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AFSCHEID 

Beste leden van BCBE, 

Bij deze wil ik jullie allen groeten. Jullie zullen mij niet meer aan de bridgetafel treffen. Mijn 

lidmaatschap is, buiten mijn wil om, tot een onverwacht abrupt einde gekomen. Het is moeilijk, 

maar het is de harde werkelijkheid. 

Ik wil langs deze weg iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele jaren dat ik het goed heb gehad 

op de vereniging. Ik kijk daar met heel veel plezier op terug. Ik wens jullie allen nog vele jaren 

plezier op onze fijne vereniging. Veel succes in de toekomst. Het ga jullie goed. 
 

Jozé Versteden 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AFMELDEN 

Afmelden voor een competitieavond kan alléén op het e-mailadres afwezig@bcbe.nl. Dus beslist NIET op de 

persoonlijke e-mailadressen van Dirk, Francis, Wim of Ruud. 

 

CLUBCOMPETITIE 

De nieuwe competitieronde is weer begonnen. 16 paren spelen in een andere lijn dan in de vorige ronde. 

Veel afwisseling dus. Het was wel de laatste competitie-avond van dit jaar. 6 en 8 januari gaan we weer 

verder. Even rust dus. Hoewel: op 18 december hebben we de Kerstdrive en op 4 januari de snertdrive. U 

doet toch wel mee ?! 

 

UITSLAGEN 

Op de avond zelf drukken we de uitslag van de avond en de competitiestand af en hangen die op die rijdende 

prikborden. Die stonden in een nogal duister hoekje in de foyer. Er kunnen dan wel grote lampen aan, maar 

dat bederft de intieme sfeer zo. We zetten nu de prikborden in de speelzaal. Dan blijft de doorgang naar de 

garderobe beter vrij. Mooi meegenomen. 

De uitslagen staan dezelfde avond reeds op de website van de bridgebond. Zie “Uitslagenservice NBB” op 

onze website. Als u daaronder op “Hoe werkt dat?” klikt, leert u hoe u de uitslagen kunt lezen en welke 

mogelijkheden er zijn. 

 

LANGZAAM? 

In het vorige aan-signaal hadden we het over langzaam spelen en dan maar 3 in plaats van 4 spellen spelen. 

En het niet meer aan het laatste spel beginnen als de klok voor de laatste 5 minuten heeft gefloten. Maar 

goed, het kan gebeuren dat men bijtijds is begonnen met bieden en toch na de wisselfluit nog niet klaar is. 

Sommige spellen kosten wat meer tijd dan de andere. Wees dan zo beleefd om – als u in de volgende ronde 

aan die tafel moet spelen – afstand te houden tot die tafel. Het is niet de bedoeling dat u hoort of ziet wat er 

op dat laatste spel is gebeurd. 

 

12-14 OF 11-15 

Het is de afgelopen week tóch weer gelukt om een spel 11-15 terug te steken in het bord. Een van de vele 

nadelen van het napraten. Let goed op! Het kost je 1% op je competitiestand. 

Het beschikken over de spelverdelingen (na afloop van de speelavond natuurlijk) zou toch wel handig zijn. 

Kun je het op een rustig moment er nog even over hebben. En hoef je je eigen of andermans kaarten niet uit 

het bord te halen om te zien wat jij of hij in z’n handen had. 

Trouwens, het is STRENG verboden andermans kaarten uit het bord te halen. Zie artikel 7B: Gedurende het 

spelen blijft elke speler in het bezit van zijn eigen kaarten, waarbij hij ervoor zorgt dat zij niet vermengd 

raken met die van een andere speler. Het is de spelers niet toegestaan tijdens of na het spelen andere dan hun 

eigen kaarten aan te raken. 


