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Van het Bestuur 
 
Er wordt weer gebridged in ons Bridgehome! 
 
Na de pilot waar ik in de vorige nieuwsbrief over berichtte, is afgelopen vrijdagavond de eerste echte zomerdrive 
georganiseerd, met 24 paren. En afgelopen dinsdagmiddag was de tweede keer. Op beide dagdelen waren de ervaringen 
uiterst positief. Aan de tafels zit je allemaal 1,5 m van elkaar en tussen de tafels is ook ruimte genoeg. Er is een duidelijke 
looproute (tegen de klok in) en er zijn sowieso weinig loopbewegingen, omdat de barvrijwilligers aan tafel de 
bestellingen komen opnemen en daarna bezorgen. Bovendien legt de wedstrijdleider voorafgaand aan het bridgen 
duidelijk uit hoe de regels zijn. Verder is er veel frisse lucht in de zaal, omdat er veel ramen open staan en de ventilatie 
een tandje harder staat. Twee van onze leden die zelf arts zijn, hebben bevestigd dat zoals we het nu georganiseerd 
hebben, er sprake is van een ‘Corona-proof ’ situatie. Grote hulde voor al diegenen die echt keihard gewerkt hebben om 
dit te realiseren! 

Tegen degenen die nieuwsgierig zijn om met eigen ogen te zien hoe dit nu allemaal werkt, en die misschien daarna pas 
zelf de stap willen zetten om weer te komen bridgen, wil ik zeggen: kom vooral even kijken als het zomerbridge aan de 
gang is. Dat kan dus op dinsdagmiddag en vrijdagavond. Kom dan op het moment dat het bridgen daadwerkelijk aan de 
gang is, dan zit iedereen in de zaal en is er vanuit de bar genoeg ruimte om een blik in de zaal te werpen. Op dinsdag dus 
na 13.30 uur en op vrijdag na 20.00 uur. 

Net als elke andere bridgeclub, zitten we met het probleem dat we echt nog niet weten hoe de regels er bij de start van 
het nieuwe bridgeseizoen, dus per 1 september, zullen uitzien. Maar zeker gezien het feit dat deze week het aantal 
besmettingen juist weer oploopt, moeten we er ernstig rekening mee houden dat ook dan de regel van 1,5 m afstand aan 
de bridgetafel nog geldt. Dat betekent dat de capaciteit van ons Bridgehome fors kleiner is dan het aantal leden op veel 
van onze speeldagdelen. De komende weken gaan we als bestuur benutten om de plannen voor het bridgen per                 
1 september verder uit te werken. 

Daarbij is het heel belangrijk om te weten hoe jullie, onze leden, over de verschillende opties denken. Zoals wie er wel of 
juist niet van plan is om met de huidige zaalindeling weer te komen bridgen. Of een opsplitsing in twee speelmomenten 
een haalbare kaart is. Of men ook zou komen als er (onverwacht, maar toch) toch weer aan tafels van 90 x 90 cm mag 
worden gespeeld. Of men komt spelen als mondkapjes verplicht worden gesteld (de roep daarom klinkt deze week flink 
luider). Of een combinatie met het spelen op StepBridge op voldoende enthousiasme kan rekenen, enzovoorts. 
Binnenkort kunnen jullie een mail verwachten met een link naar die enquête. Ik vraag jullie nu vast met klem om die 
enquête allemaal in te vullen, want dan kunnen we daar ons beleid op afstemmen. 

Voor de komende weken zijn er in ieder geval genoeg momenten om als BCLH-leden met elkaar te bridgen, namelijk vier 
keer per week op StepBridge en nu dus twee keer per week weer op de club (maar die laatste wel met een maximum van 
24 paren). Iedereen die gaat spelen: veel bridgeplezier en voor wie even lekker vakantie houdt: prettige vakantie! 

Hopelijk zie ik de komende tijd nog weer meer leden ‘live’ aan de bridgetafel. En blijf vooral gezond! 

Namens het bestuur, Paul Hoevenaars 
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   Zomerbridge Drives tijdens Corona op de club 

 
Wanneer: 

 
Dinsdagmiddag:   zaal open 13.00 uur, start 13.30 uur 
Vrijdagavond    :   zaal open 19.30 uur, start 20.00 uur 
 

 
Aanmelden: 
 

 
Uitsluitend via https://www.nbbclubsites.nl/club/3006/activiteiten 

 
Kosten 
 

 
Euro 5,- per paar (gepast en contant aan de zaal te betalen) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zomer Bridgen 
Hoe gaan we weer bridgen … 
 
Bent u al op de club geweest? We zijn weer begonnen en er is heel erg hard gewerkt met de Bridgebond, de Denktank 
van de NBB, het RIVM, NOC-NSF, de Gemeente Leidschendam-Voorburg , ons Bestuur en verschillende Commissies bij 
BCLH om alles weer op touw te zetten, zodat we afgelopen vrijdag 17 juli de eerste Zomerbridge Drive konden spelen in 
ons Bridgehome. 
 
Op onze website kunt u ons Protocol vinden “Verantwoord Sporten Bridgeclub Leidschenhage”, hoe gaan we weer 
bridgen. Leest u vooral eens aandachtig dit Protocol door, daarin staat uitgebreid omschreven hoe BCLH weer gaat 
bridgen. Het Bestuur heeft ervoor gekozen om nog uitgebreider de Corona-adviezen en aanpassingen toe te passen op 
onze club om u dat extra stukje vertrouwen te geven, zodat u ongedwongen weer op uw eigen bridgeclub kunt bridgen. 
 
U bent van harte welkom om tijdens een van de twee Zomerbridge Drives per week te komen 
kijken. Komt u dan alsjeblieft tijdens de wedstrijd, dan is het rustig in de gangpaden en heeft u alle 
tijd om te zien hoe het Bridgehome er in Corona tijd uit ziet en te ervaren hoe het is om daar weer 
te zijn. Een gratis kopje koffie of thee staat voor u klaar. 
 
 
 
 
 

https://www.nbbclubsites.nl/club/3006/activiteiten
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Onderstaande foto’s laten zien hoe we afgelopen dinsdagmiddag hebben gebridged. 
 

 
 
Binnenkomst via de hoofdingang naar de bar, deze is leeg, alles stoelen en tafels zijn  
hier weg. Hier kunt u een drankje bestellen of als u aan tafel zit een drankje bestellen  
bij de barmedewerker. 
 
Bij binnenkomst in de zaal zit de wedstrijdleider,  
daar kunt u uw loopbriefje ophalen en direct Euro 5,- 
bijdrage voor de Zomerbridge. 

 
In de zaal is er voldoende loopruimte  
en 1,5 mtr afstand aan tafel.  

 
Kom dus gerust een keertje kijken en spelen 
tijdens de Zomerbridge! 
 
Groet Marlou 

 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bridgehome maandenlang dicht, vervolg… 
Een na-schouwing van tijd tot tijd over het Corona tijdperk tot nu toe. 
 
Sobere 1e zomerdrive, 
 
Het liep nog niet storm op de eerste zomerdrive dit jaar op dinsdag 22 juli 2020. Het mogelijk maximum aantal paren 
werd niet bereikt. Bij binnenkomst was het meteen gepast betalen voor deelname. Tiny van der Harst was de 
wedstrijdleidster die looprichtingen, wisselingen, bestellingen en nog veel meer doorgaf. Dankzij de grote oefening van 
ruim een week geleden liep bijna alles gesmeerd. Hier en daar waren er moeilijkheden met spelletjes doorgeven. Maar 
dat zijn kinderziekten. Nieuw was dat links en rechts van de zaal door een dubbele rij stoelen gescheiden waren 
 
Er was een lieflijke verzorgster van bestellingen, die echt opnam en de 
consumpties keurig aan tafel bezorgde. Zelfs als iemand ongelukkig was en iets 
omgooide kwam zij aangesneld met handdoeken om het vocht op te deppen. Die 
Joke Thoen heeft haar roeping gemist. Ook zij liep telkenmale de hele stoelendans 
uit. Helemaal volgens de regels. Haar echtgenoot was dan ook de Coronaregels 
bewaker. En dat deed hij, getooid in zijn gele hesje, perfect.  
 
De w.c. bezoekregel was gewijzigd. Je mocht nu zonder afhangen met zijn tweeën 
naar het toilet, zo verzekerde ons de wedstrijdleidster.  

 
Opvallend was dat bijna het hele bestuur, op Maarten van Os en Madelon Spek na, 
deelnam aan de drive. En na afloop ging het bestuur meteen aan het vergaderen. Dat is 
in deze coronatijd hard nodig. Het bestuur moet nagaan wat er mogelijk is en hoe de 
toekomst eruit zal gaan zien. Steeds weer alert op nieuwe ontwikkelingen. En zo 
verzekerde mij de voorzitter met sterke termen, er wordt wat af vergaderd, veel meer 
dan in normale tijden.  Hulde aan het bestuur. 
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 Die 1,50 meter afstand regel houdt veel tegen. Een tafel van 1.80 zou daarvoor nodig zijn. Wie weet wordt de afstand eis 
verlicht net als in andere sporten, maar het blijft afwachten. Aan een andere zaal wordt niet gedacht, het bridgehome 
blijft de basis, zo vertelde de voorzitter. Waar niet mee gewacht hoeft te worden is met het openzetten van de ramen. Er 
waren dames met vesten en met shawls. Die waren bij de huidige temperaturen nu niet direct nodig, maar het zal maar 
een koude dag worden. Dan wordt het toch ramen open, frisse lucht.  
 
Het was overigens heel fijn om weer kaarten in handen te hebben en tegen vlees en bloed te kaarten. Niet dat mijn 
resultaten nu zo geweldig waren. Er is in de Coronatijd wel eens wat in het vergeetboek geraakt, zo bleek. Maar gezellig 
was het wel. Er waren prijzen voor de nummers één, zes en dan verspringend tot 21. Maar zelfs daarvan kon ik niet 
profiteren.  
 
Herman Nagtegaal 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Nieuwe Koffertjes   
 
We hebben nieuwe koffertjes met trekhaak en rolletjes en met nieuwe inhoud! 
 
Ze staan in de bestuurskamer (de voormalige, opgefriste rookruimte) en u kunt ze tijdens 
de Zomerbridge-maanden juli en augustus op de dinsdagmiddag of de vrijdagavond 
ophalen. U kunt dan meteen zien hoe we  bridgen tijdens Corona tijd. 
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BCLH Internet zomerdrives 

Alerteren op StepBridge 
 
Alerteren levert regelmatig discussies op bij StepBridge. Niet alleen over de vraag of er correct is gealerteerd, maar ook 
over wat er bij onjuist alerteren moet gebeuren. Als iemand een keer vergeet te alerteren, ga dan niet direct uit van 
kwade wil en probeer de situatie in de geest van het spel op te lossen. Als er geen nadeel is, vraag dan een volgende keer 
wel correct te alerteren. Doe dat na afloop van het spel. De ervaring leert dat het dan meer effect heeft en minder snel 
leidt tot irritatie. Hier nog eens de regels. 
 
Hoe werkt alerteren op StepBridge? 
 

• Je alerteert je eigen biedingen. 
• Je geeft ongevraagd uitleg via een privé bericht aan je tegenstanders (als je de uitleg typt in je biedbakje gaat 

dit vanzelf goed). 
• Je partner ziet je alert en de bijbehorende uitleg niet. Er gaat dus geen ongeoorloofde informatie over tafel. 
• Je mag geen informatie vragen aan de partner van de alerteerder.  Bijvoorbeeld, als je linkertegenstander 

opent met 1SA, je partner doubleert voor straf, en rechts biedt 2♥* (uitgelegd als transfer ♠), dan mag Je niet 
aan links vragen wat 2♥ betekent. Op die manier zou je kunnen vaststellen dat er een misverstand is, en dat is 
niet de bedoeling van de alerteerregels. 

 
Wanneer moet je alerteren? 
 
Het alerteren en uitleggen van biedingen is bedoeld om de tegenstander op de hoogte te brengen van de afspraken 
binnen een partnership. Dit kunnen ook impliciete afspraken zijn, afspraken die niet zijn afgesproken, maar waarbij de 
situatie vaker is voorgekomen, waardoor beide spelers rekening kunnen houden met de afwijkende betekenis (bv. als 
een speler in de derde hand wel eens preëmptief opent met een 6-kaart, terwijl de afspraak is vanaf een 7-kaart). In 
dergelijke gevallen hebben de tegenstanders recht op deze aanvullende informatie. 
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Afspraken moet je dus uitleggen, maar als je een keer afwijkt van je systeem dan mag dat gewoon, en hoeft dat niet 
gealerteerd te worden. Als je bijvoorbeeld besluit een keer met een singleton 1 sans te openen, of met 19 punten 2 sans, 
en partner is daar even verrast door als je tegenstanders, dan is er geen enkele reden om te alerteren. Maar als  je met je 
vaste partner speelt en je vaker afwijkt van de standaardbetekenis dan wordt het weer een impliciete afspraak. 
Hetzelfde principe geldt bij een conventioneel bod, waarbij je afwijkt van de standaardbetekenis. Bijvoorbeeld, je speelt 
je partners systeemkaart en die heeft daar Multi-2♦ op staan, en je raapt op ♠H875432 ♥98 ♦VB ♣V6. Als je nu besluit om 
deze hand met 2♦ te openen (of dit nu verstandig is of niet), dan dient je te alerteren en het bod uit te leggen volgens de 
afspraak. Je vermeldt dus niet dat je dit keer een kaart hebt gesmokkeld en een 7-kaart ♠ hebt. Immers, het gaat om het 
uitleggen van je afspraken, niet om te vertellen wat je in je hand heeft. 
 
Wat moet je alerteren? 
 
Je moet biedingen alerteren waarvan je kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere 
betekenis aan toekent. 
Bij live bridge zijn bepaalde biedingen uitgezonderd van alerteerplicht, zoals bepaalde doubletten en biedingen op 4-
niveau. De reden hiervoor is dat bij dergelijke biedingen teveel informatie over tafel gaat door het alerteren op zich.  
 
Omdat bij StepBridge je partner jouw alert en de bijbehorende uitleg niet ziet, is dit nadeel er niet en gelden deze 
uitzonderingen daarom niet. Om dezelfde reden kan je bij StepBridge ook bij twijfelgevallen het beste gewoon alerteren 
en uitleggen. Ook in situaties waarbij alerteren niet verplicht is, zorgt een ongevraagde uitleg vaak voor vlotter spel en 
minder gevraag. Bijvoorbeeld, een natuurlijk zwak sprongvolgbod of een inverted minor hoeft formeel niet gealerteerd 
te worden, maar als je dit wel doet en direct de uitleg erbij geeft (dit kan kort: “zw”, “inverted”), dan voorkom je dat 
tegenstanders gaan vragen en je weer moet antwoorden. Met alerteren versnel je het spel en voorkom je tijddruk.  
 
Wat als iemand vergeet te alerteren? 
 
Niet-alerteren bij een conventionele of ongebruikelijke afspraak is een overtreding van de spelregels. Als de tegenpartij 
nadeel heeft door het verzuim, kan een scorecorrectie plaats te vinden om dit nadeel te compenseren. Ook als er geen 
nadeel is kan de verzuimende speler wel gemaand worden om in toekomstige situaties juist te alerteren.  
Een grijs gebied zijn de afspraken die zo ingeburgerd zijn dat een alert niet veel toevoegt, maar die volgens de regels wel 
moeten worden gealerteerd. Denk bijvoorbeeld aan het 2♦ antwoord na Stayman, of het 2♠ antwoord na Jacoby 2♥. Als in 
zulke gevallen het alert vergeten wordt hoeft dat nog geen reden te zijn om uit te gaan een natuurlijk bod. De 
alerteerregels vragen een actieve houding van alle spelers aan tafel. Als het er op lijkt dat een tegenstander vergeten is te 
alerteren – en het is van belang voor je – kijk dan op de systeemkaart van je tegenstander of vraag wat de bieding 
betekende. 
 
Jacques Brandt 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Competitive bids en SA openingen 
 
Medio maart kwam ik in contact met Mats Nilsland. Mats 
heeft heel lang in het Zweedse nationale bridge team 
gespeeld. In de Leidse Courant heb ik zijn naam nog 
gevonden in een aankondiging van het Cap Gemini Pandata 
Bridge World Tournament.  

 
Mats was in maart  een boek aan het schrijven: “Competitive 
bids”. Hij was op zoek naar reviewers, zowel op bridge-
gebied als op Engels. Ik heb mezelf aangemeld. Door corona 
werk ik thuis, en zonder reistijd heb ik nog wat tijd over. Vrij 
snel daarna kreeg ik de eerste draft versie van het boek  
opgestuurd en binnen een aantal weken was het boek klaar. 
Toen ik de eerste definitieve versie (in pdf) zag, was ik toch 
enigszins verrast. Mijn naam stond op de voorpagina 
vermeld! 
 

 
Inmiddels is Mats begonnen met het tweede boek in de corona periode. 
Dat boek gaat over Sans Atout openingen en wordt een trilogie. Het 
eerste deel is in mei uitgekomen, dat gaat over de 2SA opening. In de 
tweede week van juni was deel 2 over de 1SA opening klaar. Het laatste 
deel duurt nog even, omdat er nogal wat online bridge toernooien waren. 
 
Inmiddels hebben Mats en ik regelmatig contact over bridge 
onderwerpen. Ik heb zelfs een stukje kansrekening voor Mats uitgewerkt, 
met dank aan Rik voor het uitvoeren van een aantal simulaties.  
 
Voor mij zal de corona periode dus toch ook  een positieve herinnering 
achterlaten: mijn naam op bridge boeken, en een nieuwe vriendschap. 
 
John van Veen 
 

 
 
 

Bridge  
Oproep aan onze leden … 

Wilt u iets schrijven voor onze DOBBE-mail Nieuwsbrief en delen met uw mede-bridgers, heeft u iets bijzonders 
meegemaakt of misschien een heel ander soort bericht, een lieve tekst of foto of wilt u graag vertellen hoe uw ervaring 
was bij het Online-Bridgen op Stepbridge?  

U kunt uw inzendingen mailen naar de mailadressen onderaan deze nieuwsbrief  t.a.v. Marlou en/of Madelon 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Madelon Spek: secretaris@bclh.nl / Marlou Meuleman: evenementen@bclh.nl 
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BC Leidschenhage 
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