
 



spelers kan een lagere handicap toegekend worden. (bv -10).
• De handicap van een paar is gelijk aan de gemiddelde handicap van beide 
spelers. De gecorrigeerde uitslag is de reële uitslag – de handicap.

• Met  deze  gecorrigeerde  uitslagen  wordt  dan  een  gecorrigeerde 
rangschikking opgemaakt op dezelfde wijze als bij de reële uitslagen. Zijn 
er 50 bridgedrives, wordt rekening gehouden met de beste 25 resultaten, 
zijn  er  51  bridgedrives  wordt  rekening  gehouden  met  de  26  beste 
resultaten (25,5 wordt afgerond naar boven) enz.

• Na  elke  bridgedrive  wordt  de  handicap  aangepast  in  functie  van  het 
bekomen resultaat. De gecorrigeerde uitslag wordt vergeleken met 50%. De 
handicap wordt aangepast met 5% van het verschil ten opzichte van 50%.

• Er wordt een verschillende handicap opgemaakt voor de maandagdrives en 
de vrijdagdrives. Eén speler kan dus twee handicaps hebben.

• Halfjaarlijks  wordt  de  handicap  vergeleken  met  het  werkelijk  behaalde 
gemiddelde van de afgelopen periode (6 maanden). In functie van het aantal 
gespeelde drives wordt  de handicap aangepast. Dit  is  een correctie voor 
snel  evoluerende  spelers,  die  hierdoor  sneller  een  ‘juistere’  handicap 
bekomen.

3. Ledenlijst 2012-13

BC  Forum  telt  nu  79  leden  waarvan  er  72  via  onze  club  bij  de  VBL  zijn 
aangesloten. De ledenlijst is toegevoegd in bijlage. Indien uw gegevens onjuist 
zijn, stuur dan a.u.b. een mailtje naar erik.gerlo@telenet.be.

4. Bestuursnieuws

Het  bestuur  heeft  kennis  genomen  van  het  ontslag  van  Ann  Chapelle  als 
bestuurslid van BC Forum. Het bestuur houdt eraan Ann van harte te bedanken 
voor  haar  jarenlange  inzet  voor  onze  club.  Op de  bestuursvergadering  van  3 
september ll. werd Erik Gerlo aangeduid als nieuwe contactpersoon met de VBL.

5. Interclubcompetitie 2012-13

Onze club heeft 4 ploegen ingeschreven:
• Forum 1 (kapitein: Patrick Finaut) in nationale IIA
• Forum 2 (kapitein: Geert Van Soom) in Liga 1C
• Forum 3 (kapitein: Ann Chapelle) in Liga 1B
• Forum 4 (kapitein: Bert Heylen) in Liga 2E

6. Butler

Om onze competitiespelers (huidige en toekomstige) toe te laten zich vertrouwd 
te  maken  met  de  strategie  van  viertallenbridge,  wordt  de  Butler-scoretelling 
toegepast  in  de  periode  van  interclubcompetitie  (van  september  tot  en  met 
februari) op de eerste maandag en vrijdag van de maand, behalve wanneer er een 
bye-paar is (zoals beslist op de algemene vergadering van april 2012). Het bieden 
en spelen bij Butler is hetzelfde als bij parenbridge, de scoreberekening is anders. 
Butler en viertallen hebben de strategie gemeen (cf. www.bczutphen.nl): 

• Als de manche erin zit,  moet  je  ze bieden.  Bij  twijfel  toch proberen de 
meest zekere manche te bieden. De manche missen is te kostbaar. 

• Een overslag is alleen wat waard als je contract zeker is. Als je gokt op een 
overslag en de gok lukt, levert dat hooguit 1 IMP op. Als de gok mislukt, 
lever je al snel 10 IMP’s in. 
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• Down  gaan  betekent  punten  inleveren,  behalve  als  je  daarmee  de 
tegenstander een (zekere) manche-score verhindert. Niet kwetsbaar 3 down 
kost  500 punten. De tegenpartij  kwetsbaar de manche laten spelen kost 
600 punten. Als je de kaart ervoor hebt is het vrijwel altijd beter een 4♥ of 
4♠ contract  bij  een  kwetsbare  tegenstander  uit  te  nemen met  een niet 
kwetsbare 5♣ of 5♦ . De kans dat de tegenstander op 5♥ of 5♠1 down gaat 
is dan helemaal kassa. 

• Down gaan kost punten. Het is dus niet verstandig om snel een deelscore 
uit  te nemen.  Tegen 2♥ uitnemen met  2♠ en dan twee down gaan kan 
kostbaar zijn, vooral als je gedoubleerd wordt en/of kwetsbaar bent. 

• Als je de keuze hebt tussen verschillende manches, biedt dan de manche 
die het meest zeker is. Velen hebben een voorkeur voor 3SA boven 5♣ of 
5♦ . Als er een risico is dat 3ZT down gaat, heeft 5♣ of 5♦ de voorkeur. 
Uiteindelijk is er nauwelijks verschil tussen 5♣/5♦ contract en 3ZT + 1 en is 
er een gigantisch verschil tussen 5♣/5♦ contract en 3ZT – 1. 

• Een strafdoublet kan erg kostbaar zijn als je een deelscore doubleert en de 
tegenstander haalt  het.  Hij  krijgt  dan de manche bonus.  Als hij  1 down 
gaat,  levert  dat  meestal  slechts  2  IMP’s  op  ten  opzichte  van  niet 
gedoubleerd down gaan. Als tegenspeler neem je wat meer risico om het 
contract down te spelen. Als je gokt op een downslag met als consequentie 
dat  bij  misgokken  de  leider  een  overslag  krijgt,  doe  je  dat  bij  Butler 
gewoon: 1 overslag kost  slechts 1 IMP, maar down spelen kan 10 IMP’s 
opleveren. 

• Als er slem in zit, mag dat onder geen voorwaarde worden gemist: 3ZT plus 
vier (kwetsbaar) kost u zo maar 12 IMP’s als anderen 6ZT contract maken, 
ondanks dat u meer slagen haalde. 

7. Berry's Scheurkalender 2013

Eind november zal de nieuwe kalender beschikbaar zijn. Wie er één (of meer) wil, 
mag een mailtje sturen naar erik.gerlo@telenet.be; kostprijs: 12,95 euro per stuk.

8. Nieuwjaarsreceptie

Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zal  doorgaan op vrijdag 18 januari  2013. U 
bent allen van harte uitgenodigd. Hou alvast de datum vrij.

Vriendelijke groeten,

Namens bestuur BC Forum,
Erik Gerlo
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