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Net afgestudeerde beginners opvangen op je club! 
 
Rien van den Hoogen 

 
Ik heb jouw (Robs) stuk in Bridge Beter gelezen. En daar wil ik wel even iets op 

zeggen.  
 

Wij hebben in ons dorp van 13000 inwoners zes bridgeclubs, daarvan is onze club 
met 190 leden de grootste.  

 
Wij hebben een zeer actief bestuur (leden) een bridge docent en in de omgeving 

nog twee. De bridgecursus zit ieder jaar weer vol, en worden de mensen 
doorgestuurd naar de twee andere docenten.  

 

Het probleem wat wij hadden was het volgende (dat haal jij in jouw column ook al 
aan): als die mensen van de cursus afkomen!  

 
Daar hebben wij (alle clubs van ons dorp!) het volgende op gevonden:  

 
Wij hebben een nieuwe club opgericht, de Passagebridgeclub. Daar kunnen alle 

beginners, ook thuisbridgers en cursisten uit de buurt 2/3 jaar lid van worden om 
het geleerde onder begeleiding in de praktijk te brengen.  

 
We beginnen met 3 spelen in een half uur, en er lopen mensen met ervaring rond 

die ze kunnen roepen als ze vast lopen.  
Later gaan wij over naar 4 spelen in een half uur. Er word tussendoor ook nog 4 

keer een bijles geven door de docent over een bijbod, 5-kaart-hoog, enz.  
Na 2/3 jaar als ze er klaar voor zijn, kunnen ze kiezen naar welke club ze gaan, en 

krijgen ze ook informatie over alle clubs (op welke dag of avond ze spelen, enz.)  

 
Er spelen nu 35 mensen op de Passageclub. Misschien dat andere club hier ook wat 

aan hebben? Wij hebben ook (wij spelen op dinsdagavond) een club opgezet op de 
donderdagmiddag. Door de ouderen was daar een grote behoefte aan. Binnen een 

paar jaar zaten we al op ruim 80 leden (de oudere willen ‘s avonds niet meer over 
straat).  

 
Er staat ook nog Bridgefestijn op het programma voor beginnende en thuisbridgers. 

En een (groot)ouder-kind workshop 9-16 jaar. En een kennismakingsworkshop voor 
rikkers, klaverjassers en andere kaarters.  

 
 

Wij hebben als heel veel inschrijvingen. 
Dus Rob, ik wil maar zeggen, dat als je wat doet, dan gebeurt er ook wat! 

 

Rob: 
Ik ben onder de indruk van de wijze waarop jullie helder jullie hoofddoel 

vaststelden. Met als hoogtepunt de samenwerking tussen de clubs, in plaats 
van elkaar als concurrenten te bestrijden.   
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Computerspellen? 
 
Piet Schoon 

 
Bij ons op de club (BC Leidschenhage) wordt voor bijna alle speeltijden voor alle 

lijnen met gedupliceerde spellen gespeeld. Na enig wennen (enge spellen, 
uitgezochte spellen) is iedereen tevreden. 

Enige voordelen die ik niet in jouw verhaal ben tegengekomen: 
Aan het eind van de speeltijd zijn de spelverdelingen uitgeprint ter beschikking. Een 

groot aantal spelers maakt hiervan gebruik om te zien wat er gespeeld had kunnen 
worden. Thuis kan dat ook nog wel (uitslagen op de website incl. de spelverdeling) 

maar dan mis je het overleg met de partner en dan ben je de helft vergeten. 
 

Het komt toch nog regelmatig voor dat er een kaart in de verkeerde richting wordt 

terug gestoken, 12 kaarten in de ene hand en 14 in de andere of erger. Met behulp 
van  de spelverdeling kan dat door de barvrijwilligers worden hersteld. Eventueel 

kan een spel uit de andere lijn worden gespeeld, waarna de spelverdeling op het 
eigen spel kan worden hersteld. Dit is niet eenvoudig mogelijk als de spelverdeling 

via de BM’s wordt ingevoerd. 
 

Alleen bij speciale drives waar de deelnemers gezaaid worden, wordt topintegraal 
gespeeld, niet in de reguliere competitie waarbij spelers in “hun” lijn zijn ingedeeld. 

 
Destijds heb ik in ons verenigingsorgaan een artikel geplaatst die over computer 

geschudde spellen ging. In een volgend artikel heb ik een aantal mogelijkheden 
besproken om handen met twee kleuren spellen geboden kunnen worden. Deze 

komen inderdaad vaker voor bij computer geschudde spellen ten opzicht van slecht 
hand geschudde spellen. 

 

Beide artikelen volgen ter leringhe ende vermaek. 
 

Piet Schoon 
 

 
Computerspellen? Deel 1 

 
Hier wordt in dit artikel niet de vele computerspelletjes bedoeld die je als 

tijdverdrijf kunt spelen. Een aantal hebben bridge als onderwerp, zoals BIC, Jack, 
GIB en Stepbridge, hiermee kun je wel je eigen niveau verbeteren, dus aan te 

raden als je dat voor ogen hebt. 
 

Hier wil ik het hebben over het veelvuldig verspreide misverstand dat door de 
computer "geschudde" spellen altijd van die bijzondere verdelingen hebben. Als je 

er op gaat letten klopt dat dan ook altijd (self fullfilling prophecy), net als het 

fenomeen dat de klavers altijd rond zouden zitten. Klopt het ook werkelijk dat het 
aantal spellen met een bijzondere verdeling vaker voorkomen dan bij 

handgeschudde spellen? En als dat zo is waar ligt dat dan aan? 
Als een computer een spel deelt, gaat die volledig willekeurig de kaarten verdelen 

over de vier handen, hier ligt geen vooropgezet plan aan ten grondslag. 
Het gevolg is dat de spelverdeling aan de wetten van de kansberekening voldoen, 
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dat wil zeggen, iedere verdeling heeft een bepaalde kans om voor te komen. De 
kans van een 3334 verdeling is dus groter dan de kans van bijvoorbeeld een 6511 

verdeling.  
 

Als je met de hand schudt, probeer je de kaarten zo goed mogelijk door elkaar te 
mengen dat ook hier de wetten van de kansberekening opgaan. Helaas is het zo 

dat het schudden niet altijd even zorgvuldig plaatsvindt, bijzondere verdelingen 
zullen dus ook minder vaak voorkomen. Volgens de literatuur hierover moet je 

minimaal 7 keer ritsen om in de buurt te komen van een goed geschud spel. Veel 
spelers ritsen niet en schudden zo kort dat bepaalde verdelingen die volgens de 

kansberekening zouden moeten voorkomen, minder vaak, of geheel niet zullen 
voorkomen. Vlakke 3334 en 4432 verdelingen zullen naar verhouding dus vaker 

voorkomen. 

 
Het is dus waar dat bij slecht, handgeschudde spellen bijzonder verdeelde spellen 

minder vaak voorkomen dan bij ideaal geschudde spellen, zoals bij door de 
computer "geschudde" spellen het geval is. 

 
Is dat dan erg? 

Dat hangt ervan af, vind je het leuk om af en toe een bijzonder verdeelde hand te 
krijgen om met jouw biedafspraken te bieden, dan speel je het liefst met door de 

computer geschudde spellen. Bovendien heeft de door de computer gespeelde 
spellen nog het grote voordeel dat een 12 14 spel eenvoudig gereconstrueerd kan 

worden omdat de spelverdelingen uitgeprint zijn en na afloop ook voor de spelers 
beschikbaar gesteld worden. Bovendien wordt de spelverdeling ook met de uitslag 

meegestuurd zodat je naderhand op de computer kunt nagaan hoe je het best had 
kunnen bieden, afspelen of tegenspelen, wat ook nog leerzaam is. 

 

Overigens is in de "Spelregels voor wedstrijdbridge" in Artikel 6 vastgelegd dat voor 
het spelen elk spel grondig moet worden geschud. 

 
Als bridge voor jou een uitdaging is, moet het ook voor jou een uitdaging zijn om 

met computergeschudde spellen te spelen. Gebeurt dit nog niet op jouw 
speelmiddag of -avond, spreek er de wedstrijdleider hierop aan. 

 
Computerspellen? Deel 2 

 
In het verhaal in de vorige Dobbepraat over de zin en onzin van computerspellen is 

geschreven dat tweekleuren spellen bij computergeschudde spellen vaker 
voorkomen dan bij slecht geschudde spellen.  Dat geeft bij veel spelers het 

probleem hoe die spellen te bieden. Bij een opening is het niet zo moeilijk, je biedt 
je langste kleur eerst en daarna eventueel de andere lange kleur, als je reverse 

biedt moet je wel sterk genoeg zijn (16+). 

 
Als de tegenpartij al geboden heeft kun je nog wel je langste kleur bieden maar het 

is niet waarschijnlijk dat je die andere kleur nog kunt bieden. 
Hier is in het verleden door een aantal bridgers iets op gevonden. 

 

Stel de tegenpartij opent de bieding met 1, je hebt dan een van de 

volgende mogelijkheden om twee lange kleuren te bieden. 
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Unusual 2 sans atout 

Dit belooft een twee kleurenspel met de twee laagst overgebleven 
kleuren, hier dus klaver en ruiten. Na een opening van 1 belooft 2 

sans atout dus klaver en harten. Hier zijn dus beide kleuren direct 
bekend. Heb je twee lange kleuren in klaver en schoppen kun je die 

hiermee niet bieden. 
 

Michaels cuebid 
Een bod in de kleur van de tegenpartij (hier harten)  belooft de andere 

hoge kleur, hier schoppen, en een lage kleur, klaver of ruiten. Hier is 
alleen één kleur direct bekend. Kan gecombineerd worden met de 

Unusual 2 sans atout. 
 

Upper cuebid 

Een bod in de kleur van de tegenpartij (hier harten), belooft de twee 
hoogst overgebleven kleuren, hier ruiten en schoppen. Bij deze 

conventie zijn dus beide kleuren direct bekend. Hier werd ik onlangs 
door Dana op geattendeerd. 

 
Negativ roman overcall 

Sprongbod in een nieuwe kleur,  belooft de twee overgebleven kleuren, 
na een opening van 1 belooft het 2-sprongbod klaver en ruiten. Na 

een opening van 1 ruiten belooft een 2sprongbod dus klaver en 

schoppen. Bij deze conventie zijn dus beide kleuren direct bekend. 

Met dank aan Kees met wie ik deze conventie met veel succes heb 
gespeeld. Nadeel is wel dat het sprongvolgbod niet meer beschikbaar is 

voor een 6-kaart zwak of sterk. 
 

Ghestem 

Het kan nog geavanceerder, namelijk met de Ghestem conventie. Deze 
is geschikt voor spelers met stalen zenuwen omdat het vaak mis kan 

gaan. Hier worden biedingen gebruikt die lijken op gewone biedingen 
maar dat niet zijn. Er zijn drie biedingen in Ghestem waarmee je de 

twee lange kleuren kunt bieden. 
 

 2SA, belooft de twee laagst overgebleven kleuren, hier klaver en 

ruiten. 

 3, belooft de twee hoogst overgebleven kleuren, na 1 ha opening 

dus ruiten en schoppen. 

 cuebid, belooft de overige twee kleuren , de twee buitenste kleuren 

dus, na 1 ha opening dus klaver en schoppen.  

 

Ook met deze conventie zijn de twee kleuren direct bekend. 

Zoals gezegd alleen voor spelers met stalen zenuwen omdat twee 
biedingen t.w. 2 SA en 3 op gewone biedingen lijken waardoor 

vergissingen mogelijk zijn.  Nadeel van deze conventie is wel dat de 3 

bieding de bieding naar het 3-niveau brengt en dat kan wel eens te 

hoog zijn. 
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Tot zover de voordelen van een volgbod met een tweekleurenspel. Zijn er ook 

nadelen? 
 

Jazeker, als je tegenspeler wordt weet de leider dat je een twee kleurenspel hebt 
en daar zijn voordeel mee doen. Pas dus alleen een twee kleuren conventie toe als 

je een redelijke kaart hebt, tenminste openingskracht, (10+) en de honneurs in die 
tweekleuren. Jouw partner kan dan in zijn hand bepalen of een (red-)bod zinvol is. 

 
Kies met je partner een van bovenstaande conventies, waar jij je het best bij voelt, 

en je kunt de meeste twee kleuren spellen na een opening van de tegenpartij direct 
aan je partner melden. 

 

 

Overschrijding van de toegestane speeltijd 
 

Willy Van Waenyenberghe (Lier, België) 
 

Het overschrijden van de toegestane speeltijd is een vervelende situatie die spijtig 
genoeg in veel clubs regelmatig voorkomt ... 

Je mag inderdaad reglementair niet verbieden om 4 à 5 minuten voor het einde van 
een speelronde nog een nieuwe gift te beginnen, je kan het hoogstens vriendelijk 

vragen, en ja, het kan gebeuren dat dit laatste spel in een recordtempo wordt 
gespeeld (alhoewel …) 

Om die situatie op te lossen hebben wij in de club het volgende voorzien (in het 
huishoudelijk reglement): 

 
Artikel 12.2. Duur van een Spelronde – Sanctie bij niet respecteren van de 

speeltijd 

In principe worden tijdens elke ronde 4 spellen gespeeld: daarvoor hebben de 

deelnemers in totaal 30 minuten de tijd; na verloop van 26 minuten is er een 

(bel)signaal van de klok: de spelers zijn verondersteld om met het 4de spel bezig te 

zijn, dus na die 26 minuten kan er in principe geen nieuw (= vierde) spel meer 

gestart worden. Wat als ze dat wél doen? 

- Er is geen sanctie indien deze spelers nog binnen een redelijke tijd  het laatste 

spel kunnen beëindigen.  

- Echter, ontmoeten de bewuste spelers (= dus zowel de N-Z als de O-W paren) 

daardoor hun nieuwe tegenstanders in de volgende ronde met een vertraging van 4 

minuten of meer, dan hebben de tegenstanders van deze paren het recht op een 

sanctie, op voorwaarde dat ze de toernooileider op voorhand verwittigen van het te 

laat kunnen beginnen: indien nu tijdens deze ronde het laatste spel niet gespeeld 

kan worden door tijdsgebrek, dan krijgen de spelers die de oorzaak waren van het 

laattijdig beginnen van deze spelronde een arbitrale score van 40/60 in hun nadeel. 

Wij hebben op de club goede ervaringen met deze maatregel. 
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Vraag & Antwoord 
 

Onduidelijkheid binnen de TC 

Binnen onze TC ontstaan af en toe spanningen over wie welke keus mag 

maken, zoals over de instelling van de bridgemates, de te gebruiken 
speelschema’s, etc.  

Ik heb jouw module over de taakverdeling binnen het bestuur. Heb je ook 

zo’n module over de taakverdeling binnen de TC? 

  

Rob: 
Neen! Waarom niet?  

Omdat ik heilig geloof in grenzeloze gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid. Het is goed als alle ‘gewone’ en alle  bestuurs- en 

commissieleden zich verantwoordelijk voelen voor alle (ook technische) 
besluiten.  

 
Wie zitting neemt in een commissie doet dat met slechts één doel: het 

belang dienen van de club. Wat de clubleden het prettigst vinden, zal 

een hogere prioriteit moeten hebben dan een persoonlijke voorkeur van 
degene die toevallig achter de knoppen zit.  

 
Bestuur en TC zullen zich in de eerste plaats dienend moeten opstellen. 

Feitelijk delegeert het Bestuur de technische uitvoering van de 
speelavonden aan de TC. Maar ook dan blijft het Bestuur 

verantwoordelijk voor de keuzes die de TC maakt. Als de TC keuzes 
maakt die irritatie oproept bij een belangrijk deel van de spelers, kan 

het Bestuur niet zijn handen wassen in onschuld en klagers 
doorverwijzen naar de TC.  

 
De TC stelt onder andere vast wat de spelers tijdens de zitting wel en 

niet kunnen zien op hun BM-kastje. Daarbij is het heel goed mogelijk 
dat die wensen al zijn geuit in een ALV. Dan hoeft de TC niets vast te 

stellen . 

 
Het is goed om elk nieuw seizoen de taakverdeling binnen de TC af te 

stemmen, maar ook hoe wordt omgegaan met arbitrages, zoals een 
beroep op een onbedoelde bieding en de beroemde door de leider 

onbedoeld aangeduide te spelen kaart. 
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Het Rankingsysteem 

In grote lijn weet ik wel wat het Rankingsysteem inhoudt en is het ook een 

mooi systeem. 
  

Is het ook een aanrader voor een doorsnee club waar geen bondscompetitie 
of viertallen en ook geen butler wordt gespeeld. Wekelijks in A-B-C lijn, 

eventueel in een competitie van 7 zittingen met verval van 2. 
  

Ik vraag dit, omdat ik wekelijk twee clubs leid (75 en 40 leden) waar het 

Rankingsysteem een optie kan zijn. 
  

Op een andere club, waar ik zelf meespeel, wordt dit systeem gebruikt (ook 
eenvoudig competitie ) maar het gros begrijpt het nut hiervan niet. 

  
Hoe kan ik het nut het beste uitleggen? 

  
Thilo Kielmann (de ontwerper van het Rankingsysteem): 

 

Het nut van de NBB-Clubranking heeft niet zoveel te maken met de 
activiteiten die een club al dan niet heeft. De clubranking biedt puur een 

oplossing voor een soepel omgaan met afwezige spelers. Als je bij een 
club zit waar het volstrekt normaal is dat iedereen er “altijd” aanwezig 

is, dan heb je inderdaad weinig voordeel aan de clubranking (misschien 
met uitzondering van het eenvoudig kunnen bepalen van de 

clubkampioenen). 
 

Maar als jullie club, net zoals bij ons en veel andere clubs in het land, te 
kampen heeft met spelers die vaker tijdens de clubavond iets anders 

willen of moeten doen, dan loop je met gebruikelijke clubreglementen 
snel tegen grenzen aan van wat redelijk wordt gezien. (denk aan de 

hele lijst van straffen voor afwezigheid of beloningen voor afwezigheid) 
In dit geval biedt de clubranking een handige manier om iedereen elke 

week opnieuw “op de juiste plek” te laten spelen. 

 
Je krijgt wel te maken met spelers voor wie de clubavond eigenlijk om 

promotie en degradatie draait, en niet zozeer om het bridge zelf. Dat is 
even wennen voor iedereen. Met de clubranking ligt na enige tijd de 

focus van de aandacht op ons mooie spel zelf. De lijnindeling is dan niet 
meer het hoofdgerecht op het clubmenu, maar meer een soort bijlage… 

 
 
 

 

 



BestuurWijzer 66 8 mei 2019                                                                                                                   

9 

Na zeven spelletjes door ziekte geveld 

Afgelopen clubavond werd na 7 spelletjes een deelnemer niet lekker en per 

ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. 
 

Zij hebben over die zeven spellen een score van 53%. 
  

Wat is jullie advies m.b.t de score?  
 

Wij hebben als club hierover niets in het reglement staan. 

(Een afwezigheidscore is bij ons 47,5. Als je voor een invaller zorgt 45-55%.) 
  

Er zijn verschillende meningen bij ons op de club. 

 

 Rob: 
Als er dan toch geen regeling is, zou ik het paar dat moest stoppen 

gewoon die 53% geven. Het is geen extreme uitslag. En als de 
totaalstand op de gebruikelijke wijze wordt berekend, dus met een 

gewogen gemiddelde, weegt die 53% slechts mee voor 7/24. 

  
Het meest prettige van deze invulling is dat je de ongelukkige niet nog 

een trap na geeft met een flinke korting.  
  

Fijn dat er verschillende meningen zijn, want dan moet ook deze 
oplossing aanhangers hebben . 

 
Dreigen er twee kampen te ontstaan, dan kun je zeggen dat deze 

oplossing is gekozen door een figuur die buiten elke vorm van 
belangenverstrengeling staat! 

  
De paren die door het vertrek een rusttafel kregen, zou ik twee spellen 

NG geven en twee spellen G+. 

 
En … deze gebeurtenis geeft aan dat het geen kwaad kan om over een 

passende regel na te denken. 
  

Carolien: 
De WEKO van de NBB heeft hier adviezen/richtlijnen voor. 

Minder dan 80% gespeeld: alle scores laten vervallen, dus alle door dat 
paar gespeelde spellen zijn NIET GESPEELD en dus ook de scores van 

hun tegenstanders verdwijnen 
 

Dus het paar uit de zitting verwijderen, dan worden de spellen die ze 
gespeeld hebben vanzelf niet gespeeld of het handmatig doen,  

máár, dit paar voor deze avond hun Eigen Gemiddelde geven en geen 
"straf" 

Dat zou mijn advies zijn 

 
Het is zelfs zo dat zij bij meer dan 80% gespeeld en ziek naar huis, dat 

ook adviseren (omdat je niet optimaal gespeeld hebt als je ziek naar 
huis moet).   
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Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Sticker Conventies) 

Is een opening van 1SA (alleen zelf niet kwetsbaar) met iedere mogelijke 

verdeling (dus ook een renonce) van 8-11 punten een BSC? is de vraag in 
onze vereniging. Hopelijk kunnen jullie daar iets over zeggen. 
 

 Rob: 

Uitgaand van de gangbare honneurwaarde (A = 4; H = 3, etc.) moet 
een opening op 1-hoogte minstens acht punten beloven Regel 3 van 

HOM. 
Als deze 1SA-opening geen enkele informatie geeft over de verdeling, 

dus niet iets als: lang óf juist heel kort in een bepaalde kleur, valt die 
niet onder HOM of BSC. 

 
Overigens klopt de uitleg ‘iedere mogelijke verdeling’ alleen, als de 

preventieve openingen van dit paar standaard ónder de acht punten 
ligt … 

 
Carolien: 

Dus ook alle zwakke twee openingen zoals Muiderberg, Multi etc. 2Kl 

voor hoge kleuren of ruiten etc., dienen <8 hcp te zijn. 
 

Rob: 

Overigens kun je als club biedingen waarvan je vindt dat die 
vergelijkbaar zijn met de HOM/BSC-richtlijnen (in alle lijnen of alleen in 

de zwakste) verbieden. 
 

Wat bij de te maken clubkeuzes de hoogste prioriteit moet hebben is: 
het genoegen van de leden. Als je een lijn hebt met net afgestudeerde 

beginners, die absoluut niet weten hoe ze met zeer 
aanvallende/ongebruikelijke biedingen moeten omgaan, verstoor je 

daarmee hun genoegen in het spel (gedeeltelijk citaat uit artikel 74a2). 
En hoe groter het ongenoegen, des te groter het risico van vroegtijdig 

afhaken. 
 

Overigens denk ik daarbij niet uitsluitend aan het verbieden van 
bepaalde afspraken. Het is goed om de kwetsbare spelers die daaraan 

toe zijn ook wapens te geven waarmee ze bepaalde conventies kunnen 

pareren en/of zelfs afstraffen!  
 

Ron: 
Daar wil ik nog aan toevoegen, dat je in het clubreglement dit soort 

zaken ook per lijn kunt vastleggen. Dus bijvoorbeeld geen Multi en 
Muiderberg en Ghestem in de C-lijn, maar wel in de A- en B-lijn. 

Vergeet dan niet op te nemen om bij een combitafel het reglement van 
de laagste lijn van toepassing te verklaren. 
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Schudmachine? 

In onze onlangs gehouden jaarvergadering werd aan de leden voorgesteld om 
een schudmachine voor de club aan te schaffen. De kosten hiervan zouden 

tussen de €.3000,- en €4000,- bedragen....een flinke uitgave dus... 
Nu kan ik mij herinneren, dat ik in de lessen "cursus voor beginners" die ik bij 

je volgde ooit een soort van informatieblad aantrof, waarin bepaalde bridge 
artikelen tegen een gereduceerde prijs konden worden aangeschaft of je kon 

daar voor inschrijven. Ik heb lessen nog eens nagezocht, maar kan dat 

nergens meer vinden en daarom richt ik mij nu tot jou met de volgende 
vraag: Kan jij je dat zelf nog herinneren en zo niet, heb jij mogelijk een tip 

waar zo'n schudmachine mogelijk ergens overcompleet of buiten gebruik 
staat en tegen een schappelijke prijs te koop is??? 

  
Ron: 

Voor zover ik weet zijn er geen schudmachines met korting te koop. 
Misschien kun je als vereniging korting krijgen bij de bridge- en 

boekenshop. 

Volgens mij heeft de bond ook een mogelijkheid (een deel) te 
financieren. De clubadviseur van je district kan dat voor je navragen. 

Je kunt ook bij de vertegenwoordiger van Dealer4 vragen of hem 
bekend is dat een club van zijn apparaat af wil, maar ik geef het niet 

veel kans. Steeds meer verenigingen willen geschudde spellen, al is het 
maar voor het publiceren van de spelverdelingen. 

 
In ons district (Kennemerland) is het mogelijk je eigen spellen te laten 

schudden in het denksportcentrum. Dat is niet duur, al moet je dan wel 
elke week de spellen halen en brengen. Maar je hoeft geen apparaat 

aan te schaffen. Ook daarover moet je clubadviseur kunnen vertellen 
wat er in het district mogelijk is. 

 
Het is inderdaad, zoals Rob aangeeft, verstandig om met een paar 

andere clubs zoiets aan te schaffen. Zeker als er meerdere verenigingen 

in dezelfde locatie spelen. Als de club 2 uur per week bezig is de spellen 
te schudden, dan staat dat ding de rest van de week stil, dus is het 

verstandig meerdere clubs van hetzelfde apparaat gebruik te laten 
maken. 

 
Goede afspraken maken over reparaties en netjes omgaan met dat 

ding, maar ook wat er moet gebeuren als één of meer clubs afhaken. 
Gangbaar is dan dat één club het eigenaarschap op zich neemt en de 

andere club afkoopt tegen afschrijvingswaarde. En het verstandigst is 
het om dat van het begin af aan op papier vast te leggen. Zolang 

iedereen nog positief is, zijn de beste afspraken te maken. Als er 
eenmaal ruzie is, vallen de afspraken ook niet meer te maken. 

 
Ik speel op een locatie waar 5 verenigingen spelen en drie maken 

gezamenlijk gebruik van 1 schudmachine. Goede afspraken en het gaat 

prima. Hetzelfde doen we overigens met de bridgemates. 
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Houd het aantal mensen wat met die machine werkt "verantwoord 
klein". Dus wel voldoende opvang bij ziekte, wisseling of vakantie, maar 

niet iedereen te pas en te onpas met zijn vingers aan dat apparaat. 
 

Carolien: 
Sommige districten hebben inderdaad die service, maar er zijn ook 

privé personen (ik zei de gek) die spellen dupliceren. 
Maar mèt korting: niet/nauwelijks in de aanbieding. 

 
Normaliter zijn er vanuit Zweden (Jannersten) kortingen tijdens en na 

wereldkampioenschappen (bijv Bermuda Bowl dit najaar); De aldaar 
gebruikte sorteerders gaan goedkoop weg, máár, die zijn met barcode 

(goedkopere machine, duurdere kaarten). Zij adverteren daar tijdens 

die dagen mee. Maar tijdens die dagen doen ze ook hun andere 
machines (en kaarten) in de aanbieding, wat al gauw € 700 scheelt, 

maar dus nog steeds meer dan € 3000. 
 

Verder kun je bij de NBB informeren, want die geven - althans destijds 
- een renteloze lening hiervoor. 

 
 

 


