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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. 

 
*** 

 
GEZELLIG (1) 
 
Als loslopende hond op de dinsdagavond zie ik niet alleen een probleem als ik 
er bij word gehaald, maar ook zo links en rechts onregelmatigheden en andere 
problemen. Formeel mag ik me echter als arbiter pas bemoeien met een 
onregelmatigheid als mij daar om gevraagd wordt.  

Maar formeel geldt ook: De arbiter behoort onmiddellijk ontboden te worden 
nadat de aandacht is gevestigd op een onregelmatigheid (artikel 9B1(a). 
Overleggen of een arbiter nodig is, mag dus niet. Zelf aan tafel de 
onregelmatigheid “oplossen”, mag dus ook niet. Het mag niet “gezellig” 
worden. Dat mes MOET op tafel komen! Maar dat mes wordt alleen door de 
arbiter gehanteerd. Duidelijk. 

Nog zo eentje: Een speler mag geen enkele actie ondernemen totdat de arbiter een volledige uitleg heeft 
gegeven inzake de toepasselijke rechtzetting (artikel; 9B2). 

Helaas tref ik (zeker bij een verzaking) allerlei omgedraaide kaarten aan, liefst door elkaar liggend. Daar 
mag ik dan chocola van maken, begeleid door luid geuite tegenstrijdige meningen. Dus: AFBLIJVEN van de 
kaarten als iemand denkt dat er is verzaakt. Ga op je handen zitten. 

Alleen de arbiter heeft het recht te bepalen welke rechtzetting moet plaatsvinden. Spelers hebben niet het 
recht op eigen initiatief rechtzettingen te bepalen (artikel 10A). Maar dat had u al in de gaten.  

Een nummerloos artikel op bladzijde 15 van het spelregelboekje laat weten: Spelers behoren iedere 
rechtzetting, opgelegde straf of beslissing hoffelijk te aanvaarden.  

Kijk, zo houden we het GEZELLIG. 
 
Ruud Koningen 
 

*** 
 
Bridgedrive Moergestel 
 
Zaterdag 26 oktober jl. vond in CC Den Boogaard in Moergestel een bridgedrive, georganiseerd 
door BC Moergestel plaats waaraan 84 paren deelnamen, met succes voor één van onze eigen leden. 
Ad de Beer (DI/DO) kwam met bridgepartner als winnaar uit de bus met een percentage van 66,55 %.  

Van harte gefeliciteerd! 

*** 
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WWW.BCBE.NL 
 

Zestien jaar met veel plezier www.bcbe.nl “gebouwd” en onderhouden. Zéstien jaar? Nou, dan 
werd het ook hoog tijd dat je met web-pensioen ging en dat er een opvolger kwam, een met nieuwe 
ideeën en een frisse kijk op het “design” van de site. Die hebben we dus gevonden! Theo Brok heeft 
er iets moois van gemaakt, waarvoor hulde. 
 

Nu controleert een beetje webmaster natuurlijk van tijd tot tijd of zijn werk niet 
voor niets is en dat is voor de eerste maanden van dit nieuwe competitieseizoen 
ook gebeurd. Voor een clubsite zijn de bezoekersaantallen, “hits” zogezeed, dan 
wel niet wereldschokkend, maar toch zeker niet teleurstellend. 
 

De site van BCBE (met 169 leden) is door, oplopend van juni t/m oktober van 50 naar een kleine 
500, verschillende bezoekers bezocht. In oktober alleen al is de site meer dan 1800 keer geopend en 
zijn per bezoek minimaal 2 pagina’s van de site bezocht. 
Dat woensdag- en vrijdagochtend de drukst bezochte momenten zijn is uiteraard verklaarbaar na de 
respectievelijke speeldagen, waarbij we moeten aantekenen dat veel leden dan ’s nachts nog voor 
een ware piek zorgen tussen 23.30 en 01.00 uur! 

We “verwijlen” overigens niet zo gek lang op de site: gemiddeld zo’n 2 ½ minuut. Wordt de site dan 
alleen gebruikt om af te melden voor de competitieavond en als “opstap” naar de site van de NBB 
waar men de spelverdelingen kan zien?  
Een van de pagina’s die het vaakst geraadpleegd wordt is inderdaad “Afmelden”. Deze wijze van 
afmelden werkt dan ook als een trein en dat enthousiastelingen een of meerdere spellen willen 
naspelen, dan wel willen zien wat alle anderen met dat spel gedaan hebben is alleen maar toe te juichen. 
Je komt namelijk via “Uitslagen” op onze site eenvoudig en snel op die van de NBB. De spel-
verdelingen worden niet voor niets elke keer ingevoerd. Niet alleen spannend, maar je leert er veel van! 

Tot mijn grote vreugde echter blijkt ook “Aan-signaal” regelmatig bezocht te worden, terwijl ieder 
lid het Aan-signaal toch per mail krijgt toegezonden; onlangs is het blad nog 50 keer gedownloaded! 
 

Maar eigenlijk zou de gemiddelde verblijfsduur aanmerkelijk langer moeten zijn! De site beslaat 
zo’n vierendertig pagina’s vol wetenswaardigheden … wist u dat, 34 !? Laatste nieuws, drives, de 
stand in Victorypoints (wat zijn dat eigenlijk?), je kunt een nieuwe systeemkaart downloaden, veel 
informatie, het jaarrooster, de regleménten niet te vergeten … te veel om op te noemen. 

Ga er eens voor zitten en bekijk gewoon ‘ns de héle site. ’t Is de moeite! www.bcbe.nl  
 

dirruk 
 

*** 


