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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. 
 
 Uit het bestuur Het bestuur heeft op 7 april vergaderd. Onderstaand enkele zaken daaruit die voor u van belang 
kunnen zijn. Weet u trouwens wie er in het bestuur zitten en wat hun taken zijn? Op onze 
onvolprezen website www.bcbe.nl kunt dat lezen (Algemene informatie  Bestuur en commissies). 
Daar staan ook andere vrijwilligers genoemd en wat zij doen. Best veel leden dragen hun steentje bij! 
 De lidblijfformulieren zijn/worden op een speelavond uitgereikt. U krijgt een A4 waarop kan 
worden aangegeven wat uw plannen voor het nieuwe seizoen zijn. Verder wordt met dit formulier 
gecontroleerd of al uw gegevens nog up-to-date zijn.  
 Er hebben zich nu reeds bridgers bij ons gemeld die met ingang van het nieuwe seizoen lid worden 
van onze club. Verder laat Kees van de Ven af en toe zijn (bridge)leerlingen op een speelavond 
meespelen om te proeven wat bridgen op een club inhoudt. Allemaal positieve signalen. Misschien 
kunt u – als lid van BCBE – bridgers “verleiden” om bij onze club te komen bridgen? Of misschien 
om eerst een keer op proef daadwerkelijk mee te spelen? 
 Dat meespelen kan uitstekend tijdens het zomeravondbridge, dat op zes maandagavonden door ons 
wordt georganiseerd in restaurant Riddershoeve, t.w.: 25 juli en 1 – 8 – 15 – 22 en 29 augustus.  
Noteer deze data alvast in uw agenda. Of schrijf ze op en plak ze op het keukenkastje.  
Van harte aanbevolen. 
 Direct volgend op deze zomeravonden start de nieuwe clubcompetitie op 6 en 8 september. 
Relatief vroeg, maar we merkten dat de clubs in onze omgeving ook in die week opstarten. 
Voordeel is tevens dat de competitie niet zo laat eindigt: eind april. 
 Het bestuur is van plan om de ALV (de jaarlijkse algemene ledenvergadering) in de toekomst te 
houden direct aan het einde van de clubcompetitie in plaats van in oktober. Groot voordeel is dat 
besluiten die in de ALV worden genomen en die van invloed zijn op de in september startende 
competitie, niet zo lang hoeven te wachten op effectief worden. Struikelpunt waren tot nu toe de 
kosten voor de notaris: het verplaatsen van de ALV vereist nou eenmaal een statutenwijziging. We 
hebben echter ontdekt dat een wijziging van de statuten niet meer door een notaris behoeft te 
worden getekend. We zullen e.e.a. in de komende ALV aan de leden voorleggen. 
 We zijn al weer bezig met de laatste competitieronde van dit seizoen. Gebruikelijk is dat aan het 
eind van de laatste speelavond (26 en 28 april) de kampioenen van de betreffende avond worden 
gehuldigd. Fraaie bloemen en een tastbare herinnering zijn hun deel.  
Blijft u ook wat langer om dit mee te maken? 
 Uiteraard hebben we ook gesproken over Koningsoord. Via het Aan-signaal wordt u daarvan op de 
hoogte gehouden. Het bestuur houdt er rekening mee dat we vanaf het seizoen 2017-2018 in het 
nieuwe onderkomen bridgen. Best spannend!  
 Ruud Koningen 
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 Het mysterie van de Victory Points  
…… en hunnie hebben         minder VP’s als ons! 

 
 
Afgelopen week zo eens rondgevraagd hoe het stond met de Victory Points van de verschillende 
tegenstanders. Onnozel natuurlijk, want ik had het gewoon op onze site kunnen opzoeken: 

www.bcbe.nl  Dinsdag- of Donderdagcompetitie  Scorelijst. 
Maar ja, je hebt ruim binnen de tijd je vier spelletjes afgewerkt en wilt wat sociaal verkeren. Dat 
ontaardt echter vaak in een opsomming over en weer van de meest afgrijselijke ziektes en, eerlijk 
gezegd, heb ik daar op m’n kaartavond niet bijster veel behoefte aan. Niet dat het fysieke welzijn 
van mijn clubgenoten me niet zou interesseren; zeker wel, maar je bent een avondje úit en dan wil je 
na het serieuze spel, als daar de kans voor is, wat ontspannen keuvelen ..… bekomen van alle emoties. 
Je zou ook de uitkomst van die vier spellen kunnen bespréken? Ho even! We hebben al verschillende 
keren te horen gekregen dat niemand daar mee gebaat is. Ten minste niet op dat moment aan de 
bridgetafel, omdat door het nog hoge adrenalinegehalte dat vaak uitdraait op wederzijds beschuldigen. 
Beter ware het die nabesprekingen te doen op een ander moment en in alle rust aan de hand van de 
spelverdeling en de scores die je op de uitslagenservice van de NBB kunt terugvinden. 

www.bcbe.nl  Uitslagenservice NBB. 
Aangezien we nu echter aan de zevende en laatste ronde begonnen zijn, is het toch interessant te 
zien waar je gaat eindigen na afloop. Kijk, dat kampioenschap is maar voor een enkeling weggelegd, 
maar je wilt graag weten of de eindscore jou volgend seizoen recht geeft op een start in de A-lijn of 
in de B-lijn. Dat wordt namelijk bepaald door het aantal VP’s (Victory Points dus) dat je gekregen 
hebt het afgelopen seizoen. En je hebt jezelf toch bepaalde kwaliteiten toegedicht, nietwaar? 
Vandaar mijn kout betreffende de VP’s deze week. Wie schetst mijn verbazing toen ik vernam dat 
meerdere leden onomwonden stelden daar geen hout van te begrijpen. Ik ga er van uit dat het werken 
met VP’s niet voor iedereen dagelijks werk is, maar om nu te stellen dat je er minimaal universitair 
voor geschoold dient te zijn, lijkt me toch overdreven. Wederom verwijs ik naar die onvolprezen site, 
waar uitgelegd wordt hoe, wie, wat en waarom. Er staat véél op die site, u zou ‘ns moeten kijken. 
Maar goed, het gaat nu om die fameuze VP’s. Victory Points, en dát is misschien het probleem! Die 
naam! Je zou verwachten dat degene met de mééste “overwinningspunten” de beste was, maar nee: 
het zijn vreemd genoeg stráfpunten. Na een ronde van vier zittingen wordt de balans opgemaakt en 
krijgt de nummer 1 uit de A-lijn 1 VP, de nummer 2 krijgt er 2 enz. Die aantallen staan dus op: 

www.bcbe.nl  Technische Zaken  Victory Points 
Met de toelichting: “Het doel van het toekennen van Victory Points (VP's) is in de eerste plaats om 
vast te stellen wie zich aan het eind van de competitie clubkampioen mag noemen. Dit is het paar met 
het minste aantal VP's.  
Het aantal VP's wordt bij onze bridgeclub in de tweede plaats gebruikt om de indeling van het nieuwe 
seizoen te maken. Naar mate er minder VP's zijn behaald, is de start in een hogere groep.” 
 
April 2004, tóen al: ik wilde bridge-hatende-voetbalfanaten (ik hád dergelijke collega’s indertijd) 
uitleggen dat we dat seizoen in de competitie hoog waren geëindigd omdat we maar weinig Victory 
Points hadden behaald … dat moet je dus niet willen!  
 dirruk 
 

 


