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 Van het bestuur
Op 9 juni 2016 heeft het voltallige bestuur vergaderd. Daaruit valt het volgende te melden:
Voorlichtingsbijeenkomst NBB
Francis en Ruud hebben een voorlichtingsbijeenkomst van de NBB bijgewoond en in deze
bestuursvergadering terugmelding daarvan gedaan. Het was een nuttige en leerzame bijeenkomst in
Veldhoven. De voorzitter van de NBB deed het woord.

Belangrijkste punten waren:
Door de huidige NBB-bestuurders wordt voortaan aandacht geschonken aan bridgers en clubs, die
geen lid zijn van de NBB. Dat is tenslotte een hele grote groep (60.000 bridgers). Ook probeert de
NBB sturing te geven aan de opleidingen (25.000 mensen leren bridgen) en in contact te komen met
de thuisbridgers (120.000). De niet-leden horen er nu bij in plaats van hen te negeren. De afstand
moet zo klein mogelijk zijn.
Uiteraard wordt veel aandacht aan opleiding en werving geschonken. In het meerjarenbeleidsplan
wordt gesproken van een (formele functie) clubcoördinator. In ons bestuur zouden we deze functie
kunnen toevoegen en wel als “coördinator opleiding en werving”.
Een ander punt is het soepel omgaan met regels. Het mes op tafel is een veel gehoorde kreet en staat
het lid worden van een bridgeclub in de weg. Met dat mes wordt meestal bedoeld het zich strak en
bot houden aan de regels. De club moet toegankelijker worden. Eventuele drempels onderkennen en
wegnemen.
Ledenbestand en competitie:
Door de instroom van enkele nieuwe paren kunnen we het afvallen van het aantal leden redelijk
opvangen. Zoals het er nu uit ziet, blijven we zo rond de 150 leden.
Voorlopig hebben we op dinsdag 47 paren en op donderdag 35 paren.
Omdat in de afgelopen competitie op donderdag in twee lijnen werd gespeeld, waren deze lijnen
nogal groot en dat werd niet erg gewaardeerd. We gaan in het komend seizoen proberen in drie
lijnen (A, B en C) te spelen. Die lijnen zijn dan aan de kleine kant en als op een avond in een lijn de
afwezigheid relatief groot is en het aantal paren kleiner dan 8 wordt, zullen voor die avond twee
lijnen moeten worden samengevoegd. Maar we verwachten dat dat zelden zal gebeuren, omdat de
afwezigheid best wel meevalt.
Voor slechtzienden:
Het bestuur is van plan kaarten met grotere symbolen aan te schaffen. Dit ten behoeve van
slechtziende bridgers. We gaan het eerst uitproberen met een beperkt aantal stokken kaarten.
Ander tijdstip Ledenvergadering:
Het bestuur is van plan de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voortaan vlak na afloop van de
clubcompetitie (april/mei) te plannen in plaats van in oktober. Besluiten die invloed hebben op de
clubcompetitie of op de financiën hoeven dan niet zo lang te wachten op effectuering.
Bovendien liggen de positieve en negatieve zaken uit de afgelopen clubcompetitie in april/mei nog
vers in het geheugen en zijn dan beter bespreekbaar in de ledenvergadering.
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 Donderdag
Zoals u in het bestuursstuk hebt kunnen lezen, was er het afgelopen seizoen nogal wat commentaar
van de leden op het indelen van de avond in twee groepen en op de grootte ervan. Ik vind dat
eveneens geen ideale situatie.
Het probleem is echter dat er, zoals het er nu voorstaat, 35 paren zijn op de donderdagavond. Dat
betekent bij een indeling in drie groepen dat er 12, 12 en 11 paren in een groep zitten. Bij
afwezigheid van meerdere paren zou dat kunnen betekenen dat de groepen te klein worden. Daar is
dan wel een oplossing voor (het voor één avond samenvoegen van twee lijnen), maar dat is ook niet
ideaal.

Een betere oplossing zou zijn wanneer de club er op donderdag enkele paren bij zou krijgen en
daarbij roep ik de hulp van de leden in. Kijk eens of er in uw omgeving mensen zijn die wel willen
bridgen, maar nog dat extra zetje nodig hebben om bij een club te gaan.
Wij heten iedereen van harte welkom en geven, zeker beginnende bridgers, alle steun die nodig is.
Francis Braat (wedstrijdleider donderdag)
 Zomeravondbridge
Over goed een maand begint weer het zomeravondbridge. Na een drietal maanden geen (competitie-)
bridge is het voor veel leden altijd leuk weer eens de degens te kunnen kruisen niet alleen met
andere clubgenoten, maar ook met (on)bekende of minder bekende niet-leden.
Gezien voorgaande bestuursstuk is de woordkeuze “de degens kruisen” misschien geen gelukkige.
Deze impliceert immers een strijd op het scherp van de snede. Niets is echter minder waar bij het
zomeravondbridge, getuige ook de verslagen van enkele deelnemers van vorige jaar (U kunt deze
op onze site eenvoudig nalezen, de moeite! www.bcbe.nl  zomeravondbridge.

En laten we vooral niet vergeten dat de ambiance een voortreffelijke is; de term “speelgelegenheid” is
in dit geval toch iets te gewoontjes:
Restaurant Riddershoeve
't Zwaantje 1
5056 ED Berkel-Enschot
Telefoon: 013 - 533 12 39
maandag
25 juli
8 augustus
15 augustus
en
22 augustus
1 augustus
29 augustus

nota bene:

• Aanvang
• Kosten
• Een hapje tijdens het bridgen
• Er zijn meesterpunten te verdienen

: 19.45 uur
: € 2,50 per persoon

…… EN TOT SLOT:
Een paar dorstige bridgers uit Hansweert
Hadden hun kelen stevig gesmeerd
begonnen als Zeeuwen de strijd,
veranderden rap van nationaliteit
en zijn als Maleiers huiswaarts gekeerd !!
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