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AFMELDEN
Mocht u zich onverhoopt willen of moeten afmelden voor een competitieavond, dan is het eigenlijk
de enige juiste manier om dat te doen vóór 2 uur ’s middags via het e-mailadres afwezig@bcbe.nl.
Er volgt vóór 5 uur een bevestiging van ontvangst. De wedstrijdleiding is dan op de hoogte en het
programma van die avond kan op dat moment nog eenvoudig worden bijgesteld. Dóen!
SPELREGELS én ARBITER
De spelregels zijn ontworpen om een juiste gang van zaken en
een passende regeling vast te stellen, nadat van de juiste gang
van zaken is afgeweken. Een speler die een overtreding
begaat, behoort iedere opgelegde straf hoffelijk te ondergaan
en iedere door de arbiter toegekende arbitrale score te
aanvaarden. De spelregels zijn niet in de eerste plaats bedoeld
voor het toekennen van straf in geval van onregelmatigheden
maar veeleer voor het herstellen van schade.
Wilt u meer weten? Lees dan de onthullende feiten op www.bcbe.nl (Ga naar: Technische zaken TC artikelen).
VIERTALLEN
Ons viertallenteam, dat zich enkele weken geleden nipt de promotiepoule in wist te spelen, gaat
daar op een enorme (positieve!) manier “te keer”. De eerste twee wedstrijden wisten de koppels Ine
Bouwman/Finy Sijbring en Kees van de Ven/Sjef Vorstenbosch op overtuigende wijze te winnen:
tegen Waalwijk en Goirle werd resp. met 12 - 8 en 17 - 3 gewonnen. Het team staat nu éérste en
heeft zicht op promotie naar de Hoofdklasse, maar laten we niet te voorbarig zijn…..
25 februari volgt de derde wedstrijd tegen Udenhout, hetgeen gezien de huidige stand tot een derde
overwinning zou moeten kunnen leiden. Succes!
Overigens: U weet toch dat u op elk moment van alle uitslagen/standen - óók van het viertallenteam op de hoogte kunt blijven niet alleen via onze eigen site, maar uiteraard ook via de site van de NBB.
CARNAVAL
In week 8 (16 - 22 februari) is er geen competitiebridge. Wel speelt een grote, enthousiaste groep
die zondag de dinerdrive in restaurant Riddershoeve.
We wensen de carnavallers onder ons veel “leut” en de dinergangers veel plezier en smakelijk eten!
… EN TOT SLOT:
Een bridgedocente uit Leiden,
behandelde in een van haar lessen het snijden,
“Bekijk voor je dat doet,
vooral eerst eens goed,
of er kans is die snit te vermijden”.

1 van 1

