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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 u of uw partner met een invaller speelt, kunt u de naam van de invaller eveneens via “afwezig” 

doorgeven, zodat diens naam op het gidsbriefje vermeld kan worden. Ook driemanschappen worden 

verzocht door te geven welke twee leden die avond zullen spelen. 

 

� Van het bestuur 
Tijdens de vergadering van 7 januari heeft het bestuur gesproken met onze ereleden Harrie van 

Hoof en Theo van Eekelen. Zoals afgesproken op de Algemene Leden Vergadering gaan zij de 

mogelijkheden van samenwerking met andere verenigingen onderzoeken. De voortschrijdende 

krimp van de verschillende clubs zal die samenwerking noodzakelijk maken. In de gesprekken 

zullen de overgang naar Koningsoord en het bridgen op een middag ook aan de orde komen. 
 

Al vaker hebben we gesproken over het verplaatsen van de jaarvergadering. Besluiten, genomen in 

oktober, worden nu pas tien maanden later effectief. 
 

Ook dit jaar organiseert het District weer een Seniorencompetitie. Zie de aankondiging “Drives” 

hierna en meer uitgebreid op onze site.  
 

Op onze site vindt u tevens de nieuwste versie van het Clubcompetitiereglement: www.bcbe.nl � 

Algemene informatie � Clubcompetitiereglement.  

Eén aspect licht ik er uit: Als er zich aan de bridgetafel een onregelmatigheid voordoet - verzaking, 

verkeerde uitkomst bijvoorbeeld  - dan MOET de arbiter van dienst geroepen worden. Die lost in alle 

rust het probleem op en voorkomt daarmee dat de overtredende partij ten onrechte voordeel haalt uit de 

overtreding. Het is voor de arbiters ook nodig: alleen in de praktijk van het arbitreren kunnen zij hun 

vaardigheid behouden. 
 

De wedstrijdleiding heeft de afwezigheid van spelers en paren op de dinsdag en donderdag tijdens de 

competitie 2014-2015 nageplozen. Er is geen enkele aanwijzing dat mensen afwezig zijn op de 4
e
 

avond om promotie te garanderen of degradatie af te wenden. Op pagina 2 van dit Aan-signaal wordt 

e.e.a. met cijfers toegelicht. 
 

Op de competitieavonden is het programma Picolo toegevoegd aan het NBB-rekenprogramma. Het 

blijkt een nuttig instrument bij het evenwichtig indelen van een competitie-avond 
 

De DUW-dag, de dankuwel-dag voor de vrijwilligers in onze vereniging zal plaatsvinden op 

zaterdag 16 april. De uitnodiging hiervoor valt een dezer dagen in de mailbox. 
 

Kees van de Ven, secretaris 

 

� Drives 
Dinerdrive bij Riddershoeve:  Zaterdag 13 februari 2016 

District Senioren Competitie:  Vrijdag 26 febr. - 11 maart - 8, 15 en 22 april  

 (Inschrijven vóór 15 februari / max. 32 paren!) 

 

� Mooi resultaat 
Bij “De 50 van Sprang”, een drive georganiseerd door BC De Honneur Sprang-Capelle werden 

Berry van der Donk en Ine Bouwman in een veld van 64 paren fraai eerste met een score van in 

totaal dik 66 %! Knap! 
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� Afwezigheid clubcompetitie 2014-2015 
 

Dinsdag Ronde Donderdag 
Zit 1 Zit 2 Zit 3 Zit 4 Totaal  Zit 1 Zit 2 Zit 3 Zit 4 Totaal 

6 4 0 3 13 1 1 2 0 0 3 

0 1 5 3 9 2 2 1 0 1 4 

1 1 2 3 7 3 2 1 3 0 6 

3 3 1 4 11 4 4 2 6 6 18 

4 3 3 5 15 5 5 0 1 2 8 

3 1 2 1 7 6 2 4 2 1 9 

2 2 7 7 18 7 6 6 5 10 27 

19 15 20 26 80 ����  Totaal   ���� 22 16 17 20 75 

 

Dinsdag: 
Maximale aanwezigheid: 28 avonden x 48 paren = 1344 paren. De afwezigheid was in totaal 80 paren = 6 %. 

Duidelijk is dat op de 4
e
 avond de afwezigheid het grootst is. Dat zou kunnen wijzen op een “ontwijken” van 

de 4
e
 avond om degradatie te voorkomen of promotie zeker te stellen. Of de gedachte dat de 4

e
 avond er niet 

meer toe doet. 
 

Op de tabel is te zien dat de afwezigheid op de 3
e
 en 4

e
 avond van de 7

e
 (laatste) ronde het grootst is. Dat zou 

kunnen wijzen op een te lang duren van de competitie of dat de laatste twee weken in een vakantieperiode 

vallen. Het heeft in ieder geval níet te maken met promotie of degradatie. 
 

Het mogelijk “ontwijken” van de 4
e
 avond om degradatie te voorkomen of promotie zeker te stellen, is 

nagetrokken in de eindstanden van elke competitieronde. Vijf afwezige paren stonden in de promotiezone en 

vier afwezige paren in de degradatiezone. Dus negen paren van de in totaal 26 afwezige paren op een 4
e
 

avond. Elk paar was hier niet meer dan één keer bij betrokken. We kunnen dus niet concluderen dat bepaalde 

paren hier misbruik van maken. Bovendien kan het gewoon gebeuren dat je toevallig op een 4
e
 avond niet 

kunt komen. Het feit dat de afwezigheid op een 4
e
 avond het grootst is, duidt er wél op dat men dan wat 

makkelijker afwezig is zonder invaller(s). 

 

Donderdag: 
Het probleem bij de berekening van de donderdag is de langdurige afwezigheid door ziekte van een aantal 

paren. Eén paar is na de 3
e
 ronde gestopt. De afwezigheid is ongeveer 6,5 %. Het is opvallend dat bij de 4

e
 en 

de 7
e
 ronde veel meer paren afwezig zijn dan in de andere rondes. 

Wat betreft het wegblijven op de 4
e
 avond (na drie avonden wél spelen): slechts één paar is gepromoveerd en 

één paar is gedegradeerd. In de A-lijn zijn twee paren tweede geworden. 

 

Conclusie: 
Bovenstaande geeft al met al geen aanleiding om de huidige invallersregeling aan te passen. De regeling was 

niet alleen bedoeld voor paren die écht niet kunnen komen en écht geen invallers kunnen vinden, maar ook 

om te voorkomen dat de bridgeclub een blok aan het been wordt en je in je vrijheid beperkt. De vlucht naar 

een club zónder competitie met écht vrije opkomst is niet denkbeeldig. 
 

We gaan verder met de huidige invallersregeling en zullen de competitie 2015-2016 op eenzelfde manier 

evalueren. 

 

 

… EN TOT SLOT: 
 

 
Een fanatieke kaarter uit Snits, 

speelde eens een paar spelletjes bridge. 

Hij won er niet een 

en zei toen gemeen:  

“Dit spel is geen kunst, dit is kitsch.”  

 
 


