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Nieuws van Bestuur / Technische commissie                                                         
door Jeannette Leerkamp , voorzitter 

 
De Nieuwsbrief is een communicatiemedium van BC Isala.  
Deze Nieuwsbrief wil dan ook een communicatiemiddel zijn van de leden                       
vóór de leden.  
We streven er naar elke keer een informatief en lezenswaardig stuk te maken met als 
het even kan kwaliteit.  
Helaas zijn er maar een paar leden die elke keer kopij aanleveren.  
Dat heeft ons er jammer genoeg toe gebracht de frequentie van de Nieuwsbrief aan te 
passen, zodat de Nieuwsbrief die gepland stond in januari nu pas uitkomt.                    
We doen hierbij dan ook een beroep op u om kopij aan te leveren.                               
Dus als u  wetenswaardigheden weet te vermelden, die voor de leden interessant 
kunnen zijn, lever dan een bijdrage aan deze Nieuwsbrief. 
 
Kaderdrive district 
Op 25 januari j.l. heeft het kader van onze bridgeclub met drie teams meegedaan met de 
bestuur- en kaderdrive 2020.  
Het team Isala 3 werd 7e  , Isala 1 werd 11e en  Isala 2 werd 30e van de 36 teams.                                                                                                       
Theo Ruys en Jeannette van Gelder werden eerste (butlerstand). 
 

 
 
 
Ranking 
U krijgt binnenkort van Theo Ruys een aparte uitleg met talloze voorbeelden over het 
ranking-systeem zoals dat bij ons wordt toegepast  
 
Clinic Henk Uyterwaal 
 
16 januari gaf Henk Uyterwaal een clinic, waarvan u allemaal de sheets hebt ontvangen. 
De opkomst was groot (ongeveer 100 leden ) en de reacties na afloop overwegend 
positief. 
Het bestuur zal navraag doen bij de leden of een nieuwe clinic voor herhaling vatbaar is.  
 

 

 



 
 
 
 Beelden van de geanimeerde clinic 

                                                
 

Een bijzondere huldiging 
Ons aller Ans zet met de regelmaat van de klok leden                                                                         
in het zonnetje als ze een mijlpaal bereikt hebben in hun                                     
meesterpuntentotaal.  

Begin januari kreeg deze huldigingsceremonie extra glans.                                                                                      
Het echtpaar Riet en Herman Vulink had kort daarvoor                                                          
tegelijkertijd 2000 Meesterpunten behaald.                                                                          
( Op zich niet zo vreemd natuurlijk omdat ze altijd                                                              
alleen met elkaar spelen)  

De prestatie is er daarom echter niet minder om.  

We feliciteren ze en wensen hen beiden toe dat ze samen nog heel lang met elkaar van 
het mooie spelletje mogen genieten.                     

           
 
Spel van de Maand , door Walter Hoogterp 

Ondertitel : Strafpas en Lavinthal-signaal 

 

  

 

Ik heb dit keer gekozen voor 
spel 17 van de Rankingsessie 
van 23 januari j.l 
 

 

 



Je partner in Oost opent 1 ♠ en voor je wordt 2♥ gevolgd. 
 

W N O Z 

  1 ♠ 2♥ 

 
Jouw bezit in West is: 
 ♠5 
 ♥H10865 
 ♦1095 
 ♣AB105 
 
Vroeger kon je voor straf doubleren, maar nu speelt iedereen bijna doublet als negatief, 
“Partner ik heb de overige kleuren”.                                                                                
Hoe moet je dit smakelijk hapje nu verorberen? 
Je past eerst maar eens, een ander bod doet geen recht aan je kaart. 
Achter je wordt ook gepast. Je partner is nu bijna verplicht om te doubleren omdat jij een 
strafpas kunt hebben.  

W N O Z 

  1 ♠ 2♥ 

pas pas X  

 
Dit betekent dat je gaat passen als je maat het bod open houdt met doublet en zo 
geschiedde bij ons aan tafel.  
2 ♥ gedubbeld is het contract. 

W N O Z 

  1 ♠ 2♥ 

pas pas X pas 

pas pas   

 
Nu nog even zorgvuldig tegenspelen. 
Schoppenstart is niet zo moeilijk. Maat pakt het aas en speelt ♠ 9 terug.                        
Dit is een hoge kaart en vraagt terug te komen met hoogste van de twee overgebleven 
kleuren. Ruiten dus.  Dit heet Lavinthal signaal.                                                             
Als er een kleine ♠ terugkomt zou het klaveren betekenen.                                              
Je troeft en speelt ruiten terug om vervolgens weer een schoppen te troeven.  
Daarna komen er nog drie troeven en ♣ Aas binnen voor gedoubleerd drie down! 
Veel paren op onze club spelen 2 harten 2 of 3 down, maar buiten onze tafel om niet 
één keer gedoubleerd. 
 
Tip 1 : als jij opent en je partner past na een volgbod, houd de bieding dan open 
met doublet. 
 
Tip 2: zet Lavinthal op je systeemkaart voor het correcte tegenspel. 
 
 
Ook een vraag ? 
Stel u vraag via walterhoogterp@gmail.com  of benader Walter op de speelavond  

 
 

mailto:walterhoogterp@gmail.com


(Co)lumn 
De lange weg naar de top  

Sinds kort weet ik het zeker!                                                                                                     
En, ik moet zeggen, deze kennis werkt bevrijdend.                                                                
Velen van u zullen zich afvragen wat er in hemelsnaam gebeurt is dat uw                       
scribent zo stellig is. 

Heeft hij eindelijk het complot van de moord op JF Kennedy blootgelegd, of heeft hij 
uitgerekend in het Beethovenjaar de partituur van de 10e symphonie van onze Ludwig 
gevonden? Weet hij sinds kort zeker dat een door hem bedachte conventie in de praktijk 
ook werkt ? ( ik denk overigens dat het in het rijtje Stayman, Jacoby, Blackwood enz niet 
zou misstaan) 

Nee hoor, de werkelijkheid is veel banaler. Sinds kort ben ik er achter dat ik nooit een 
goede bridger zal worden. Voor heel veel mensen zal deze constatering niet geheel uit 
de lucht komen vallen, getuige de vele verbijsterde blikken als ik weer eens een bieding 
gedaan heb die voor 20 % gebaseerd is op de theorie maar voor 80 % op andere zaken, 
zoals bijvoorbeeld zelfoverschatting. Een blik die vaak overgaat in een meewarige blik, 
zo van : “Hij kan er ook niets aan doen” Zo’n blik ja. 

Behoudens een incidenteel goed resultaat spelen mijn partner en ik regelmatig in de 
kantlijn. Voelen we ons daar ongelukkig bij ? In het geheel niet! 

Met een minimum aan varianten in het spelsysteem en een maximum aan opportunisme 
proberen we wekelijks een partijtje mee te blazen.                                                          
De slimsten onder u zullen nu waarschijnlijk opmerken dat het toch een kleine moeite is 
meer tijd te stoppen in de theoretische basis. Ga je dan nog op je snufferd, dan ga je in 
ieder geval systeemgerelateerd op je muil. 

Natuurlijk hebben ze daarin gelijk, ik zal de laatste zijn om de vele briljante geesten die 
onze vereniging telt te kort te doen. 

Maar ja, daar wringt echt de schoen. Net zo min als ik vroeger ( inmiddels heeeeel 
vroeger) de tijd nam om te blokken voor proefwerken en examens voel ik er ook weinig 
voor veel extra tijd te stoppen in de theorie. 

Niet dat ik niets bijleer, de leerzame rubrieken in de Nieuwsbrief zijn daarvan een goed 
voorbeeld. Vol bewondering hoor ik soms spelers vertellen dat ze zich vaak terugtrekken 
om spellen te analyseren en het systeem aan te scherpen. 

Ik kan dat niet, gun me daar de tijd niet voor en maak mezelf wijs dat ik daar de tijd ook 
niet voor heb, wat natuurlijk onzin is.   

Daarom met grote stelligheid de constatering dat de absolute top er niet in zit.              
Jammer, maar geen halszaak.                                                                                                
Ondanks dit blijft het een leuk spelletje.  

Algemeen: Vragen en Opmerkingen 
Zit u als Isala-lid met een prangende vraag? Wilt u graag wat meer weten over de 
clubreglementen, heeft u een vraag over onze gastheer  “de Lindeboom” of 
andersoortige vragen of opmerkingen waarvan u van mening bent dat dit het beste 
gedeeld kan worden met de overige leden?                                                                     
Bij de Nieuwsbrief bent u dan aan het goede adres!  

 Speciaal voor deze Nieuwsbrief is een e-mailadres aangemaakt 

U kunt al uw reacties kwijt op nieuwsbrief@bcisala.nl Tenslotte: Op de website ziet u 
ook nog informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals onder meer 
aankondigingen van bridgedrives. Kijk dus met enige regelmaat op de home page 
van de website van BC Isala 
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2e Paasdrive BC Isala 11 april 2020 
 

 

Op Paaszaterdag 11 april 2020 wordt het tweede BC Isala                                     
Paastoernooi gespeeld in De Lindeboom, onze thuislocatie 

Op onze website staat uitgebreide informatie over deze drive,                                               
maar in het kort nog even wat bijzonderheden: 

Er wordt gespeeld in lijnen van twaalf paren. Ieder paar speelt                                             
maximaal vijf spellen tegen elk ander paar in zijn lijn;                                                           
totaal dus 11 x 5 = 55 spellen.                                                                                                           
Een ronde van vijf spellen duurt 31 minuten. 

De indeling van de groepen geschiedt op basis van de                                                                              
NBB-rating; de groepen worden zo homogeen mogelijk ingedeeld.                                                  
Er is ruimte voor maximaal 60 paren.  

In elke groep ontvangen de nummers één en twee een prijs,                                                     
alsmede het paar dat het meeste “boven verwachting” gepresteerd heeft. 

U heeft als lid van Isala voorrang bij de inschrijving op voorwaarde dat u zich snel 
aanmeldt. U kunt zich opgeven door middel van het sturen van een e-mail naar 
bcisala.paastoernooi@gmail.com. Vermeld daarbij de namen, de NBB-nummers en de 
NBB-rating van beide spelers, alsmede een telefoonnummer waar we u kunnen bereiken 
en eventuele dieetwensen. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 40,- per paar; de lunch en een kopje koffie zijn inbegrepen. 
Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden naar rekeningnummer NL27 INGB 0003 
6619 63 van Bridgeclub Isala te Deventer. Graag de namen van beide spelers vermelden. 

De inschrijving sluit op zaterdag 4 april 2020.  

We zien u graag op 11 april ! 

 

 

 

 

 


