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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. 

 

*** 
Bestuur 
 Op 8 oktober heeft het bestuur vergaderd. Zonder onze penningmeester Bertus de Groot, want 

die maakte een lelijke val op het parkeerterrein van Ons Koningsoord. Per ambulance naar het 
ziekenhuis en daar constateerde men dat z’n rechterschouder uit de kom was. De bikkel zat op 15 
oktober alweer aan de bridgetafel.  

 De nieuwe grote zaal op het terrein van Ons Koningsoord zal er – zoals het er nu naar uitziet – 
niet op korte termijn komen. We blijven dus een aantal jaren in onze knusse foyer.  

 We hebben nieuwe spelkoffers aangeschaft, waarin de kaarten in de boards blijven. Verder een 
nieuwe (refurbished) laptop gekocht, want onze oudste laptop bleek niet geschikt voor versie 4 
van het rekenprogramma.  

 De contributienota’s zijn in hinkstapsprong naar de leden gemaild. Het geld stroomt binnen! 
Goed voor het genezingsproces van de penningmeester.  

 De nieuwe leden zijn in een twee speciale bijeenkomsten – voorafgaand aan de competitie-
avonden – welkom geheten en geïnformeerd. Dat werd door hen zeer gewaardeerd.  

 Dirk Braat is geenszins uit beeld verdwenen. In Stiphout heeft hij zich - naast de Aan-signalen - 
tevens ontfermd over ledenlijsten. Zo heeft de secretaris wat minder te doen.  

 Er komen nog steeds nieuwe leden bij. Wel op de dinsdag, want de donderdag zit vol genoeg. 
We staan nu op 165 leden!  

 We hebben een computergirl in ons midden: Monique Bensing. Zij kan heel goed overweg met 
het nieuwe rekenprogramma en zorgt voor de klok op de grote schermen. Op de dinsdag “doet” 
ze het computerwerk en op de donderdag verricht ze digitale hand-en-spandiensten.  

 Kees van de Ven (wedstrijdleider op de donderdag) heeft op 26 september ’s middags een 
instructie gegeven over het invullen van de systeemkaart. Dit bleek in een behoefte te voorzien 
en werd zeer gewaardeerd. In vervolg daarop hebben we weer wat meer aandacht voor de 
systeemkaart.  

 Reglementair verplicht in alle lijnen. Maar we hebben wat clementie voor de C en de D. In de A 
en de B verwachten we dat alle paren een deugdelijk ingevulde systeemkaart hebben en die 
ongevraagd elke ronde op tafel leggen. Dat voorkomt misverstanden en gedoe.  

 Men moet er rekening mee houden dat aan het eind van een speelavond de uitslag voorlópig is. 
Zeker na de 4e avond, waarop promotie en degradatie aan de orde is. In de week daarna kunnen 
nog wijzigingen komen.  

Ruud Koningen *** 
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Ledenlijst 

Graag toevoegen het adres van Jetty Groels (DI):  Trappistinnentuin 23 5057 DJ B-E 
 

*** 
Moet dat nou?! 

Spellen in de bridgemate typen. Het kost maar extra tijd. En waarvoor eigenlijk? 

Het invoeren van de spellenverdelingen, ja dat moet. Ten eerste om vlot een spel, dat niet goed is 
terug gestoken te kunnen herstellen. Een hand met 14 kaarten 
en een andere hand met 12 kaarten.  
U kent dat wel. Door na te kaarten met de kaarten uit het 
board gehaald. Daar heb ik als arbiter een ontzettende hekel 
aan. Zonder een spelverdeling moet je uitzoeken wie er in de 
vorige ronde aan die tafel zaten én een van die paren storen 
om te vragen het spel weer in orde te brengen. Dat weten ze 
meestal niet meer. En de spelers aan de tafel waar de arbiter 
thuishoort, maar wachten. Kortom, veel ellende.  

We kunnen ook zeggen: schud maar opnieuw en het spel wordt voor de uitslagberekening gesplitst. 
Maar dan krijg je heel weinig vergelijkende scores, da’s dus ook niet zo fijn.  

Als de spelverdeling in het kastje zit, heeft de arbiter in een mum van tijd het spel weer in orde en 
kan hij vlot weer naar z’n eigen tafel.  

Een tweede goede reden om de spelverdelingen beschikbaar te hebben is de mogelijkheid om thuis 
een of meerdere spellen nog eens na te kunnen kijken. De frequentiestaat laat dan de bijbehorende 
spelverdeling zien en wat de anderen op dat spel hebben gedaan. Heel leerzaam (als je beter wilt 
gaan bridgen tenminste). En om te zien of die lesgevende bridgepartner eigenlijk wel gelijk had. 

Die frequentiestaten kun je per e-mail krijgen of inzien op internet. Hoe je dat op internet moet doen 
kun je lezen op onze door Theo Brok gemaakte en onderhouden website www.bcbe.nl, klik op 
“Uitslagen” en dan op “Uitleg NBB-site”.  
 

En dan zeg je niet meer “Moet dat nou?”, maar “Fijn dat het kan!” 
 

Ruud Koningen 
*** 

EN VANUIT STIPPENT … 
 

Voorgaande is mij uit het hart gegrepen! Natúúrlijk moeten die spelverdelingen 
ingevoerd worden. Aanvankelijk vond ik het ook poppenkast: die bridgenerds die de 
volgende dag na gingen pluizen wat er eigenlijk geboden en hoe het eigenlijk 
afgespeeld had moeten worden. 

Al vrij snel was ik echter om. Ontzettend leuk én leerzaam om spellen de volgende dag 
na te kijken. Natuurlijk niet allemaal, maar die met een verrassende uitslag zéker!  

Dat invoeren van de spelverdelingen wordt hier in een plaatselijke bridgeclub door een 
aantal leden geblokkeerd met inderdaad als argument “tijdverlies en waar dient het in 

hemelsnaam voor”. Nou dat wordt hierboven door Ruud keurig uitgelegd. Dus … 

Ik denk er hard over Ruuds uitleg 36 pts geprint (men moet het zonder leesbril en met meerderen 
tegelijk tot zich kunnen nemen!) hier in het Stippentse op te hangen. 

 
dirruk 


