Berry’s Internet Club
SPELEN OP BERRY’S INTERNET CLUB (BIC)
Wat u kunt verwachten
Op Berry’s Internet Club bezetten alle leden de zuidstoel. De overige plaatsen worden
ingenomen door Jack, het beste computerprogramma ter wereld. Bang dat het hierdoor saai
wordt hoeft u echter niet te zijn. De frequentiestaten zijn soms net zo divers als bij een
bridgewedstrijd waar alleen mensen van vlees en bloed meedoen. En net als in het ‘echte’
bridgeleven zullen uw scores per wedstrijd sterk fluctueren. Dat heeft niet alleen te maken
met uw eigen spel, maar ook met dat van partner en tegenstanders.

Doelstelling
BIC heeft tot doel om haar leden op een leuke en ontspannen wijze wedstrijdbridge te laten
spelen. Spelpeilverbetering is een speerpunt. Regelmatig worden spellen van instructief
commentaar voorzien en u kunt bij elk spel kijken hoe andere spelers hetzelfde spel hebben
geboden en/of gespeeld. Het wedstrijdelement geeft een extra dimensie maar is geen
hoofdzaak. Sommige faciliteiten illustreren dat. Zo kunt u op elk moment het hele bied- en
spelverloop opvragen. Dat heeft instructieve waarde. Veel bridgers zijn in slag vier al lang
niet meer geïnteresseerd in wat er in slag één gebeurd is. Wie daar meer oog voor krijgt
wordt al snel een betere speler.

Jack als partner
Jack is een uitstekende en zeer betrouwbare partner, maar het is een computer en geen
mens. Hij heeft een set basisregels waar hij zich zo goed mogelijk aan zal houden. Hij opent
bijvoorbeeld nooit 1SA met een afwijkende verdeling. Bridge is echter een spel met een
oneindig aantal mogelijke variaties. Lang niet alles is vast te leggen. Zodra de bieding verder
gevorderd is neemt hij zijn beslissingen op basis van simulaties. Dit betekent dat hij
mogelijke spelverdelingen genereert die passen bij het biedverloop tot dan toe. Vervolgens
doet hij het bod waarvan hij denkt dat het de beste voortzetting is voor een goed resultaat.
Meestal verloopt het bieden heel normaal, maar soms zit er een verrassende actie tussen.
Net als de mens waagt Jack wel eens een gokje. Kan helemaal raak zijn, maar ook helemaal
mis. Ook op BIC zult u uw ideale bridgepartner, waarmee u altijd helemaal op dezelfde lijn
zit, dus niet vinden. Houd er ook rekening mee dat u aan hem zult moeten wennen.
Verwacht dus niet op BIC direct torenhoog te scoren. Dat lukt vrijwel niemand…

Jack als tegenstander
Wie denkt dat Jack als OW aan alle tafels hetzelfde doet, zal bedrogen uitkomen. Dat heeft
verschillende oorzaken. De belangrijkste is de enorme keuzevrijheid in systeemkaarten die
BIC biedt. Zoals gezegd neemt Jack zijn beslissingen op basis van simulaties. Daarbij weegt hij
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alle informatie mee. De door u gekozen of samengestelde systeemkaart kan van invloed zijn
op de handen die Jack goed vindt passen bij het bieden en spelen. Als de
verwachtingswaarde van twee uitkomstkaarten dicht bij elkaar ligt, is het mogelijk dat Jack
soms voor de ene kleur kiest en soms voor de andere. Dit kan voor u resulteren in een
goede of slechte score zonder dat u daar invloed op hebt kunnen uitoefenen. Daarnaast kan
een spel goed liggen voor een bepaalde conventie of juist niet. Reken dus niet op een
loepzuivere krachtmeting tussen de individuele leden. Bridgen op BIC benadert de realiteit
vrij dicht; je bent mede afhankelijk van de luimen van partner en tegenstanders.

Jack is er om te helpen
Bij binnenkomst in BIC ziet u linksonder onder andere de Help. Hierin staat een schat aan
informatie die relevant is voor alle BIC-leden. Vrijwel alles is er te vinden.
Als Jack een in uw ogen onbegrijpelijk bod doet zijn er manieren om zijn visie op het bieden
te achterhalen. Hieronder alvast wat praktische tips voor het spelen met Jack.
U wilt weten wat partners bod betekent
Klik met de linkermuisknop op het gedane bod. U krijgt dan te zien hoe het bod
gedefinieerd is.
U wilt weten hoe partner een bod van u gaat interpreteren
Klik met de rechtermuisknop op het bod van uw keuze in de biddingbox. U biedt het
dan nog niet, maar krijgt te zien hoe Jack het zal opvatten.
Om misverstanden te voorkomen wilt u weten wat Jack met uw hand zou bieden
Klik op het vraagteken in de biddingbox.
Het biedsysteem (van NZ) is vrij instelbaar met zeer veel bied- en speelconventies. U mag
dus spelen wat u wilt. Standaard wordt bij veel biedingen direct de betekenis aangegeven
door middel van een voetnoot. Nadere toelichting is dan weer te verkrijgen door met de
linkermuisknop op het gedane bod te klikken.

Elo-rating
De speelkracht van elk lid wordt weergegeven via een Elo-rating. Nieuwe leden beginnen op
een rating van 1700. Bij goede scores loopt de rating op, bij slechte scores gaat hij omlaag.
Hoe hoger de Elo-rating, hoe lastiger het is om er punten bij te verdienen.

Competitie
BIC kent een competitie met een wekelijkse promotie- en degradatieregeling. Nieuwkomers
beginnen in de Z-lijn. In deze zogeheten plaatsingslijn worden uw scores met alle lijnen
vergeleken. Het behaalde percentage bepaalt in welke lijn u de tweede week wordt
ingedeeld. In de competitie moet u tussen de 40 en 80 spellen spelen. Wie minder dan 40
spellen speelt eindigt ongeacht de score onder alle spelers die wel 40+ spellen hebben
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gespeeld. Twee weken spelen levert een bye op. U kunt dan een week overslaan zonder te
degraderen, mits u nul spellen gespeeld heeft.

Advies
Zoals al eerder opgemerkt wijkt bridgen op BIC niet zo heel veel af van bridgen op een
gewone club. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Een goede raad: als u spelen op BIC na
enkele mindere sessies even niet zo leuk vindt, aarzel dan niet om even afstand te nemen.
Voor het luttele bedrag van 40 Euro kunt u in een jaar tijd het duizelingwekkende aantal van
meer dan 10.000 spellen spelen. Maar ik raad u dat niet aan. Speel als u er zin in hebt en
liefst met 100% concentratie. Dan beleeft u er het meeste plezier aan. En daar gaat het toch
om!

Berry’s Internet Club en de toekomst
Berry’s Internet Club is een nieuwe club en de makers hebben veel nieuwe ideeën. Die zullen
niet allemaal van de ene op de andere dag gerealiseerd kunnen worden. U kunt er echter op
rekenen dat de club volop in ontwikkeling blijft. Hoog in ons vaandel staat uw spelplezier.
Met het oog daarop gaan we inbouwen dat de deelnemers aan het dagtoernooi worden
ingedeeld in groepen naar speelsterkte. Maar als u zich liever meet met alle deelnemers
blijft dat ook instelbaar. Kortom, de mogelijkheden op BIC worden eindeloos.

Lidmaatschap
Wie zich aanmeldt krijgt een gratis proefaccount van twee weken. Daarna kunt u beslissen
om al dan niet lid te worden. De contributie bedraagt zoals gezegd 40 Euro per jaar. Dat is
heel veel speelplezier voor de prijs van een halve tank benzine ...

Berry Westra
Website: www.berrywestra.nl

Systeemeisen: Windows XP of beter
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