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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. 

 

� Bestuur 

Het bestuur heeft op 3 november vergaderd. Voor het eerst met Frans van Gulik als nieuwe voorzitter. 

In de jaarvergadering is geopperd de clubcompetitie niet 7 maar 6 ronden van 4 avonden te houden. 

Zo kan de competitie een week later beginnen en een week eerder stoppen. Dat geeft wat meer 

ruimte voor leden die rond die tijden op vakantie gaan. Bovendien hebben we 2 avonden om iets 

speciaal te doen. Het bestuur gaat in februari/maart de leden hierover polsen met twee verschillende 

roosters voor het seizoen 2017-2018.  

Datum volgende Algemene Leden Vergadering is dinsdag 25 april 2017, omdat de eerder geplande 

donderdag 27 april op Koningsdag valt. Ja, het is nog steeds wennen. 

Op donderdag 22 december hebben we de jaarlijkse Kerstdrive. Hiervoor vragen we geen 

inschrijfgeld. Twee weken van tevoren komen we op een competitie-avond even langs om te 

noteren of u wel/niet komt meevieren. 

De donderdagavond is weer teruggegaan naar 2 lijnen. Francis heeft écht geprobeerd de avond in 3 

lijnen in te delen, maar te vaak blijken er te weinig aanwezigen te zijn. 

De Schalm bijeenkomst over Koningsoord op 27 oktober is door Frans van Gulik en Francis Braat 

bijgewoond. Het bestuur opteert voor de zaal in de kapel (begane grond) om onze bridgeavonden te 

houden. Deze ruimte is ongeveer gelijk aan de grote zaal in De Schalm (zonder bar en toneel).  

Andere zaken blijven vooralsnog onduidelijk, zoals: wie verhuurt de zaal, wat is de hoogte van de 

zaalhuur, wie exploiteert de bar/keuken, hoe groot zijn de (bridge)tafels.  

*** 

 

� Hart voor uw club 

Rabobank Hart van Brabant heeft een bedrag van € 250.000 beschikbaar 

gesteld voor de actie “Hart voor uw Club”. Dit bedrag zou door de leden 

van de bank verdeeld worden onder het (grote) aantal verenigingen en 

stichtingen dat meedeed. Leden konden stemmen uitbrengen op alle clubs 

die meededen. Ook BCBE had zich hiervoor opgegeven. 

Bestedingsdoel BCBE: “Senioren die willen bridgen vinden de lessen vaak te duur en het spelen 

bij een club schrikt hen af. BCBE wil een laagdrempelige beginnerscursus organiseren: lage 

kosten, weinig theorie, veel spelen tegen gelijkwaardige tegenstanders.” 

11 november vernam onze penningmeester in een koude, lawaaierige, volle Hispohal in Hilvarenbeek 

de uitslag en mag straks dankzij een negentigtal stemmen € 578,70 bijschrijven. 

In deze donkere dagen een financiële meevaller, met dank aan de Rabobank. 
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� Wat te doen na een verzaking 

Als iemand aan tafel meldt dat er is verzaakt, is het eerste wat u moet doen: 

NIETS! Absoluut NIETS! 

Dus geen kaarten terugdraaien en gaan onderzoeken of er inderdaad is verzaakt. U bent dan namelijk in 

overtreding, want kaarten terugdraaien is STRENG verboden. Onder ALLE omstandigheden. 

Roep onmiddellijk en meteen de arbiter. Die gaat namelijk (zonder de kaarten om te draaien) 

bepalen of de vermeende verzaking als dan niet voldongen is. Als de verzaking voldongen is, doet 

de arbiter ook NIETS. Hij hoeft geen kaart te zien. Hij zal u bij zijn vertrek vertellen dat hij er weer 

moet worden bij geroepen als alle kaarten zijn gespeeld. 

Wat een ouderwets woord eigenlijk: wie gebruikt er nou in zijn dagelijkse taalgebruik nog het 

woord voldongen? Ja, bij de uitdrukking “een voldongen feit” misschien. Op www.mijnwoordenboek.nl 

worden de volgende synoniemen geboden: beslist, afgelopen, onveranderlijk, uitgemaakt. Het woord 

“onveranderlijk” komt het dichtst bij wat we bedoelen: de slag waarin iemand heeft verzaakt, wordt 

niet meer veranderd, de fout wordt niet meer hersteld. Het feit is voldongen. De verzaking blijft een 

verzaking. Het spelen gaat door alsof er niet is verzaakt en de gespeelde slagen blijven liggen zoals 

ze liggen. Artikel 63C van het spelregelboekje is daar duidelijk over: Wanneer een verzaking 

eenmaal voldongen is, mag ze niet meer hersteld worden (behalve een verzaking in de twaalfde 

slag), en de slag waarin de verzaking plaatsvond, geldt als gespeeld.  

“Ja, maar dat is toch niet eerlijk? Hij troefde in, terwijl hij nog klaveren had!?” Is waar, maar de 

correctie komt pas nadat alle 13 slagen zijn gespeeld. Stel je voor dat een tijdje geleden gepleegde 

verzaking wordt hersteld. Dan zou het spel heel anders gelopen zijn. Wat doen we dan met al die 

kaarten die ná die verzaking zijn gespeeld? Worden die allemaal weer teruggenomen? Dan weten 

we toch welke kaarten iemand in zijn hand heeft. Dus dát kan niet. Behalve in de twaalfde slag dan. 

Ruud Koningen 

 
� Elke vrijdag staat er weer ‘n bridgeprobleempje op onze site (www.bcbe.nl � doordenkertjes).  

Het is beslist de moeite waard om een keertje te kijken  en te ervaren wat uw (bridge-)niveau is.  

Oplossing én uitleg vindt u daar eveneens.   

 

� Drives 

Zaterdag 19 november 2016 : UNICEF Bridgedrive Tilburg 

Donderdag 22 december 2016 : Kerstdrive 

Zaterdag 7 januari 2017 : 25
e
 Nieuwjaarsdrive t.b.v. de Nierstichting,  

 (locatie: Gasterij de Commanderie Tilburg) 

 

 Zie ook: www.bcbe.nl � drives of 
 Evenementenkalender District Midden Brabant  
 

 

 

 Bridgen kun je leren. 
 Dat zegt m’n pártner ten minste … ?!? 


