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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.
 Groepsgrootte
De laatste tijd wordt regelmatig geklaagd over de groepsgrootte. Met name op donderdag wordt
kritiek geuit op die grootte omdat er deze avond slechts twéé groepen zijn. Het krachtsverschil
tussen beide groepen zou te groot zijn. Enerzijds zouden de 4(!) degradanten uit de A-lijn te sterk
zijn voor de doorsnee B-spelers. Anderzijds zouden de promovendi weer te zwak blijken voor de Alijn. Het is immers geen wet van Meden en Perzen dat je na degradatie uit de A-lijn de volgende
ronde automatisch weer terug promoveert.
E.e.a. is uiteraard het gevolg van de nieuwe opkomstregel, waarbij de verplichting bij verhindering
voor invallers te zorgen is afgeschaft.
Uitgaande van het totaal aantal paren dat op donderdag speelt (35) zijn twéé groepen het hoogst
haalbare. Bij drie zou een verdeling van 12 - 12 - 11 bij twee en zeker bij drie afzeggingen binnen
een groep, beslist geen uitzondering het afgelopen jaar, voor grote problemen zorgen.
Op dinsdag is door de groepsgrootte van resp. 15, 16 en 14 het aantal van drie wel mogelijk, ook al
houdt het niet over en wordt frequent met graagte gebruik gemaakt van de bereidwilligheid van een
gastpaar om het aantal paren in ieder geval éven te maken en zo een “stilzit” te voorkomen.
 Viertallen
In het vorige Aan-signaal meldden wij al dat handhaving in de Hoofdklasse voornamelijk vanwege
de mindere scores in de voorrondes vrijwel onmogelijk was geworden. Nu er in de degradatierondes
tot twéé keer toe eveneens verloren werd, is de degradatie toch een feit. Het team moet nog één keer
aan de bak in een weliswaar op zich overbodige ronde, maar zal zeker zijn best doen de eer te redden
door niet als láátste te eindigen. Het toeval wil dat in deze ronde beide degradanten tegen elkaar
spelen met op dit moment een minimaal verschil.
 Drives
Donderdag 24 maart: Paasdrive, te spelen om de Bert Schreudertrofee. Aanvang: kwart vóór acht.
(Kijkt u ook eens op onze site www.bcbe.nl. In april zijn er diverse drives in de directe omgeving.)
…… EN TOT SLOT:
Een digibete uit Stadskanaal
begaaide het wel helemaal.
Ze dacht de prullenbak te legen
maar delete daarentegen
in haar onschuld toen het Aan-signaal !!!!

NB. 22 en 24 maart géén competitiebridge. Donderdag 24 maart dus wél de Paasdrive!

