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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. 
 

� Drukfout 

Aan-signaal Nr. 3 ontving u laatst drie maal in één keer. Niet omdat het Aan-signaal zo belangrijk 

is dat er van u verwacht wordt het drie keer door te nemen (al is het Aan-signaal natuurlijk wel érg 

belangrijk!), maar simpelweg omdat de verantwoordelijke postbaas eerst een drietal papieren 

exemplaren had geprint voor de leden die geen e-mail hebben; dat aantal van 3 stond nog als “te 

drukken” toen de man in kwestie overging tot het drukken van de gebruikelijke PDFprint.  

Tja, er zijn nog PC-lozen, maar gelukkig voor u(w mailbox) zijn het er maar drie en geen 300! 
 

Zo, ook weer opgelost. 
 

� Slemcompetitie 

Met veel poeha aangekondigd dat sinds een paar weken de wekelijkse slemprestaties op onze site te 

bewonderen zijn, worden er de tweede week al zo veel slems geboden dat ze niet in één keer 

zichtbaar waren in het NBB-programma … alleen die van de A-lijn. Tja, dat schuifbalkje werkt 

natuurlijk niet in een afbeelding. De voor web- en zetwerk verantwoordelijke meneer moet wat 

alerter zijn. (Het was géén stiekeme controle of er überhaupt wel eens op de site gekeken wordt!) 
 

Zo, ook weer opgelost. 
 

� 75,42 %.  JA, HALLO ZEG! 
Ik heb het nog nooit meegemaakt. Wie dat wél heeft, melde het. Is zoiets zónder doping mogelijk? 

Ria en Jo Denissen scoorden donderdagavond 22 september resp. 83,33 - 66,67 - 75,00 - 79,17 - 

70,83 en 77,50 %. Gemiddeld dus 75,42 %! Ik kan het niet hard maken, maar het lijkt mij een 

clubrecord! Fantastisch! Reactie van Jo: “’t Ging wel lekker, ja.”. ……… Lékker???? Kom op! 
 

� Hart voor uw club 
BCBE en BC Alert hebben zich beide ingeschreven voor de actie “Hart voor uw club 2016”. 

Rabobank Hart van Brabant stelt een bedrag van € 250.000 beschikbaar voor Hart 

voor uw Club. In het vorige Aan-signaal heeft uitvoerig gestaan wat de bedoeling is en 

hoe dat bedrag verdeeld wordt. 

Ieder lid van de Rabobank ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde 

vereniging mogen worden uitgebracht.  

Dat worden er dus twéé voor BCBE en twéé voor BC Alert.  

Blijft er toch nog mooi een hele stem over voor een ander goed doel.  

De Rabobank roept haar leden op om stemmen uit te brengen op de deelnemende projecten door 

middel van een stemkaart.  

Leden van de Rabobank kunnen van dinsdag 4 oktober tot en met maandag 17 oktober 2016 hun 

stemmen uitbrengen op hun favoriete projecten 

Let op: alleen leden van Rabobank Hart van Brabant mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet 

automatisch lid. 
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� 3 of 4 spellen 

Deze keer een kort stukkie. Het vorige was wat aan de lange kant. 

 

De tijdklok geeft u 30 minuten voor 4 spellen. De meesten hebben daar genoeg aan. Maar er zijn 

paren die meer nodig (denken te) hebben. Die zitten nog te spelen als de klok het wisselsignaal 

geeft. Met als gevolg een hoop herrie, minder concentratie en bedorven speelplezier. 

Dat is niet het enige: anderen moeten op u wachten voor ze aan hun tafel kunnen gaan zitten. Beetje 

aso, vind ik. 

Valt daar wat aan te doen? Jazeker! Langzaam spelen is niet erg, áls u maar tussen de spellen door 

geen tijd verknoeit met napraten. Vooral als je bedenkt dat er nog nooit niemand beter is gaan 

bridgen door dat napraten. Erger nog: je verliest je concentratie en daardoor nóg meer punten. 

Om te voorkomen dat u in de wisselherrie verzeild raakt, laat de tijdklok 5 minuten voor het 

wisselsignaal met een kort signaal weten dat u niet meer mag beginnen met bieden. Even vlug dat 

4
e
 spel spelen gaat niet goed komen. U heeft tenslotte al 25 minuten nodig gehad voor 3 spellen, 

zijnde ruim 8 minuten per spel. En een spel afraffelen kost u meestal punten. 

Dus gewoon dat 4
e
 spel laten liggen en als contract een nul (NG) invullen. Is dat erg? Nou nee. U 

krijgt gewoon het gemiddelde van de resterende 23 spellen.  

Het kan voorkomen dat u er niets aan kunt doen, dat u ná het 5-minutensignaal nog aan het 4
e
 spel 

moet beginnen. Bijvoorbeeld omdat u op de arbiter heeft moeten wachten. Of u bent te laat 

begonnen met het 1
e
 spel, omdat de vorige paren u hebben laten wachten. Maar ook dán mag u niet 

dat 4
e
 spel spelen. De klok is wat dat betreft onverbiddelijk.  

En zo’n ramp is het toch niet? U krijgt er geen straf voor. En we willen niet dat u dan in de herrie 

terecht komt en anderen op u moeten wachten. 

 

Ja, dit stukkie is tóch weer langer geworden dan mijn bedoeling was. Ik ben kennelijk ná het 5-

minutensignaal gewoon doorgegaan.  

 

Ruud Koningen 

 

*** 

 

� ZONDAG 9 OKTOBER 2016: HART VAN BRABANTDRIVE 

BC Alert en BC Berkel-Enschot i.c.m. de actie "Harten Troef" van UNICEF 

 
 

 

 

Inschrijven is mogelijk tot 4 oktober. DOEN! 

 

Alle informatie (ook inschrijfformulieren) vindt u op onze site www.bcbe.nl ! 
 

*** 

 

 

 Er zijn drie soorten bridgers:  

 Zij die kunnen tellen en zij die dat niet kunnen 


