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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.
UITSLAGENSERVICE NBB
Na het vorige week gemelde probleem met een browser die onaangekondigd een extra beveiliging
had ingebouwd (is intussen met dank aan de NBB weer opgelost) werd afgelopen dinsdag vergeten
de spelverdelingen op te halen uit de bridgemates.
Een begrijpelijke en vergeeflijke nalatigheid, aangezien we er net mee begonnen zijn en alles moet
wennen. Spijtig is dat een dergelijke vergissing de volgende dag niet meer te herstellen is aangezien
na het opruimen ‘s avonds de mogelijkheid van dat ophalen van gegevens niet meer bestaat.
Jammer, het zij zo. We doen ons best het in de toekomst goed/beter te laten verlopen.
SPELVERDELINGEN
Dit invoeren verloopt nog niet vlekkeloos. Daarom wordt uw bijzondere aandacht gevraagd
voor het item INVOEREN SPELVERDELINGEN op pagina 2 en 3 van dit Aan-signaal!
EINDE WINTERCOMPETITIE
We sluiten komende week de wintercompetitie 2014 - 2015 af. Gezien de stand na drie avonden zal
deze zowel op dinsdag als op donderdag geen verrassend slot kennen. De eindsprint van de
waarschijnlijke kampioenen was dusdanig dat zij al enkele weken geleden de achtervolgers hun
hielen lieten zien en eigenlijk al niet meer te achterhalen waren, al stellen we de felicitaties wel uit
tot een en ander officieel is!
De wintercompetitie 2015 - 2016 begint in week 38
op dinsdag 15 september en donderdag 17 september 2015
EINDDRIVE/BERT SCHREUDERDRIVE
Donderdag 7 mei is weer de Einddrive, de officiële afsluiting van het winterseizoen. Gespeeld
wordt om de Bert Schreuder wisseltrofee.
Vanwaar die naam? Bert Schreuder is jarenlang een van de drijvende krachten geweest bij BCBE.
Na diens overlijden in 1999 werd hij postuum geëerd met de instelling van deze trofee. (Overigens
kunt u meer lezen van en over Bert in het lustrumboek dat indertijd ter gelegenheid van het 40 jarig
bestaan van de club werd uitgegeven.)
ZOMERAVONDBRIDGE
Dit jaar is het ons gelukt om het zomeravondbridge in een in onze ogen prima locatie te laten
plaatsvinden. We gaan deze zomer een zestal keren spelen in:

Riddershoeve
't Zwaantje 1 5056 ED Berkel-Enschot
Telefoon: 013 - 533 12 39
en wel op maandag 3 - 10 - 17 - 24 - 31 augustus en 7 september 2015
Meer info en t.z.t. uiteraard ook de uitslagen weer op onze site www.bcbe.nl  zomeravondbridge.
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INVOEREN SPELVERDELINGEN
Het invoeren van de spelverdelingen loopt niet zo soepel als we hadden gehoopt. Er moeten
tamelijk veel gegevens worden ingetypt en er moet kordaat worden gehandeld. Met dat laatste
bedoel ik: EERST alle benodigde handelingen uitvoeren en DAN PAS napraten over het spel.
Wordt er te lang gewacht met het bedienen van de bridgemate, dan gaat hij vanzelf door naar het
volgende spel en kan de spelverdeling van het huidige spel niet meer worden ingevoerd. Kwestie
van discipline. Eerst werken, dan napraten.
Oost heeft daar een belangrijke rol in. Als hij het eens is met wat Noord qua contract, leider en
resultaat heeft ingevoerd, drukt hij op “accept”, waarna het kastje vraagt: SCORES BEKIJKEN?
Druk 1x NEE. Het heeft geen enkele zin JA te drukken, want er zijn nu nog geen andere scores.
Nou komt de moeilijkste fase in het Oost-proces. Want nu komt de vraag SPELVERDELING
INVOEREN? Druk dat niet ongeduldig weg met NEE, want dan kan de spelverdeling niet meer
worden ingevoerd. Druk dus snel op JA, want als je wat langer wacht, gaat het kastje dus vanzelf
naar het volgende spel.
Het invoeren van alle kaarten is nu minder kritisch. Het kastje gaat in deze fase niet ongeduldig naar
het volgende spel.
Als er bij het intypen iets verkeerds is gegaan, krijg je bijvoorbeeld te zien: “Deze kaart is al in
Noord ingevoerd”. Als de betreffende kaart écht nog moet worden ingetypt, ga dan met de
N/Z-knop of de O/W-knop naar die andere hand. Corrigeer daar de verkeerd ingevoerde kaart en ga
weer met de N/Z-knop of de O/W-knop terug naar de hand waarmee je bezig was. Laat dan ook alle
kaarten op tafel liggen totdat ze allemaal zijn ingevoerd. Als er iets verkeerds is ingetypt is dat snel
te vinden.
Als alles er goed inzit, druk je tot slot op de accept-knop en we gaan verder met het volgende spel.
Overigens: als Noord niet zo handig is met het intikken van de spelverdelingen, mag best iemand
anders dat aan tafel het doen. Het gaat ietsje sneller als je de 10 niet invoert als 1 en 0. Alleen die
0-knop indrukken is voldoende.
Bij de 0 staat een klein 1-tje, kijk maar:
U zult zich afvragen: waarom schakelt dat kastje vanzelf over naar het volgende spel? Dat is gedaan
om te voorkomen dat het kastje onbeheerd wordt achtergelaten en anderen kunnen zien wat er op
dat spel is gedaan en welke spelverdeling het heeft. Ja, ik vind dat ook sterk overdreven, maar we
kunnen het niet uitschakelen. Dus kordaat handelen blijft geboden.
Noord kan het werk van Oost wat makkelijker maken door na het
intypen van het resultaat op JA te drukken. Dan ziet Noord het volgende:
Zo hoort het. Ja, kennelijk mag West ook controleren.
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Waarom al dat werk, dat intypen van de spelverdelingen? Dat kost alleen maar een hoop tijd en
moeite! In de eerste plaats kunnen we met de beschikbare spelverdelingen een verkeerd
teruggestoken spel (bijvoorbeeld 12-14) eenvoudig herstellen. Dat scheelt een hoop tijd, moeite en
ergernis.
Verder kunnen we op de Uitslagenservice van de NBB de spelverdeling van elk spel zien, samen
met wat u en andere paren hebben geboden en gemaakt. Niet alleen leuk, maar ook leerzaam.
U kunt er nog eens verstandig over praten met uw partner.
Veel efficiënter dan meteen na (of tijdens!) het spel te gaan zitten meningsverschillen.

Hoe kunt u die spelverdelingen op de NBB-site bereiken?

Lees de uitleg die tevoorschijn komt als u op onze
onvolprezen website op (Hoe werkt dat?) klikt.

… EN TOT SLOT:

Koningsdag
Een lakei op Soestdijk
zette zijn baas volledig te kijk:
hij bood groot slem sans,
gaf Willem geen kans
en voelde zich toen dus de koning te rijk.
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