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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”
melden, zodat diens naam op het gidsbriefje vermeld kan worden.
Alle informatie over aanvang, afmelden, combipaar, vaste tafel, promoveren en degraderen,
opruimen en uitslagen vindt u op onze site www.bcbe.nl onder Afmelden.
***
Spelregels
Sinds 1 september 2017 zijn er nieuwe spelregels in werking getreden. “Daar heb ik niks van
gemerkt”, zult u zeggen. Maar dat geldt waarschijnlijk voor de meeste spelregels, oud én nieuw.
Daarom ga ik proberen u de komende tijd wat op de hoogte te brengen van oude en nieuwe
spelregels. Dan bent u enigszins voorbereid als er een arbiter bij u aan tafel komt.
Bij u komt nooit een arbiter aan tafel? Omdat u een overtreding zelf wel oplost? Met uw eigen
spelregels? Niks oud of nieuw? Met een wat luide stem, opdat de tegenstanders de echte arbiter er
niet bij durven halen? Want dat is onsportief, ongezellig, mes op tafel en zo? Ja, u gebruikt liever
uw eigen mes. Dat scoort beter. En is een stuk gezelliger . . . .
Laat ik die tegenstanders bijbehorend Artikel 9B uit de spelregels dan maar laten zien: Nadat de
aandacht is gevestigd op een (mogelijke) onregelmatigheid behoort de arbiter onmiddellijk
ontboden te worden.
Dat lijkt me duidelijk. Dus niet laten “oplossen” door een
messentrekker aan uw tafel. Ik zou de voorkeur geven aan het mes van
de arbiter, dat op de juiste wijze is geslepen.
Daar komt nog bij dat als iemand lak heeft aan genoemd artikel en
daarna beweert dat “men” moet voldoen aan “de” spelregels, behoorlijk
schizofreen moet zijn. Én hij kent Artikel 10A kennelijk niet: Alleen de
arbiter heeft het recht te bepalen welke rechtzetting moet plaatsvinden.
Spelers hebben niet het recht op eigen initiatief rechtzettingen te
bepalen of daarvan af te zien.
Ja, u vraagt zich wellicht af waarom ik zo doorzeur over dat niet (durven) roepen van de
arbiter. Nou, het komt namelijk regelmatig voor dat ik op het eind van een bridgeavond
word benaderd door iemand die zich benadeeld voelt na een “rechtzetting” van een
onregelmatigheid door een “deskundige” aan tafel. Ik kan dan écht niets meer doen aan
het geval. Dus aan u de keus of dat u zich rottig voelt bij het ontbieden van de arbiter óf
dat u een vervelende nasmaak houdt tot ver na de bridgeavond.
En trek u zich niets aan van de gedachte dat de arbiter van zijn eigen spel wordt gehaald. Of dat een
arbitrage (veel) tijd kost. Het correct afhandelen van een onregelmatigheid is véél belangrijker! En
op de dinsdagavond is Ruud zo gek om niet mee te spelen. Dus die is altijd beschikbaar.
Ruud Koningen.
***
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Rabo ClubSupport
Het was gisteren de laatste mogelijkheid uw stem(men) uit te brengen. Hebt u toch wel
gedaan, hè?
Al enkele jaren ontvangt de club namelijk financiële steun van de RABObank, niet meer als vroeger
in de vorm van een vast sponsorbedrag, maar via de stemmen die de vereniging van haar leden
krijgt. Alles bij elkaar toch elke keer weer een mooi bedrag en met het lustrum in het vooruitzicht
zeker nodig voor een juiste viering. 50 jaar is om de drommel de moeite waard!
Op donderdag 24 oktober volgt de uitslag.
Uw p€nningm€€st€r

***

Jazzy trio the Buddy’s
13 oktober 2019 vanaf 14.00 uur
Klein Speik Bosweg te Oisterwijk
Wij spelen herkenbare jazz- swing- en feestmuziek met een knipoog.
Dit optreden is onze 1ste presentatie in de nieuwe samenstelling.
Pieter de Lange op contrabas
Jelle Posthumus op piano gitaar en banjo en
Theo Brok op klarinet en tenorsaxofoon
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