
Uiteindelijk kwamen we in 5{
gedoubleerd door West:
West
3[
X
X

Noord
4}
pas
pas

Oost
X
pas
pas

Zuid
5[
5{
pas

Nu blijkt de start van West beslissend. West koos voor ruiten en dat
betekende dat de twee klaveren
verdwijnen op }A en }H: 11
slagen. De score van 850 mochten
we optellen bij de 1000 van ons
nevenpaar. Dat waren 18 imps.
De volgende ronde van de hoofdklassebeker is inmiddels ook gespeeld. BCLH vond tegen Star uit
Utrecht zijn Waterloo. Eigenlijk
kwamen we elke ronde een paar
imps verder achter te staan. Tussendoor wel een leuk spelletje:
O/OW } { HV643
] B7653
[ HV8
} AHVB976
} 1072
{ 105
{ A982
] H8
] A10
[ A4
[ 9765
} 843
{ B7
] V942
[ B1032

Meestal werd het contract van 4}
bereikt. Na bijvoorbeeld een start
met {H zal je als leider elf slagen
maken. Daarmee waren we niet
tevreden, want ook bij viertallen
telt elke overslag. Je neemt de
eerste slag met {A, speelt een
aantal schoppens, waarbij Zuid op
een bepaald moment {B wegdoet.
Nu speel je {10, die laat Noord
maken (als hij de slag neemt liggen
er immers twee vrije hartens op
tafel). Daarna speel je de schoppens door. Als Zuid dan de ruitens
bewaard, en Noord zijn {V, maak
je met [4 de dertiende slag. Toch
twee imps in de butler.
Helaas voor BCLH had een paar
van Star een optimistische kijk op
het spel tijdens het bieden. Zij
kwamen in 6} en maakten dat na
een hartenstart. Dat zijn dertien
imps en dat telt hard aan in de
viertallen.

Opleiding Webmaster
De huidige webmaster gaat over enige tijd met pensioen.
Wij zoeken daarom een opvolger die op tijd ingewerkt kan worden en tzt
de beheerstaken kan overnemen. Je hoeft geen computer wizard te zijn,
maar kennis van HTML en liefst ook van PHP helpt natuurlijk wel.
Belangstelling of wil je meer weten? Mail naar webmaster@lbc-bridge.nl
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COLUMN
Lid van LBC en eenzaam? Onmogelijk!
Jan van Hooidonk
Mijn vrouw en ik hebben nu toevallig(?) beiden last van een kapotte/versleten schouder. Zij rechts, ik
links. Een korfbal-kwaaltje, denk
ik. Teveel (fout) geschoten of
teveel gepaald of armen omhoog
gehouden. Maar volgens de orthopeed bridgen we te vaak en te veel.
Dat klinkt gek, maar kan wel
kloppen. Op een avond speel je
toch minimaal 24 * 13 = 312
kaarten uit je hand en arm. Als je
dat fysiotherapeutisch of fysiologisch gezien steeds op dezelfde en
verkeerde wijze doet, krijg je op
een gegeven moment, na tientallen
jaren, en vele spellen verder, pijn.
Alsof je rookt via je armen. Tips:
speel je kaarten afwisselend met
een van beide handen. En zit
rechtop, met een holle rug, schouders omlaag en met een aangespannen hot-spot (die bij je navel).
En ga ook wandelen en fietsen.
Dat brengt mij op De Volkskrant
en De Twentse Courant Tubantia,
waar nieuwe jonge hoofdredacteuren moeten bezuinigen op de kos26

ten en hun oog direct laten vallen
op de Denksportrubrieken, zoals
schaak, dam en bridge. Dat schaak
wel mag blijven begrijp ik niet. De
schaakbond telt 20.000 leden en
de NBB 117.000. Is schaken een
volkssport of minder elitair? Nee.
Of is Nederland internationaal
beter in schaak dan bridge? Nee.
Zij hebben alleen Anash Giri, een
goede subtopper, wij hebben wereldkampioenen. Maar ik geloof
wel dat er meer Nederlanders zijn
die een beetje kunnen schaken dan
bridgen. Moet ik mijn abonnement
nu opzeggen en switchen naar De
Telegraaf? Dat gaat wat ver buiten
de zomervakantie. Wellicht is Le
Figaro een optie: iedere dag een
bridge-probleem in de krant en de
volgende dag de oplossing en een
nieuw probleem. Maar je kunt ook
(voor weinig geld in Zoeterwoude)
de Bridge-kalender kopen en op je
wc hangen met 365 problemen. En
elk jaar weer 365 nieuwe problemen. Zelf doe ik op het toilet thuis
wel 3 jaar met een bridge-kalender.
Dat komt zo: mijn vrouw maakt

eens in de zoveel tijd het toilet
schoon en vouwt dan ook altijd
mijn bridge-kalender dicht. Plus,
op 31 december ben ik honderden
problemen vergeten en doe ik ze
nog eens over. Maar het oplossen
van een bridge-probleem, zeker
met je broek of rok nog op je enkels, is een fijne uitdaging en geeft
rust aan je darmflora. Zou u ook
moeten doen.
Tussen de regels door lees ik dat
een denksport-columnist bij de
Volkskrant aardig werd beloond
(Euro 450 per week/per column =
Euro 23.500 per jaar pp). Wij van
de Acol-lade schrijven allemaal als
vrijwilliger, maar nu weten we wel
wat we waard zijn. Maar denk
maar niet dat wij, ‘zelfgekozen’
vaste schrijvers zonder aanstelling,
welkom zijn op het grote jaarlijkse
Vrijwilligersfeestgala van LBC!
Ons werk zou te vrijblijvend zijn.
Dat klopt ook wel, maar toch staat
de volgende Acol-lade weer vol
met minimaal 24 pagina’s, meestal
afkomstig van vaste schrijvers.
Maar het is waar dat ik de volgende deadline gewoon kan overslaan.
Niemand zeurt daarover, behalve
ikzelf. Ik hoef zelfs geen vervanger
te zoeken als ik ziek ben.
Onlangs speelde ik een Kroegendrive in het oosten van het land
(in een etablissement van Domi-

no’s Pizza nota bene!) tegen een
echtpaar dat onderling Duits sprak,
maar in Nederland woonde. De
vrouw wilde een ruiten spelen uit
de dummy, maar haar man kon ze
dat niet wijs maken. Ze wisten
beiden op dat moment niet meer
wat Ruiten in het Duits was. Dus
na afloop vroeg ik de man waar hij
vandaan kwam. En hij zei toen datie half-Duits was! Wie zegt nou
zoiets? Dat hoor je toch nooit in
het westen, dacht ik, maar in de
grensstreek (Hardenberg) gaan ze
daar wat soepeler mee om. Zelf
denk ik meteen aan nazi’s, NSB’ers
en de fiets van mijn vader. Verder
vond de halve mof dat een normaal mens in Duitsland niet lekker
kan bridgen. Te elitair en duur en
alleen in enkele grote steden, plus
altijd een nare ballotage. Daarom
waren ze naar Nederland verhuisd.
Treff ([), Karo (]), Coeur ({)
en Piek (}). Het klinkt allemaal
ontzettend Frans, maar zo praten
enkele oosterburen in Bonn en
Berlin.
Het Kabinet wil dat in de komende
jaren de gemeenten alle 75+ inwoners minstens eenmaal per jaar
bezoeken, want 80% van hen voelt
zich eenzaam tot extreem eenzaam.
Ligt hier een taak voor LBC? Hebben wij vereenzaamde leden onder
ons of hebben wij hen zo achterge27

laten? Ik verwacht het niet of
nauwelijks, want onze leden komen al 50 of meer keer per jaar
naar ons clubhuis en kunnen een
koffertje huren en hun partner en
2 gasten uitnodigen voor een gezellig avondje thuis-bridge met
nootjes en toastjes met Franse
kaas. Het hebben van een vaste en
wellevende bridge-partner is wel
cruciaal. Je kunt ook 2 of 3 keer
per week spelen bij LBC. Het enige
wat je nodig hebt is een partner.
Zouden er op de reservelijsten
leden staan die helemaal geen
partner hebben en zich heel eenzaam voelen? Dat zou ik weleens
willen weten. En niet alleen voor
75-plussers maar voor alle leden.
En wat te denken van al die exleden of onze buitengewone leden,
die niet meer regelmatig spelen,
maar nog wel of niet lid zijn van
LBC? Kunnen wij voor hen makkelijk nog wat betekenen? Hebben
wij voor hen een zorgplicht? Ik
pleit voor de heroprichting van een
Commissie Lief en Leed op LBC,
die zich hiermee bezig houdt. Het
is toch beter dat wij dat doen ipv
ambtenaren van de gemeente
Leiderdorp? Want wij komen ook
in de omliggende dorpen. Of
desnoods allebei dan. Wij kennen
die mensen en we kunnen ze best
helpen een bridge-partner te vin-
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den. En we verhuren hen ook nog
4 biddingboxen en een koffertje,
indien nodig. Wij zijn geheel toegerust om eenzame leden weer aan
het bridgen te krijgen. Wij kunnen
zelfs hun vervoer regelen, zo nodig.
Tenslotte, het is verboden en zelfs
verdacht om te telefoneren tijdens
het bridge. Maar het is vooral heel
irritant als zo’n ding afgaat tijdens
het bridge. Wat mij betreft wordt
de eigenaar van een mobieltje
voortaan bestraft met een of meer
IMP’s of een procent of wat, als het
onding afgaat. Gewoon de arbiter
dus roepen! Iedereen moet zijn
apparaat tijdens het bridge op
‘STIL’ zetten.
Ook ministers, artsen, brandweerlieden en andere hotemetoten. Pas
om 23.00 uur mag je je apparaat
weer op ‘normaal’ zetten. Nou ja,
ook liever niet. Zelf heb ik geen
last van dit soort speciale geluiden,
maar voor anderen kan het een
kwelling zijn, bijvoorbeeld voor
mensen die leiden aan misofonie
(Grieks voor haat van geluid).
Wilt U reageren?
Mail hooidonk2@hotmail.com

