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Welkom (terug)
Als voorzitter heet ik u allen – mede namens het bestuur – van harte welkom bij de start van het
nieuwe seizoen bij onze bridgeclub. Zowel zij die reeds in het vorige seizoen lid waren, als onze
nieuwe leden. Deze laatsten zijn extra welkom, mede gezien de uitstroom van leden die stopten met
clubbridgen of naar een andere club gingen.
Ja, die uitstroom is al vele jaren een bron van zorg. Maar als bestuur weten we niet zo goed hoe we
die kunnen stoppen. Net zoals het aantrekken van nieuwe leden. Het multicolour toverstafje dat ik
bij de Efteling heb aangeschaft, heeft niet mogen baten. Zelfs niet na een nieuw batterij.
Lustrum
Maar niet getreurd: zondag 4 oktober gaan we vieren dat onze bridgeclub 45 jaar bestaat. Met een
wijn- en kaasproeverij en een kostelijk diner. Kunnen we gelijk wat nader kennis maken met onze
nieuwe leden. En met een aantal niet-meebridgende partners van onze leden. Eén van die nieuwe
leden – Theo Brok – gaat samen met twee andere muzikanten de middag opvrolijken met hun
muziek. Kijk maar eens op www.thebuddys.nl.

Hebt u zich hier al voor opgegeven? Zeker doen!
Vóór 24 september: email: ruudkon@ziggo.nl of middels het invulstrookje op pagina 2 onderaan.
Zomeravondbridge
Het zomeravondbridgen bij Riddershoeve kunnen we gerust een groot succes noemen. De opkomst
was groot en de sfeer geweldig. Voor herhaling vatbaar. Zeker als de stoelen worden voorzien van
plastic dopjes!
Clubcompetitie
Bij de clubcompetitie gaan we u weer vragen om de spelverdelingen in te voeren in de (moderne)
bridgemate. Niet iedereen is daar blij mee, maar de wedstrijdleider des te meer: hij kan met de
beschikbare spelverdelingen snel een verkeerd teruggestoken spel herstellen. Bovendien kunnen
liefhebbers thuis aan de hand van de spelverdelingen (te zien op de uitslagenservice) een spel nog
eens bekijken en zo betere bridgers worden. Of elkaar beter begrijpen.
Het invoeren van de spelverdelingen in de eerste ronde geeft nogal wat onrust en concentratieverlies.
We hebben dan ook besloten om de spelverdelingen pas in te voeren als de 4 spellen zijn gespeeld
en genoteerd. Zij die snel zijn kunnen anderen helpen met de invoer van de kaarten. En zij die
langzaam zijn mogen het invoeren van de spellen voortijdig stoppen. In de 2e ronde kunnen die dan
alsnog worden ingevoerd.
Nieuwsgierig naar de indeling? Niet alleen waren deze 2 september bij Aan-signaal Nr. 4
bijgevoegd, maar staan ook op onze site www.bcbe.nl: Dinsdag-/Donderdagcompetitie  scorelijst.
NB. We beginnen in het vervolg om 19.45 uur !
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Extra lessen van Loes Poppelaars (gratis)
We hebben Loes Poppelaars opnieuw bereid gevonden extra lessen te geven aan leden van onze
vereniging. Dat zal gebeuren op de maandagen 5, 19 en 26 oktober en 2 november, telkens van
13.30 – 16.00 uur in CC De Schalm.
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:
Bieden: biedsysteem, volgbiedingen, doublet, negatief doublet, bieden in de kleur van de
tegenpartij, vierde-kleurconventie, controlebiedingen/slem bieden.
Afspelen: afspelen van SA-contracten (speelplan, kiezen van de werkkleur, gevaarlijke hand),
afspelen van troefcontracten (speelplan, verliezers wegwerken).
Tegenspelen: uitkomen en signaleren.
U kunt zich inschrijven door uiterlijk 24 september een mailtje te sturen naar info@bcbe.nl, waarin
u zich meldt als deelnemer aan deze vier lessen en waarin u tevens uw voorkeur voor een of meer
onderwerpen kunt aangeven.
Aan-signaal
Ongetwijfeld (hoop ik ten minste) bekruipt u wel eens de lust om een eerdere uitgave van het Aansignaal te (her-)lezen. U doorzoekt dan in paniek uw e-mailbox en blijkt in uw opruimwoede een en
ander verwijderd te hebben wat eigenlijk niet de bedoeling was.
Maak even een mapje “Aan-signaal” en stop daar in het vervolg alle exemplaren in. Fluitje van een
cent en ontzettend handig.
Ze zijn alle genummerd en mocht u er dan ooit eentje missen …. een simpel mailtje naar het
redactieadres volstaat: redactie@bcbe.nl
… EN TOT SLOT:

Een goklustige bridger uit Drenthe,
speelde graag bridge om de centen.
Omdat hij dat goed kon
en daardoor veel won,
leeft hij nu royaal van de rente.

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

Inschrijfformulier Lustrumfeest zondag 4 oktober 2015
Naam lid: ..…………………………………………..……………………………….
Naam partner: ………………………………………………….…………………….

Lid: Ja/Nee*

(* Doorhalen wat niet van toepassing is)
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