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Afmelden competitieavond 
 

Stuur een e-mail naar afwezig@bcbe.nl en u ontvangt vóór 17.
00

 u. een bevestiging van ontvangst. 

Om verwarring te voorkomen dient u zich als páár af te melden! 
(Als uw partner met een invaller speelt, hoeft u zich dus niet af te melden.) 

 

Uit het bestuur 
 

Op maandag 16 november heeft het voltallige bestuur vergaderd. Hieronder een opsomming van 

vermeldenswaardige zaken en drives. 
 

De nieuwe invallersregeling houdt velen bezig. Om met een bekende oud-voetballer te spreken: elk 

voordeel hep se nadeel. Jammer is dat de voordelen van de oude regeling worden onthouden en de 

nadelen van de nieuwe regeling breed worden uitgemeten. Hierna volgt een goed stuk, door Francis 

Braat (de voorzitter van de Technische Commissie) geschreven, waarin wordt uitgelegd wat we 

kunnen doen en waarom we dat doen.  
 

Het vermeende moedwillige afzeggen ten bate van de competitiestand zal binnenkort getalsmatig 

worden belicht. 
 

Woensdag 18 november is de viertallencompetitie van het District Midden Brabant gestart. Onze 

bridgeclub strijdt mee in de Hoofdklasse. Dat zal een zware dobber worden, maar we wensen de 

leden van het team alle succes toe: Finy Sijbring (captain), Ine Bouwman, Francis Braat, Theo van 

Eekelen, Kees van de Ven en Sjef Vorstenbosch. 
 

Uiteraard kunt u kennis nemen van de resultaten op onze site www.bcbe.nl � viertallencompetitie. 
 

Drives: 

• Op zondag 3 januari organiseren we weer de Snertdrive in Boerderij Denissen. U kunt nog 

inschrijven. 

• Voor de Kerstdrive (dinsdag 22 dec. 2015) zal € 2,50 per persoon inschrijfgeld worden gevraagd.  

• De Paasdrive en de Einddrive zullen worden gecombineerd (donderdag 24 maart 2016). Er is 

ruimte in de begroting gevonden om dan geen inschrijfgeld te vragen! 

• In 2016 zal de Dinerdrive in Riddershoeve plaatsvinden op zaterdag 13 februari. Noteer alvast in 

uw agenda. 

 

Paarontmoetingen 
 

Er komt nogal wat commentaar wat betreft de paarontmoetingen tijdens een competitieronde. 

Daarom is het interessant navolgende goed door te nemen. 
 

Tegen bepaalde paren zou er drie keer worden gespeeld en tegen andere paren weer helemaal niet. 

Gesuggereerd wordt dat vaste paarnummers dat probleem misschien kunnen oplossen. Niet dus en 

ik zal proberen een en ander uit te leggen. 
 

Als we uitgaan van de oude situatie dat je altijd invallers moest sturen en een vast schema van 

bijvoorbeeld 16 paren hanteert, houdt het in dat je 15 tegenstanders hebt. Om tegen ieder paar 

twee keer te spelen zou je op 4 avonden 30 rondes van 4 spellen moeten hebben. Dat hadden we 

niet. Er waren maar 4 x 6 = 24 rondes. Dus speelde je tegen bepaalde paren één keer en tegen 

andere paren twee keer. Je speelde daarbij dus ook niet altijd tegen ieder paar evenveel.  
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Nu de nieuwe situatie waarbij paren weg kunnen blijven zonder invallers te sturen.  

Twee paren met b.v. paarnummer 4 en 8 blijven weg. Er spelen nog maar 14 paren en je moet de 

paren 15 en 16 omnummeren; ze krijgen paarnummer 4 en 8. Gevolg is ook een ander speelschema, 

nl. het speelschema voor 14 paren in plaats van het schema voor 16 paren. Je hebt dan in het geheel 

geen grip meer op wie tegen wie speelt. Zo is de situatie op iedere speelavond verschillend. 

 

Het is ondoenlijk om handmatig een indeling te maken. De NBB heeft daarom in het rekenpro-

gramma het zogenaamde WIP-programma opgenomen. Dit programma probeert om iedere avond 

zo eerlijk mogelijk een indeling te maken. Dat lukt duidelijk niet altijd even goed.  

De computermensen kijken wel of er in de derde zitting paren zijn die voor de derde keer tegen 

hetzelfde paar spelen en proberen dat te veranderen. 

Bovendien, en dat verandert de indeling ook weer, proberen we ervoor te zorgen dat bij een 

stilzittafel niet steeds dezélfde paren moeten stilzitten. 

Bijkomend probleem: een enkele keer is het, om fysieke redenen, nodig dat een speler de hele 

avond aan dezelfde tafel moet zitten en ook dat “gooit roet in het eten”. 

 

Nu bestaat er een programma dat een betere indeling maakt. De TC is hiermee bezig en hoopt dat 

bij gebruik van dat programma de klachten verdwijnen. 

 

U ziet dat het allemaal niet zo eenvoudig is en dat de leden die achter de computer zitten en de 

wedstrijdleiders de problemen onderkennen en er veel zorg aan besteden.  

  

TC 

 

CLA-cursus 
 

In de periode december 2015 – april 2016 wordt op zaterdagmiddagen om 12.
30

 uur tot ca 15.
30

 uur 

een CLA-cursus gegeven in Bridgesocieteit Acacia Veldhovenring 89 Tilburg. Docent: Martin Kimenai 

Doelstelling : het kunnen leiden van een groep op een normale bridgeavond van een vereniging. 

Vereisten : lid van een NBB vereniging 

Data : 12 december 2015 en 9 januari, 30 januari, 20 februari, 19 maart en 2 april 2016 

Examen : zaterdag 16 april 2016 en september 2016. 

 

Geïnteresseerde leden van BCBE kunnen zich hiervoor opgeven bij de secretaris: kees.ven@home.nl. 
 

Bij aanmelden voor eind nov. zal de documentatie 12 dec. beschikbaar zijn. 
 

Meer inhoudelijke informatie, zie NBB website onder opleidingen: http://www.bridge.nl/clubleider-a  

 

 

… EN TOT SLOT:  

 

 

 
Een optimist uit Standaardbuiten 

Bood een magere multi 2 ruiten 

Geen wonder dat hij faalde 

De geboden manche niet haalde 

En naar een goede score kon fluiten !!   

 

 


