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EXCUSES 
 

De redactie stuurt het Aan-signaal naar het redactieadres (en BCC/anoniem naar de leden). De 

redactie kan zo controleren of e.e.a. goed is aangekomen. Nu kreeg de redactie de melding dat de 

bijlage van Aan-signaal 14 aan de tweede helft van het ledenbestand onbestelbaar was. Vreemd, je 

probeert het nog een keer, maar met hetzelfde resultaat. Het principe “de volhouder wint” indachtig 

een derde maal de bijlage verstuurd. Met succes deze keer en met een trots eurekagevoel plannen 

voor de verdere dag gemaakt. Blijkt de bijlage die eerste keer tóch te zijn aangekomen, terwijl ... 

Digitaal mysterie! Afijn, hopen dat dat niet nog eens gebeurt.  

Dank overigens aan de leden die zo attent waren te melden dat zij de bijlage écht wel (twee - drie 

keer ...) ontvangen hadden.  

 

AFMELDEN 
 

Afmelden 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. 

 

VAN HET BESTUUR 
 

Er is weer het nodige vergaderd over punten die ons allen aangaan. Lees daarom het volledige 

verslag www.bcbe.nl � Clubnieuws � Mededelingen bestuur. 

• Bridgemates 

• Jaarrooster 2015 - 2016 

• Zomeravondbridge   Voldoende belangrijk dus om even te kijken ! 

• Lidblijfformulieren 

• Lustrum 

• Invallersregeling 

 

VIERTALLEN 
 

Naar aanleiding van het succes van ons viertallenteam schreef een van de leden een fraai verslag. 

Reclame voor het viertallenbridge! Zeer zeker de moeite waard om daar kennis van te nemen. 

www.bcbe.nl � Viertallen. 

 

GESLAAGDE PAASDRIVE 
 

Dinsdag 31 maart werd de jaarlijkse paasdrive gehouden. Als altijd een gezellig toernooi met lekkere 

hapjes en een fraaie prijzentafel. Uitslag en foto’s uiteraard op onze site www.bcbe.nl � Drives. 

 

LAATSTE RONDE 
 

Dinsdag 7 en donderdag 9 april beginnen we aan de laatste ronde van dit (winter)seizoen. Zowel op 

dinsdag als op donderdag is de strijd om de eerste plaats vrijwel zeker beslist, al weet je het nooit … 

Trouwens tweede of derde worden is ook een hele prestatie en hoe je het ook wendt of keert: het 

gaat per slot om het plezier van het bridgen! 

 

OP DE VOLGENDE PAGINA MEER OVER HET INVOEREN VAN SPELVERDELINGEN ! 
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INVOEREN SPELVERDELINGEN  

 
We zijn ondertussen gewend aan de nieuwe kastjes en gaan nu als laatste ook de spelverdelingen 

invoeren. Ze worden na afloop van de avond gepubliceerd op de uitslagenservice van de NBB. Kun 

je achteraf een paar spellen doornemen. 

 

Stop na het spelen de kaarten niet terug in het bord, maar leg ze in de volgorde schoppen – harten – 

ruiten – klaveren en van hoog naar laag voor je op tafel. Als de score is ingevoerd en goedgekeurd 

vraagt de Bridgemate of voor het betreffende spel spelverdeling wordt ingevoerd. Druk op JA.  

De Bridgemate vraagt als eerste aan Noord om zijn eigen kaarten in te tikken: in de volgorde S-H- 

R-K. Als een kleur is ingetikt, druk je op JA om naar de volgende 

kleur te gaan. Rechtsboven op het scherm bevindt zich een teller die 

aangeeft hoeveel kaarten er ingevoerd zijn. Indien er een fout is 

gemaakt kan met de NEE-toets een ingevoerde kaart worden 

verwijderd. 

Met de twee middelste drukknoppen kunt u omhoog of omlaag gaan. 

 

Nadat alle 13 kaarten zijn ingetikt, drukt Noord op OK (de rechtse drukknop) om naar de volgende 

hand te gaan. Dan wordt door Noord de hand van Oost en vervolgens Zuid ingetikt. Als laatste 

komt West in beeld; dat wordt ter controle vergeleken met de kaarten van West.  

Als u een kaart wilt invoeren die reeds is ingevoerd, krijgt u hiervan een melding. Mocht een eerder 

ingevoerde kaart niet correct zijn, druk dan op de N/Z of O/W knop om snel naar die betreffende 

hand te gaan en daar een correctie aan te brengen. 

Tijdens het invoeren kunt u altijd op de linker drukknop (SPELVER) drukken. U krijgt dan een 

overzicht te zien van de hand voor zover u de kaarten heeft ingevoerd.  

Als alles in orde is, drukt u op ACCEPT (de rechter drukknop). 

 

De eerstkomende competitiedagen vindt Noord deze uitleg ook nog eens op de speeltafel. 

 

 

… EN TOT SLOT: 
 

 

Twee dames uit Standaardbuiten 

wilden die moeilijke multi uitsluiten. 

Maar vergaten te zeggen toen 

per wannéér dat te doen. 

En zo werd gepast op twee ruiten. 

 

 

 

Vrolijk Pasen 
 

 


