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AFMELDEN COMPETITIEAVOND 
“Even een telefoontje” vindt een enkeling veel eenvoudiger (… toch?) dan afzeggen via de e-mail. 

(Computer opstarten - naar de site www.bcbe.nl - Waar staat het ook al weer? - Doe ik het zo wel goed? 

Zouden ze (?) het wel lezen? …)  

En toch, beste mensen, is dát de correcte manier: Wanneer u klikt op “AFMELDEN competitie-
avond” komt u automatisch in uw mailprogramma. Adres is reeds vermeld; u hoeft alleen maar 

even aan te geven wíe op welke dátum verhinderd is. 

Uw melding komt bij de wedstrijdleider, die er dan bij het opzetten van de avond rekening mee kan 

houden. U dient dat wel vóór 14.
00

 uur van de betreffende speeldag te doen! 

 

U ONTVANGT VÓÓR 17.00 UUR EEN BEVESTIGING VAN ONTVANGST. 
(Na ontvangst van deze bevestiging is uw afmelding officieel) 

 
COMBIPAREN 
We staan tegenwoordig het vormen van combiparen formeel toe. Een combipaar bestaat uit twee 

spelers waarvan de bridgepartner afwezig is. De een valt dan in bij het andere paar. Echter het 

afwezige paar krijgt dezelfde score als het paar dat wél speelde. Bestaat het combipaar uit spelers 

van verschillende groepen, dan wordt gespeeld in de hoogste groep. 

 

BRIDGEMATE II 
De Bridgemate II is een geheel nieuwe generatie Bridgemate en de opvolger van de huidige (op 

onze club gebruikte) kastjes. In de laatste ledenvergadering is besloten deze voor onze club aan te 

schaffen voor het nieuwe seizoen. We gaan ze echter binnenkort aanschaffen en wellicht al eerder 

gebruiken. Er zijn tenslotte al een flink aantal leden die de nieuwe kastjes kennen en op een andere 

club gebruiken.  Zie www.bridgemate.nl  

 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 
Op de homepage onze website kunt u rechts de logo’s zien van de bedrijven die onze club 

sponsoren. Om die bedrijven te laten merken dat het sponsoren extra klanten oplevert, verzoeken 

wij onze leden deze bedrijven voorrang te geven bij hun bestedingen. Bovendien is het goed dat u 

laat merken dat u klant bij hen bent vanwege hun sponsoring van onze bridgeclub. 

 

PARTNER WANTED 
Leden die nu al of de komende tijd geen bridgepartner zullen hebben, 

kunnen dat melden aan Francis Braat. Zij kan adviseren bij het combineren 

van leden tot een harmonisch bridgepaar. 

 

SPEELKAARTEN 
De speelkaarten zullen aan het eind van het seizoen worden vernieuwd. Als een spel voor die tijd al 

te slecht geworden is, graag even melden aan de wedstrijdleider. 

 

ADRESWIJZIGING 
Berry van der Donk (Di). Nieuw adres:  Baerdijk 13  5061 GG  Oisterwijk 

 

 

 

 


