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� Uit het bestuur 

 

Op zaterdag 30 september wordt Ons Koningsoord formeel geopend.  

Deze opening gaat gepaard met open dagen op zaterdagmiddag 30 september 13.
10

 – 17.
00

 uur en op 

zondag 1 oktober 11.
00

 – 17.
00

 uur. Het bestuur en een aantal leden zullen daarbij aanwezig zijn in 

de foyer (onze speelzaal) om belangstellenden te informeren over onze club. Aan een tafeltje zal 

worden gebridged om te laten zien wat bridge is.  

We verstrekken bij de open dag een soort boekje voor belangstellenden met een wervende tekst 

voor onze bridgeclub. 
 

Het bestuur is bezig met het instellen van een Commissie Werving en Opleiding. Nieuwe leden 

komen er (meestal) niet vanzelf bij. Onder aanvuring van onze voorzitter zijn Theo van Eekelen, 

Loes Poppelaars en Jeanne de Kort bereid gevonden plaats te nemen in deze commissie. Hun eerste 

“daad” is het organiseren van een informatietafel (met een beamer-presentatie) bij de open dag in 

het weekend van de officiële opening van Ons Koningsoord. 
 

Overigens: bij de open dag is veel meer te zien dan alleen Bridgeclub Berkel-Enschot. Dus kom dan 

beslist een keer kijken. 
 

We hebben nu drie weken gebridged in Ons Koningsoord en in die tijd is al heel wat verbeterd. 

Over het algemeen is de stemming positief, hoewel er altijd wel meer te verbeteren valt. Op de 

dinsdagavond is de zaal wat krap maar wel gezellig. Zeker als we geen gebruik maken van de 

zijgang. Bij binnenkomst liggen per lijn de gidsbriefjes en de consumptiebriefjes voor de 

deelnemers klaar op de tafels bij de “ingang” van de zaal.  
 

Brasserie Robben was een bijzondere en fijne plek voor ons zomerbridgen. Niet al te ruim, maar dat 

werd gecompenseerd door de heerlijke hapjes. De belangstelling was wat minder dan vorig jaar in 

de Riddershoeve. Maar ja, daar konden we dit jaar niet terecht. 
 

Bertus de Groot heeft de afgelopen week de contributienota’s tijdens de competitieavonden verstrekt. 

Met dank aan Dirk Braat, die voor elk lid de nota fraai op A4 heeft afgedrukt. Dus meer dan genoeg 

redenen om nu snel uw contributie over te maken naar onze smachtende penningmeester. 

 

*** 

� Van de klok 

 

Ik ben bezig de tijdklok op de schermen te krijgen, want onze bridgetimer (ja zo heet dat ding) is 

niet overal goed zichtbaar. Afgelopen dinsdag was de eerste try-out. Door onze eerste ronde met 

spelinvoer is het programmeren van de computerbridgeklok wat lastig. Ik wil namelijk de klok 

meteen aan het begin van de eerste ronde starten. Dan hoort men een signaal (na 25 van de 30 

minuten) dat niet meer met een nieuw spel mag worden begonnen. Want het komt té vaak voor dat 

men de extra tijd (10 minuten) voor het inbrengen van de spelverdelingen, benut om alle vier de 

spellen traag te spelen en uitgebreid te herkauwen. Met als gevolg dat men geen tijd meer heeft om 

vier spelverdelingen in te voeren. Soms lukt het maar om één spel in te voeren. Dat is niet de 

bedoeling. Zo belast je andere paren in latere ronden met het invoeren van de spellen, die jij had 

moeten doen. Dus ook in de eerste ronde niet met het vierde spel beginnen als het 5-minutensignaal 

heeft geklonken. Wees sportief en belast niet iemand anders met jouw napraatbehoefte. 

 



2 van 3 

� Nieuwe spelregels 

 

De “Spelregels voor wedstrijdbridge” – zoals ze officieel heten - zijn onlangs herzien en opnieuw 

uitgegeven. Het spelregelboekje is nu donkerblauw in plaats van oranje. Dat herzien gebeurt om de 

10 jaar en is een zaak van de hele bridgewereld. Dat kost dus maanden van vergaderen door vele 

nationaliteiten. Uiteindelijk komt daar een Engelse versie uit, die door de Nederlandse en door de 

Vlaamse bridgebond moet worden vertaald in het Nederlands. Een hele klus dus. 

Deze regels gelden voor de bridgewereldtop, maar ook voor ons recreatieve bridgers. Met als gevolg 

dat er regels zijn die – in mijn ogen – niet altijd redelijk zijn voor ons. Ik moet wél zeggen dat 

bepaalde regels zijn versoepeld voor de bridgers, maar dat de arbiter er dan wel meer werk mee krijgt.  

Ach, tis aatij wèh (vermoedelijk verkeerde uitspraak door een Hagenees). 

 

� Promoveren en degraderen 

 

We naderen alweer de vierde avond van de eerste competitieronde. Na die avond zal de 

competitiestand bepalen welke paren promoveren en welke degraderen. Altijd weer een spannend 

gebeuren. En een klein feestje voor de paren die promoveren. 

  

Voor de dinsdagavondcompetitie geldt de volgende regeling: 

Er promoveren 3 paren van de B naar de A en er promoveren 3 paren van de C naar de B. 

Er degraderen 3 paren van de A naar de B en er degraderen 3 paren van de B naar de C. 

  

Voor de donderdagavondcompetitie geldt het volgende: 

Er promoveren 4 paren van de B naar de A en er degraderen 4 paren van de A naar de B. 

  

 

N.B. 
 

Bij uitzondering promoveert deze keer op de dinsdagavond een extra paar van de C naar de 

B, omdat de B-lijn nu te klein is (slechts 13 paren).  
 

Momenteel handhaven zich slechts 7 paren zich in de B-lijn. Dat is eentje te weinig:  8 paren 

handhaven is het minimum.  

 

 

Let op de speciale regels voor het mogen promoveren en het te weinig keren hebben gespeeld. Zie 

artikel 9.1 van ons clubcompetitiereglement op de website (www.bcbe.nl � Algemene informatie). 

Misschien niet onverstandig om dit reglement een keer in z’n geheel door te lezen! 

 

Ruud Koningen 

*** 

 

� Onvoorstelbare/onmogelijke contracten en de spelregels 

 

U kijkt toch wel regelmatig op onze site www.bcbe.nl ? Deze week geplaatst: een interessant en 

leuk “technisch verhaal” van Marco Klein Nagelvoort.         (Technische Zaken � TC artikelen) 

 

� Prijsvraag 

 

In het vorige Aan-signaal stond het eerste van een aantal bridgeproblemen, die u dient op te lossen om 

aan het einde van dit competitieseizoen in aanmerking te komen voor een “niet te versmade” prijs! 

 

Doen!  Stuur de oplossing vóór 30 september op naar  e.piersma@telfort.nl 
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� Hart voor uw club 

 
BCBE en BC Alert hebben zich beide ingeschreven voor 

de actie “Hart voor uw club 2017”. 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 3 oktober tot en met dinsdag 17 oktober 2017 hun 

stemmen uitbrengen op hun favoriete projecten 

 

Bestedingsdoel BCBE: “Verhuizen kost bedstro.” 

 

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

automatisch lid. 

 

 

 

 

 

EIKENBOSCH KONINGSOORD 
 

 

 

 

 

 

 

 

… EN TOT SLOT: 

 

 

 

 Mijn vrouw heeft altijd gelijk en zo niet, dan toch. 

 

 

 

 

 


