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� Uit het bestuur 
 

• Het bestuur vergaderde weer eens en wel op vrijdag 16 november 2018 in de foyer van Ons 

Koningsoord. 
 

• Op 7 september 2020 bestaat onze bridgeclub 50 jaar. Ja ja, da’s niet niks. De komende 

ledenvergadering (mei 2019) gaan we het over hebben. De bridgebond heeft laten weten een 

ambassadeur te sturen en hij/zij zal ons daarbij een fraai cadeau overhandigen. 
 

• Het positieve saldo van de Hart van Brabantdrive is € 360. Die gaan naar UNICEF en daar zijn 

ze natuurlijk heel blij mee. 
 

• Apotheek de Lange Stight (op het terrein van Ons Koningsoord) heeft zich gemeld als sponsor.  
 

• “Gids voor Bridge” wordt voor € 2 aangeboden aan onze leden. Zij die er een hebben gekocht 

vinden we héél verstandig! Eindelijk iets leesbaars over spelregels!!  
 

• We zijn van plan nieuwe boards en nieuwe stokken kaarten van goede kwaliteit aan te schaffen. 

 Kost wat, maar dan zijn we af van die uit de boards vallende kaarten. 
 

• We hebben consumptiebriefjes nieuwe stijl met prijzen ingevoerd. We hopen dat jullie er blij 

mee zijn. Duidelijk is dat er nu wijn te verkrijgen is in twee prijsklassen. 
 

• We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de Kerstdrive op dinsdag 18 december. We 

gaan zaaiend indelen, dat wil zeggen alle sterkten door elkaar. En we vragen geen inschrijfgeld. 

 En tóch krijgen we van die heerlijke hapjes die zo maar uit Hemels komen vallen. 

 

*** 

� Sinterklaas 
 

NB: Dinsdag 4 en donderdag 6 december is de eerste zitting van de vierde ronde. 

Aangezien 5 december op woensdag valt en veel “gelovigen” de verjaardag van de goedheiligman 

bovendien in een weekend vieren gaat de competitie op beide avonden gewoon door. 

 

� Sponsoring 
 

Wanneer je op dinsdag- of donderdagavond zo tegen kwart voor acht binnenwandelt in de foyer van 

Ons Koningsoord ga je uiteraard eerst op zoek naar je loopbriefje/consumptiekaart (waar 

tegenwoordig je naam al op voorgedrukt staat). Loopt, elkander druk groetend, naar een van de 

bridgetafels (kleedje, boxen en boards kijken je al uitnodigend aan) en nestelt je Noord, Oost, Zuid 

of West met de prangende (schitterend woord, nietwaar?) vraag of er al gewassen kan worden. 

M.a.w. je bent gekomen om te bridgen en bridgen zúl je! Zet de klok maar aan! 
 

Terecht wordt dat vanzelfsprekend gevonden, maar een enkele keer toch stilgestaan bij het feit dat 

e.e.a. niet zo vanzelfsprekend is. Ik ga geen opsomming maken van mensen die bij een goed verloop 

van een competitieavond allemaal betrokken zijn, maar wel een keertje van de sponsoren die dat 

mede mogelijk maken: Catering Wolfs, De Bloemenkamer, Boerderij Denissen, CC De Schalm, 

Apotheek De Lange Stight, Vakgarage Robben, Hoppenbrouwers Euronics en Restaurant Hemels. 

Bedankt! (Overigens, hun logo mét link naar de eigen site staat op de clubsite www.bcbe.nl, handig!) 
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� NBB-portal 
 

Gebleken is dat meerdere leden niet in de gaten hebben hoeveel “moois” de NBB-portal biedt. Of 

niet goed weten hoe zij een en ander te voorschijn kunnen toveren. Jammer, want zij zouden graag 

bepaalde spellen willen naspelen of misschien willen weten wat anderen bij dat spel hebben gedaan. 

Toch is het allemaal betrekkelijk eenvoudig. 
 

Via de eigen site www.bcbe.nl komt u in één keer op de NBB-portal door “Uitslagenservice NBB” 

aan te klikken. (Hoe deze precies werkt, kunt u lezen wanneer u de daar onderstaande link aanklikt 

“Hoe werkt de uitslagenservice?”) 

U komt zo direct op de pagina van BC Berkel-Enschot, kunt de betreffende dag aanklikken en alle 

zittingen van de lopende ronde bekijken. Spelverdelingen en frequentiestaten (wat hebben de 

anderen gedaan bij dat spel?) zijn eenvoudig op te roepen. Dat wat betreft de Uitslagenservice. 
 

Aan de voet van dezelfde pagina vindt u tevens de link naar “Mijn NBB”.  In “Mijn NBB” kunt u al 

uw persoonlijke gegevens opvragen en zo nodig wijzigen. U dient wel in te loggen met uw 

Bondsnummer en uw wachtwoord. 

Heeft u geen wachtwoord? In het blauwe blok links staat “Wachtwoord opvragen”. Volg dan de 

gegeven instructies op. 
 

Het is ronduit jammer wanneer u geen gebruik maakt van al die mogelijkheden. 
 

dirruk 

 

*** 
 

� Bridgemate 
 

Het bedienen van de Bridgemate gaat meestal goed. Er wordt echter vaak nagelaten om na het 

invullen van het resultaat op JA te drukken. Het kastje wordt dan doorgegeven zonder dat de tekst 

“Controle OOST / WEST” in beeld komt. Hetgeen wél de bedoeling is! 

Leuk om daarbij te zien dat het geen dodelijke verplichting is dat OOST het ingevulde controleert. 

Ook WEST mag dat kennelijk. In het bridgeblad van december staat daar een leerzaam artikel over 

(bladzijde 63, punt 4). En lees dan gelijk even de rest van die bladzijde. Héél leerzaam. En kijk ook 

eens naar al het andere in het blad. Niet alles is interessant voor ons “gewone” bridgers, maar toch 

wel een aantal artikelen. 

Even aanvullend: Het invoeren van de spelverdelingen is geen verplichting voor NOORD. Het mag 

aan elke speler aan tafel worden overgelaten. Wat mij betreft mag elke speler dat doen.  
 

De “Gids voor Bridge” is behoorlijk in trek. Er zijn er al 25 afgenomen! Zij die nog een oude Gids 

voor Bridge hebben, raad ik aan tóch een nieuwe te kopen. In 2017 zijn de spelregels namelijk 

behoorlijk gewijzigd. Lees maar eens op bladzijde 25 van het boekje over de nieuwe regels bij een 

onvoldoende bod. Als bijvoorbeeld rechts 1SA biedt en u legt 1♠ (als opening, want u zag die 1SA 

niet), dan mag u niet gauw 2♠ leggen, want een 2♠ volgbod op 1SA heeft een andere betekenis dan 

een 1♠ ópening. Niet makkelijk (ook niet voor de arbiter), maar wel goed om te weten. 
 

En tot slot iets over het al dan niet gespeeld zijn van een kaart (plek is plek). In Gids voor Bridge op 

bladzijde 33 wordt dat heel goed uitgelegd. Veel bridgers menen dat het zien van een kaart van een 

tegenspeler genoeg is om het spelen van die kaart te verplichten. Dat is dus niet zo.  

Trouwens: Valt dat eisen om die kaart te spelen niet onder de noemer “het mes op tafel”? 
 

Ruud Koningen 

 


