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Bridgeclub Alert
Beuningen
Sporthal de Tinnegieter, Leigraaf 2, 6641 DH Beuningen

REDACTIE:
Mary van Oort

Van het bestuur
Beste leden,
Corona, Corona, Corona …… Dit is zonder twijfel het
woord van 2020. Wat zit dit woord ons dwars om ons
geliefde bridgespel uit te oefenen en wat ontneemt dit
woord ons iedere week een gezellige avond. Het is niet
anders en klagen brengt ons zeker niet vooruit.
Om eerlijk te zijn, weer gaan bridgen oude stijl zit er
voorlopig zeker niet in. Wij als bestuur volgen alles op
de voet en wij zullen u informeren indien er
ontwikkelingen zijn middels deze nieuwsbrief.
We hebben echter niet stil gezeten als bestuur en
hebben een subsidie aangevraagd om via Stepbridge
te kunnen gaan bridgen als club. Deze subsidie is aan
ons toegewezen en we zijn druk bezig met de
organisatie. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Wij hopen u allen dan ook te ontmoeten op
Stepbridge.

mailadres:
info@bridgeclub-alertbeuningen.nl

REACTIES:
Wil je iets delen met de
andere leden: een bridge
vraag, foto, idee, leuke
bridge app, leerzaam
bridge boek of wat dan
ook; input is van harte
welkom.

Mail je input naar het
bovenstaande mailadres.

Het bestuur.

LEES DEZE NIEUWSBRIEF MET BELANGRIJK
NIEUWS. BRIDGECLUB ALERT GAAT DIGITAAL
BRIDGEN. DOE MEE EN HOUDT UW BRIDGEKENNIS OP PEIL. ZIE VOLGENDE PAGINA’S.
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Online bridge bij bridgeclub “Alert Beuningen”
Vanaf maandag 6 juli online bridge
Door de coronaperiode zijn voor Bridgeclub Alert Beuningen
sinds maart de activiteiten opgeschort. In één ruimte met
elkaar spelen is voorlopig niet mogelijk. Daarom biedt het
bestuur vanaf maandag 6 juli de mogelijkheid om met elkaar
digitaal te gaan bridgen. U bridget tegen uw vertrouwde
tegenstanders van bridgeclub Alert, alleen vindt het thuis via
de computer plaats. Hoewel deze vorm van bridge minder
spelvreugde zal brengen dan aan tafel bridgen, vindt het
bestuur het belangrijk om dit aan de leden aan te bieden
zodat er toch gebridged kan worden. De online-clubavond is
de maandagavond.
Bridgen via Stepbridge
Bridgeclub Alert wordt als club lid van de bridgebond. Alle
leden van Alert worden automatisch ook lid van de
bridgebond. Zij ontvangen vanaf juli het maandblad “Bridge”.
Omdat u lid wordt van de bridgebond, kunt u zich
aanmelden voor een gratis lidmaatschap voor Stepbridge op
www.stepbridge.nl. U kunt dan in een periode van 14 dagen
gratis maximaal 150 spellen spelen.
Bridgeclub Alert organiseert op Stepbridge vanaf 6 juli op
maandagavond online clubavonden, vanaf 19.30 uur. U kunt
aan deze clubavonden gratis deelnemen tot 31 december
2020.
Geen extra kosten voor leden
Er zijn geen extra kosten voor de huidige leden. De extra
kosten voor het lidmaatschap van de bridgebond worden
gedekt uit een toegekende subsidie van de provincie
Gelderland.

In de buurt
Bridge activiteiten in de
regio zijn tot 1 september
afgelast.
Bridgereizen starten weer
vanaf 1 juni 2020. Zie de site
van Dekkers of Boon-a-part.

Cryptogram
4-letterwoord
1. Bridgers worden er niet
vrolijk van
2. Geknipt voor een bridger
5-letterwoord
3. De energie om te
bridgen
6-letterwoord
4. Een spel over de Theems
10-letterwoord
5. Humor onder bridgers
Antwoorden kun je mailen
naar info@bridgeclub-alertbeuningen.nl
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Minimale kosten voor nieuwe leden
We streven ernaar ook nieuwe leden aan te trekken voor de club. Dus kent u mensen die mee
willen doen dan is dit altijd mogelijk.
De kosten voor nieuwe leden bedragen € 20,- (€10,00 inschrijfgeld en Є10,00 contributie) voor
de periode tot en met 31 december 2020. De nieuwe leden zijn dan ook lid van de bridgebond
en ontvangen het maandblad “Bridge”. Ook deze kosten kunnen zo laag gehouden worden
dankzij de subsidie van de provincie.
Meer online bridgen
Uiteraard kunt u op Stepbridge meer bridgen dan alleen op de clubavond. Daarvoor is wel
een betaald lidmaatschap van Stepbridge vereist. Omdat u lid bent van de Bridgebond, krijgt
u korting op dit lidmaatschap van Stepbridge.
Cursus online Bridge
Bridgeclub Alert geeft een cursus om online te gaan bridgen. Deze cursus richt zich niet op het
bridgen zelf. U krijgt hulp bij het installeren van Stepbridge en de cursus zal u bekend maken
met de systematiek van Stepbridge, zodat u kunt inloggen, aanmelden voor de avond, ed. En
er zal duidelijk gemaakt worden hoe een digitale kaartavond verloopt. De cursus is gratis en zal
voor (nieuwe) leden gehouden worden op 30 juni van 13.30 tot 16.30 in de Schakel en 2 juli van
13.30 – 15.30 in de Soos beide in het dorpshuis de Leghe Polder, Schoolstraat 16 in Beuningen.
Er zullen respectievelijk drie en 2 bijeenkomsten bijeenkomsten per middag georganiseerd
worden. Ivm met het aantal deelnemers moet u zich aanmelden en krijgt u een tijd
toegewezen. Per uur kunnen 8 deelnemers aanschuiven.
Aanmelden kan via info@bridgeclub-alert-beuningen.ni of contact opnemen met
Herman van den Bosch 0651077184

Belrondje en rondbrengacties
Enkele reacties:
Hartelijk dank voor jullie belangstelling in ons wel en wee. Wat "alert" om ons een zomergroet te
brengen. Tot het nieuwe bridgeseizoen.
Wat een lieve attentie van de bridge club in mijn brievenbus. Hartelijk bedankt.
Wat een gezellige verrassing vond ik in mijn brievenbus, lekker hoor! Ik mis het bridgen wel zeg,
maar gezondheid gaat boven alles. Hopelijk zijn alle Alert-leden en bestuur gezond en wel.
ik wil jullie bedanken voor de leuke attentie die ik vandaag in ontvangst mocht nemen. Kan
het erg waarderen en de mooie pen met Alert er op geeft extra cachet.
Veel liefs en bedankt voor alles het lekkere presentje enz Ik mis julliexxxx
Wij hebben het met veel plezier gedaan en waarderen jullie reacties, Herman, John, Joke,
Mary en Ria.
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BRIDGE VRAAGSTUK
OPLOSSING BRIDGEVRAAGSTUK MEI
De vraag was: hoe maak je als Noord-Zuid 3 SA als West uitkomt met harten vrouw.
Je mag er vanuit gaan dat de resterende 4 klaveren niet allen bij Oost zitten.

Bij het bridgevraagstuk van vorige nieuwsbrief stond in de eerste zin al het woord speelplan.
Dat is in deze cruciaal, want een speelplan maak je voordat je de eerste slag hebt genomen.
Vaak wordt de eerst slag genomen en daarna wordt over het plan pas nagedacht. In dit
geval ben je dan helaas meteen 1 down.
Want wat wordt het speelplan?
Als je ervanuit gaat dat de klaveren 3 – 1 of 2 – 2 verdeeld zitten en je neemt meteen harten
aas en gaat daarna de klaveren spelen dan blokkeer je in Zuid en kom je niet meer terug in
Noord voor de 5e klaveren slag om het contract te maken.
Als je bij het maken van het speelplan de eerste 5 slagen in je hoofd na speelt zie je meteen dit
gevaar.
Wat te doen?
De blokkade kun je opheffen door een klaveren in Zuid weg te gooien op een andere kleur. Dit
kan op de harten aas maar dan moet je de eerste hartenslag duiken.
De tegenstander komt dan terug in een kleur waarbij je altijd vanuit Zuid kunt oversteken naar
Noord met klaveren. Je kunt dan de harten aas spelen en daar een kleine klaveren op weg
gooien. De blokkade is opgeheven en maak je 9 slagen door de 5e klaveren te maken.
Mocht je de optie openhouden dat de klaveren alle 4 tegen zitten bij West, dan kun je een
keer naar een klaveren aas spelen, dan weet je hoe de klaveren verdeeld zijn. Zitten de
klaveren dan alle vier bij West heb één keer de snit nodig over West om de boer onschadelijk
te maken. Zitten alle 4 de klaveren bij Oost dan is het contract niet te maken.
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