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 Algemene Ledenvergadering
Als laatste gebeurtenis voor de zomerpauze hebben we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
donderdag 3 mei. Houd deze avond vrij van smetten in uw agenda. We hopen op een goede opkomst!
Alle vergaderstukken zijn bijgevoegd.
***
 Uit het bestuur
Het bestuur heeft op 6 april vergaderd. In de foyer van Ons Koningsoord. Lekker praktisch.
De agenda van laatste bestuursvergadering in aanloop naar de jaarlijkse ledenvergadering is altijd
extra gevuld. Er moeten dan de nodige stukken worden geproduceerd en besproken.
Onze penningmeester heeft weer een fraai financieel overzicht gemaakt. Fijn, zo’n ter zake
deskundige in ons midden.
Vreemde snuiters in Den Haag hebben gemeend dat bridgen geen sport is en dat derhalve onze club
BTW-plichtig zal worden. Onze penningmeester heeft ons weer tot kalmte weten te brengen.
De Paasdrive was weer prima en gezellig. De prijsuitreiking door onze voorzitter ging ietsje anders
dan gepland. Bepaalde spelers waren daar meer dan tevreden over. Desondanks heeft het bestuur
besloten de Paasdrive voortaan te laten vervallen. Daar zijn meerdere redenen voor. Ten eerste
werden in het verleden de Paasdrive en de Einddrive meermaals samengevoegd, omdat Pasen dicht
bij het einde van de competitie viel. Verder was niet iedereen blij met feestbridgen in de goede
week. Bijkomend voordeel is dat er zo in de begroting ruimte komt om voortaan geen inschrijfgeld
te hoeven vragen voor de bijzondere drives (Kerstdrive en Einddrive).
Zoals al eerder gemeld: Onze zomeravondbridge vindt dit jaar plaats op maandag 23 juli t/m 27
augustus in Ons Koningsoord. De hapjes worden verzorgd door restaurant Hemels.
De tweejaarlijkse Hart van Brabantdrive is dit jaar weer aan de beurt en wel op zondag 7 oktober.
Schrijf of typ maar vast in je agenda.
Het bestuur stelt voor het Huishoudelijk Reglement aan te passen aan de huidige gang van zaken.
Dit houdt onder meer in dat de BAC (Bijzondere Activiteiten Commissie) wordt opgeheven. Het
wordt steeds moeilijker leden te vinden die in deze commissie willen plaatsnemen. De twee speciale
drives zullen voortaan door het bestuur worden georganiseerd. Wel zal bij bijzondere activiteiten ad
hoc aan leden worden gevraagd mee te werken.
Resteren als commissies de Technische Commissie en de Redactiecommissie, met als gevolg dat het
niet meer nodig is dat commissies jaarlijks een begroting maken. In de praktijk deed de
penningmeester dit zelf in overleg met het bestuur. Het oude punt 2 in artikel 8 kan daarmee worden
geschrapt.
Tot slot hebben we de functie van meesterpuntenadministrateur geschrapt. De bridgebond heeft
alles geautomatiseerd. Daar komt geen mens meer tussen.
Het bestuur heeft een nieuwe versie van het Clubcompetitiereglement het licht doen zien. Naast wat
tekstuele aanpassingen hebben we Artikel 9.1 gewijzigd. Daarmee maken we het mogelijk dat men
gerust één keer kan meespelen in een competitieronde van vier avonden zonder dat daar zonder meer
degradatie op volgt. Het bestuur moet dit per geval wel goedkeuren om misbruik te voorkomen.
Verder is het in artikel 16 mogelijk gemaakt dat een pertinent foutief ingebrachte en goedgekeurde
score alsnog kan worden gecorrigeerd tot de volgende speelavond (was binnen 48 uur).
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Naar aanleiding van de nieuwe versie van het clubcompetitiereglement een stukkie:
 Wat spelen we ook alweer?
Deze vraag wordt – als alle biedkaartjes zijn terug gestopt – vaak gesteld. Dat is eigenlijk niet
nodig. In ons clubcompetitiereglement (zowel de nieuwe, maar ook de vorige versie) staat namelijk
in artikel 15: Het is toegestaan het te spelen contract middels een biedkaartje (en eventueel het
doubletkaartje) midden op tafel te leggen. Zo kan discussie achteraf over het gespeelde contract
worden voorkómen.
Dit wordt op onze club weinig toegepast. Wellicht denkt men dat het verboden is. Maar dat is niet
zo. Lees dat maar in het bridgeblad van april 2018 op bladzijde 29. En dat de “buren” kunnen zien
wat er geboden is en dat ze daarvan zullen profiteren, lijkt me meer theoretisch dan realiteit.
Een ander geheugenprobleempje is de vraag: “Hoe was de bieding ook alweer?”. Het antwoord
daarop is aan regels (artikel 20 van de spelregels) gebonden. Maar die regels kennen weinigen. Ik
zal één zo’n regel uit het artikel noemen: Alleen een tegenstander mag aan verzoek om herhaling
van de biedingen voldoen. Beter is het om alle biedkaartjes te laten liggen totdat er is uitgekomen.
Maar ik denk dat dat bij ons geen haalbare kaart is.
Ruud Koningen
***
 Paasdrive
De Paasdrive, misschien wel de laatste keer op de donderdagavond.
Er schijnt meer animo te zijn voor de dinsdagavond. Dus vallen
niet Pasen en Pinksteren op dezelfde dag bij ons, maar Kerstmis en
Pasen! Niet zo gek, want de Kerstman kan wielen, zonder
winterbanden, onder zijn slee laten lassen en de Paashaas had dit
jaar bijna de Elfstedentocht kunnen rijden………..
Of het nu de ene of de andere avond is, een goede en gezellige sfeer hangt er altijd en iedereen nu
op z’n Paasbest. Met 16 paren in de A-lijn en 18 in de B was het toch een volle “bak”.
Vooraf werd bekend gemaakt dat het bestuur, in al zijn wijsheid, had besloten om de mooie, lekkere
of fleurige prijzen toe te kennen aan degenen die zich het “slimste” toonden, de nummers 1 dan de
nummers 3, 6, 9 en 12. Ook voor de grootste pechvogels was een prijs. Maar zo’n pech hadden deze
nu ook weer niet, want zij werden als eerste aan de gezellig gedekte prijzentafel ontboden, volop
keuze dus en onder het wakend oog van een grote Paashaas.
De kok (deze keer van huisrestaurant “Hemels” en in overleg met Mieke) had Hemelse hapjes
gemaakt. Wel wilde hij zelf op tijd naar huis en had daarom de warme worstenbroodjes eerst uit
laten serveren, maar het lekkerste kwam daarna. Verse goed belegde en mooi opgemaakte toastjes
met voor ieder wat wils.
Over de spellen kon men niet mauwen, want het was zelf “wassen”, maar er zaten weer vreemde
zitsels tussen……….!! Het is net als het klimaat, net niet zoals je dacht dat het zou moeten zijn!!!!!!
Hanneke de Vries
***
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 Prijsvraag

Oplossing puzzel 11
Deze was eigenlijk een grapje. Nog even met de bekende kaarten erbij:
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Zuid speelt 3 SA met bovenstaande kaarten en een start van ♠10. Hij ziet direct 9 slagen. Echter de
9 slagen zitten in de zwarte kleuren. Door de schoppenstart kun je maar één keer in zuid komen, dus
na ♣AHV zijn de andere klavers niet meer te maken. Dan dus op een andere manier:
Je bent in zuid. Neem ook ♠HVB na de Aas en gooi hierop de blokkerende ♣AHV weg. Nu zijn de
Klavers in zuid hoog en kun je 5 Klaverslagen maken. Samen met 4 Schoppenslagen zijn dat er 9.
Geinig hè.
Bert Piersma
***
Bert heeft dit seizoen de moeite genomen om elf problemen te publiceren en in een volgend
Aan-signaal te bespreken. De redactie zag dit ook als een uitdaging voor de enthousiaste bridger en
samen met Bert werd besloten e.e.a. in wedstrijdverband uit te voeren. Het moest de leden over de
streep trekken om die uitdaging aan te gaan. Nou, dat viel tegen!
Een dertiental (A-)spelers boog zich een enkele keer over de problemen. Waren deze te eenvoudig?
Te moeilijk? Op het eerste probleem volgden nog negen reacties, daarna vijf en nog één keer zes,
maar toen was het over en uit. Een of twee inzendingen ….
Er was echter één enthousiast lid, dat tien van de elf problemen had proberen op te lossen. Tja, dat hij
daarbij drie keer de mist in ging zij hem vergeven; met zeven correcte oplossingen is Berry van der
Donk een terechte winnaar. Proficiat! Goede tweede was Rianne van Gorp met zes goede
oplossingen. De “niet te versmaden” prijs heeft Berry zeker verdiend!.
Gezien het toch wel tegenvallend animo bij de leden hebben de redactie en Bert besloten dit geen
vervolg te geven, jammer.
• Doordenkertjes.
Wekelijks plaatst ondergetekende een vers denkertje mét uitleg (door Berry Westra, toch niet de
eerste de beste) op de site, maar ook hiervoor geldt: Er moet wel vraag naar zijn, anders is het
allemaal voor de kat zijn viool, nietwaar. Tja, hoe kom je daar achter?
Op de site zelf al wordt de vraag gesteld of u (regelmatig) deze probleempjes tracht op te lossen.
Minimale respons! Vreemd genoeg wél een tweetal keren van búiten de club……!
Mocht u het nou jammer vinden dat wij ook hiermee stoppen, stel ik voor dat u dat toch een keer
doorgeeft aan de redactie. Als er genoeg (en het gewenst aantal is zeker niet overdreven groot)
positieve reacties zijn, gaan we er graag mee door, maar anders is het zonde van tijd en moeite.
Mail naar: redactie@bcbe.nl o.v.v. "Doordenkertjes".
dirruk
***
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 Drives
• Jammer dat door onvoorziene omstandigheden de wandeldrive, op vrijdag de 13e nota bene, niet
door kon gaan
• Dinsdag 24 april:

Einddrive (Bert Schreudertrofee)

• Dinsdag 5 juni:

Fietsbridgetocht rond Loonse en Drunense duinen. (BC Het Sempke)

• Mogelijk ten overvloede wijst de redactie u toch nog maar eens op het feit dat op onze site
www.bcbe.nl interessante drives in de directe omgeving staan vermeld.
Uiteraard kunt u alle drives ook vinden op de Evenementenkalender District Midden Brabant
***
 Zomeravondbridge
Foyer Ons Koningsoord,

Trappistinnentuin 77,

5057 DJ Berkel-Enschot

Maandag: 23 juli en 30 juli; 6 augustus, 13 augustus, 20 augustus en 27 augustus
● Aanvang: 19.45 uur
● Kosten: € 3.-- per persoon
● Een hapje tijdens het bridgen
● Er zijn meesterpunten te verdienen
***

Algemene Leden Vergadering

Donderdag 3 mei 2018
***
… EN TOT SLOT:

Wie geen fouten maakt …
… maakt gewoonlijk niets !
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