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Belangrijke data

Sporthal de Tinnegieter, Leigraaf 2, 6641 DH Beuningen
2-2-2020
Start 4e competitieronde
Beste leden,
Wij hopen dat jullie net als wij terugkijken op een geslaagd
jubileumfeest.
Voor de komende jaren is de uitdaging voor ons als bestuur
om onze club meer zichtbaar te maken in de gemeente
Beuningen en het leden aantal op zijn minst te consolideren
of te laten groeien. Daarnaast willen we jullie blijven verrassen
met een aantal nieuwsbrieven. Heb je een leuke aanvulling
voor de nieuwsbrief dan plaats ik die graag. Je mag deze
mailen aan info@bridgeclub-alert-beuningen.nl
Tot onze spijt hebben we van de beheerder van de Tinnegieter
vernomen dat er ook in 2020 geen veranderingen aan de ruimte
plaats zullen vinden. Daar er in de gemeente Beuningen geen
geschikt alternatief is hebben we als bestuur besproken welke
opties er zijn om ons bridge plezier te verhogen.

22-2-2020
Geen bridge ivm Carnaval
3-4-2020
Horeca bridgedrive
Beuningen
“Tweede hands
kaartspellen”
De komende weken kun je
bij Herman kaartspellen
ophalen.
Door de sponsoring van
Pierre Litjens spelen we nu
met allemaal nieuwe
kaarten.

De komende periode zullen we een aantal tafels uit testen die
qua formaat beter aansluiten bij het bridge spel.
Een van onze leden wil aan de slag met nieuwe kleedjes.
We houden jullie op de hoogte van de voortgang. Mocht één
van jullie nog een goed idee hebben dan horen we dit graag.
“Tweede hands Laptop”

.

Ivm het nieuwe computerprogramma Bridge-mate
hebben we een zwaardere
computer aangeschaft. De
oude laptop is voor € 25,00
op te halen bij Herman.
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In de buurt

Een stukje theorie voor de liefhebber
Een “Zwakke Twee” opening belooft een redelijke 6-kaart in de
geboden kleur

,

of

. Niet kwetsbaar belooft 5-10 punten

en kwetsbaar 8-10 punten, Het is een preëmptieve opening. Een
standard Zwakke Twee belooft in ieder geval twee plaatjes en
een slag op vijf.

Op zaterdag 14 maart 2020
wordt het jaarlijkse
Waalbridge toernooi
georganiseerd in Nijmegen.

Appeltern

voorbeeld:1 voorbeeld:2
HB9532
V7
H83
BT8753
94
B4
43
V6
Voorbeeld 1:
In dit voorbeeld heeft u 7 punten en een 6-kaart .
Met 4 á 5 speelslagen opent u Niet-Kwetsbaar met 2
Als u Kwetsbaar bent past u.

Waalbridge

Op zaterdag 2 mei
organiseert BC Maas&Waal
ivm hun 45 jarige bestaan
een bridgedrive in de
tuinen van Appeltern.

.

Voorbeeld 2:
In dit voorbeeld heeft u 6 punten en een 6-kaart .
De kaart is niet sterk genoeg om Zwak te openen.
Zowel Kwetsbaar als Niet-Kwetsbaar past u.
Gevolgen
Als u de Sterke Twee inruilt voor de Zwakke Twee kunt u met 8 á
9 slagen niet meer 2 , of openen. Dat is immers zwak
geworden. Dergelijke Semi-forcing handen worden dan met 2
geopend dat nu zowel Manche-Forcing als Semi-Forcing kan
betekenen om in een latere biedronde na een 2 antwoord
van partner, de hand nader te omschrijven.

Nb: Elke bridger maakt samen met zijn/haar maat keuzes welke
conventies zij gaan gebruiken. Bovenstaande is een stuk theorie.
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In de nieuwsbrief zullen we regelmatig aandacht besteden aan de zaken waar de arbiter mee
te maken kan krijgen. Jullie kunnen natuurlijk hier ook onderwerpen voor aandragen.
Het eerste onderwerp wat uitgewerkt is betreft de strafkaart.
Strafkaart
Wat is een strafkaart? Een voortijdig door een tegenspeler al of niet per ongeluk getoonde
maar niet gespeelde kaart.
Wie kan er een strafkaart krijgen? Alleen de tegenspelers kunnen een strafkaart krijgen. De
leider en de dummy kunnen NOOIT een strafkaart krijgen.
Wat moet er met een strafkaart gebeuren? De strafkaart moet open op tafel blijven liggen,
totdat deze gespeeld kan/moet worden, of tot de straf is opgeheven.
Wanneer is een strafkaart een grote en wanneer is het een kleine strafkaart? Een kaart lager
dan een honneur, die per ongeluk getoond is, is een kleine strafkaart. Elke honneur en elke
opzettelijk gespeelde kaart worden een grote strafkaart. Meerdere strafkaarten zijn altijd
‘groot’.
Hoe wordt een kleine strafkaart behandeld? Er mag geen andere kaart in dezelfde kleur lager
dan een honneur gespeeld worden. Je mag dus uit de hand een honneur of de strafkaart op
tafel spelen. Voor de partner zijn geen voorspeelbeperkingen.
Hoe wordt een grote strafkaart behandeld? Een grote strafkaart moet worden gespeeld zodra
dit reglementair mogelijk is. Wanneer de partner moet voorspelen, moet hij wachten op de
beslissing van de leider inzake voorspeelstraffen. Bij meerdere strafkaarten bepaalt de leider
welke strafkaart gespeeld moet worden.
Wat is een voorspeelstraf? Als de partner van de overtreder moet uitkomen, mag de leider
eisen of verbieden in de kleur van de strafkaart uit te komen. Hiermee vervalt de strafkaart. Als
de leider afziet van een voorspeelstraf blijft de strafkaart van kracht.
Website
In samenwerking met Wim Eilander zijn we bezig een website op te zetten om zichtbaarder te
worden in de gemeente Beuningen.
De domeinnaam is https://www.bridgeclub-alert-beuningen.nl
We houden jullie op de hoogte, ideeën zijn welkom,
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