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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! 

Uw melding komt bij de wedstrijdleider, die er dan bij het opzetten van de avond rekening mee kan 

houden. U dient dat wel vóór 14.
00

 uur van de betreffende speeldag te doen! 

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. 
 

Alleen als dit écht niet mogelijk is, per telefoon bij de wedstrijdleider van die avond: 
 

Dinsdag: Ruud Koningen (06-50486673) 

Donderdag: Francis Braat (013-5333373) 
 

� Bestuur 
 

Het bestuur vergaderde op vrijdag 21 september. Ook dit keer weer in de foyer van Ons 

Koningsoord. Een fijne plek om met vijf mensen in een hoekje te vergaderen. 
 

Aan het begin van de competitieavond is omgeroepen dat het district weer een viertallencompetitie 

organiseert. Ons clublid Norbert Gremmen is als DKL de organisator hiervan en dat bezorgt hem 

veel werk! De viertallencompetitie start op 7 november.  

Meer informatie: www.nbbclubsites.nl/district/29/pagina/944050   
 

Er zijn dit seizoen flink wat leden bij gekomen: maar liefst 32 bridgers. 20 leden hebben ons 

verlaten, waardoor de teller nu op 145 leden staat. Het gaat goed met onze bridgeclub!  

Door de komst van relatief veel bridgers op de donderdagavond, is deze avond groter gegroeid dan 

de dinsdagavond! Fijn dat er op de donderdag weer drie lijnen zijn. Wel is de foyer dan behoorlijk 

gevuld, wat bij het wisselen tot filevorming en vertraging leidt. Loop niet door het midden, maar 

neem zo veel mogelijk de “buitenroutes” en zet vooral uw stoel terug onder de tafel! 
 

Onze voorraad speelkaarten is tot een minimum geslonken. Als u in uw omgeving iemand kent die 

reclame wil en kan maken met speelkaarten, dan graag die persoon verzoeken een aantal stokken 

kaarten aan ons te schenken. 
 

Zondag 7 oktober vindt onze tweejaarlijkse Hart van Brabantdrive plaats. Deze keer ook weer in 

het teken van de actie Hartentroef voor UNICEF. We krijgen van UNICEF enkele leuke prijzen, 

waaronder enkele gesigneerde boeken van Berry Westra. Elke deelnemer krijgt als herinnering aan 

de drive een opvouwbaar tasje, een pen en een boekenlegger. Er zijn nog enkele plaatsen, voordat 

de foyer vol is. 
 

In de maand oktober 2020 vieren we ons 50-jarig bestaan. De organisatie van het bijbehorende 

jubileumfeest wordt formeel opgestart in de ledenvergadering van mei 2019.  
 

In het kader van de Rabobank Clubkas Campagne komt een delegatie van de Rabobank op 

dinsdagavond 23 oktober een kijkje bij ons nemen. Onze penningmeester Bertus de Groot heeft op 

de competitieavonden folders van deze campagne op de speeltafels gelegd en u opgeroepen op onze 

bridgeclub te stemmen voor extra inkomsten.  

U kunt echter alleen stemmen als u een rekening heeft bij de Rabobank en daar lid van bent. U kunt 

lid worden via de webpagina: www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden. 

(Zie ook blad 2 van dit Aan-signaal) 
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� Het bridgeblad 
 

Vandaag viel het bridgeblad van oktober op de grond onder de brievenbus. Helaas belandt bij velen 

het blad daarna rechtstreeks bij het oud papier. Héél onverstandig! Jazeker, er staan zaken in die uw 

en mijn pet te boven gaan. Maar er staan ook veel leuke verhalen en begrijpelijke praktisch 

bridgeproblemen in. Bijvoorbeeld op bladzijde 16: leerzaam en niet moeilijk. Op bladzijde 30 iets 

over kaartwaardering. Dus niet alleen punten tellen, maar ook op- of afwaarderen. De ene 11-punter 

is de andere niet, dat weten we allemaal.  
 

Wat ook leuk is om vanaf bladzijde 10 te lezen dat er (zeer) jeugdige bridgers in Nederland zijn. 

Niet dat onze club daar wat aan heeft, maar dat alleen oude mensen bridgen, blijkt niet te kloppen. 
 

Er staat ook steeds een stukje in over spelregels. Ja, die spelregels zijn te moeilijk en te veel. 

Helemaal mee eens. Maar in bepaalde situaties is het handig en verstandig er wat van te weten. Op 

bladzijde 58 een begrijpelijk stukje over het omgaan met een (vermeende) overtreding. Ik gebruik 

liever de term “onregelmatigheid”, dat klinkt minder stout en beschuldigend. Het gaat onder meer 

over het roepen van de arbiter, hetgeen vaak niet wordt gedurfd vanwege de “stemming” aan tafel.  
 

Situatie 2 in het stukje gaat over het verschil van inzicht over het gespeelde contract: was het 3SA 

(gemaakt), of was het 2SA+1? Leuk klusje voor de arbiter! Daarom beveel ik aan en staat ons 

competitiereglement (artikel 15) toe dat met een biedkaartje midden op tafel het te spelen contract 

zichtbaar wordt gemaakt en gehouden. Dan hoeft niemand meer te zeggen “wat spelen we ook 

alweer”. Hoewel, ik maak vaak genoeg mee dat men die vraag stelt terwijl het contract zichtbaar op 

tafel ligt. 

Er wordt gezegd dat als het contract zichtbaar op tafel ligt, men aan andere tafels dat kan zien. Nou 

én? Wat kun je met die informatie? Weet je dan op welk spel dat contract is geboden? En of dat een 

goed contract is? Trouwens, tijdens het bieden liggen meerdere biedkaartjes op tafel. Dat geeft meer 

informatie dat dat eindcontract. Dus gewoon doen, dat biedkaartje midden op tafel! 
 

Ruud Koningen 
 

*** 

 
� “Hart voor uw club” heet nu “RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE” 
 

BCBE heeft zich hiervoor ingeschreven. 
 

Rabobank Hart van Brabant stelt een bedrag van € 200.000 beschikbaar 

voor Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag verdelen de leden van de 

bank over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Leden kunnen 

stemmen uitbrengen op alle clubs die meedoen. 
 

Leden van de Rabobank kunnen van dinsdag 2 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018 

stemmen uitbrengen op hun favoriete projecten. De Rabobank roept haar leden op om stemmen uit 

te brengen op de deelnemende projecten door middel van een stemkaart. 
 

Stemmen dus! (… op BCBE!) 
 

… want na de stemperiode wordt berekend aan de hand van het aantal uitgebrachte stemmen 

hoeveel een stem waard is. Het aantal stemmen dat onze club heeft ontvangen maal de waarde van 

één stem, wordt uitgekeerd voor de realisatie van het doel op de rekening van onze vereniging. 
 

Bestedingsdoel BCBE: Aanschaf laserprinter en Nieuwe speelkaarten 
 

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

automatisch lid. 

 

*** 


