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Bestuur 

 Op 6 juni wordt in de LocHal in Tilburg een kaartfestival georganiseerd, waaronder uiteraard 
bridge. Houd deze dag vrij in uw agenda! Voor de (zeer) oudgedienden onder ons is dit dus een 
reanimatie van het vroegere kaartfestival op de heuvel.  

 Kees van de Ven is van plan vanaf januari weer lessen te gaan geven. Hoe en wanneer precies 
komt in een volgend aan-signaal.   

 Het per e-mail verstrekken van de contributienota’s ging dit jaar niet goed. We hopen nu wel dat 
iedereen een nota heeft ontvangen. Volgend jaar maar gewoon op een papieren A4-tje en uitdelen.  

 Er zijn dit seizoen veel zaken aangeschaft, zoals boards, koffers, laptops en speelkaarten. We 
hebben beduidend meer uitgegeven dan begroot, maar dat was dan wél de moeite waard.  

 Met de komst van vele nieuwe leden waren we bang dat de kerstdrive (dinsdag 17 december) 
niet in de foyer zou passen. Er hebben zich uiteindelijk 54 paren aangemeld en die passen precies 
in de zaal. We doen geen topintegraal, dus zelf schudden en een hele opluchting voor de leden 
met een “gestokenspellenfobie”.    

 De viering van ons 50-jarig jubileum is vastgesteld op zaterdag 10 oktober 2020. Noteer dat 
alvast in uw agenda. We vragen geen eigen bijdrage van de leden. Meer informatie komt later. 

*** 
 
Computerbediening 

De club, (U dus!) is naarstig op zoek naar leden die bereid zijn om op de competitieavond de 
computer te bedienen. (Vreemd eigenlijk: zonder computer is heden ten dage geen bridgecompetitie 
meer mogelijk terwijl dat tot voor pakweg 20 jaar wél kon, tja tijden veranderen …) 

Loopbriefjes, scorelijsten, spelverdelingen ..… wat dat apparaat allemaal niet of juist wél kan, maar 

e.e.a. moet er wel vooraf ingestopt worden en daar hebben wij U voor nodig. 

 We willen allemaal bridgen, ja toch? 
 Vrijwel iedereen heeft de beschikking over een PC, ja toch? 
 Een groot aantal van ons heeft ook de kúnde er meer uit te halen dan de email, ja toch? 
 Nu alleen de kénnis nog …… 

U bestudeert het NBBprogramma (da’s niet zo ingewikkeld en u wordt daarbij eventueel geholpen).  

Thuis kunt u al wat voorbereiden; dat scheelt dan ’s avonds weer werk.  

U komt dan om een uur of 7 naar Koningsoord om de spullen klaar te 
zetten. U controleert of iedereen er ook is, start de boel op en gaat 
gewoon aan uw bridgeavond beginnen.  

Na afloop daarvan drukt u hier en daar op een toets en hoppetee, de 
computer hoest alles op en zet de uitslag ook nog eens voor u op het 
internet.  

Eitje … en echt waar: leuk en dankbaar werk. Ik heb het jarenlang met veel plezier gedaan! 
 

*** 
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Invallerslijst 

Enkele weken geleden deed ik u het verzoek om u op te geven als (mogelijke) invaller op één van 
beide competitieavonden. Tot mijn spijt was er totaal geen respons; jammer want onze invallerslijst 
mag die naam eigenlijk niet eens hebben … Slechts enkele (niet)leden voor dinsdag en maar twéé 
niet-leden voor donderdag!  

Om het toch wat makkelijker te maken voor degenen die desondanks een invaller zoeken, kunt u 
vanaf nu de telefoonlijst (alléén naam en tel.nr.) bekijken op de site van de NBB:  

Algemeen – Ledenlijst – inloggen (Uw NBBnummer + het door u gekozen wachtwoord) 

*** 
Balletjesloterij 

Balletjesloterij? Wel - en nu richt ik mij tot de vele nieuwe leden – de balletjesloterij werd sinds 
jaar en dag gehouden tijdens een drive van BCBE. Bij binnenkomst werd u begroet door twee 
bevallige dames die u de mogelijkheid boden uw weekloon, uw maandsalaris of uw pensioen 
enigszins aan te vullen door een (juiste) keuze te maken uit de ballenbak.  

Die balletjes waren “op zijn bingoos” genummerd en in de loop van de drive werden er dan enkele 
getrokken met een deel van de totale inleg van die avond als prijzenpot. Menig lid heeft in het 
verleden al triomfantelijk de betreffende envelop omhoog kunnen houden.   

Een déél van de totale inleg? Het idee erachter moge duidelijk zijn: fifty – fifty, de helft voor jullie 
en de helft voor de penningmeester (uiteraard leest u hier: de club!)  

Helaas pindakaas, die romantische balletjes zijn vervangen door ordinaire lootjes. Maar, net als 
toen bij die balletjes, geldt ook nu weer: Hoe meer lootjes, hoe meer ……  

…. en gelukkig zijn die dames gebleven! 
 

*** 
GEZELLIG (2) 
 

Eindcontract op tafel 

Artikel 15 van ons competitiereglement luidt: Het is toegestaan het te spelen contract middels een 
biedkaartje (en eventueel het doubletkaartje) midden op tafel te leggen. Zo kan discussie achteraf 
over het gespeelde contract worden voorkómen. 

Sommigen denken dat dit tegen de formele spelregels is, maar in het bridgeblad van april 2018 
wordt geconcludeerd: Clubs mogen zelf bepalen hoe ze aan deze bepalingen uitvoer willen geven. 
Het eindcontract via het biedkaartje op tafel leggen is een van de mogelijkheden. 

En dat hebben we dus gedaan. Maar goed ook, want bij mijn wandelingen als 
loslopende hond hoor ik regelmatig de vraag “Wat spelen we ook al weer?” Of er 
ontstaat achteraf discussie over het contract en het al dan niet gedoubleerd zijn.  

Tip: Stel onmiddellijk na de laatste kaart met elkaar vast hoeveel slagen de 
tegenspelers hebben gemaakt. Roep niet “min 1”, want dat hangt er maar van af. En 
ga niet eerst napraten voordat dat aantal slagen door beide paren is geaccordeerd. 

Zo blijft het zéker GEZELLIG. 
 

Ruud Koningen 
*** 

 
Mooi hè, zo’n Aan-signaal? En er komen nog twee pagina’s! 
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De sinterklaastijd is bij uitstek geschikt om mensen op een ludieke manier “iets onder de neus te 
wrijven”. Vandaar de plaatsing van navolgend gedicht, ingezonden en - met toestemming overigens – 
enigszins aangepast.  
 
Bridge - ethiek  

Hoe je het bridgen ook beziet;  
Het is ontspanning en meer niet.  
Al bridge je in de hoogste kringen,  
Er zijn belangrijkere dingen!  
Is de bridgetop halen in jouw leven 
Daarentegen nu jouw streven, 
Besef dan wel dat dat niet gaat 
Zonder hulp van jouw maat. 
Doet ie het goed: laat hem dat merken,  
En ’t zal uw partnerschap versterken 
Doet ie het fout, bedenk dan gauw: 
Dat de maker van de fout 

Wanneer u elkaars fouten accepteert. 

*** 
Rabo Clubsupport 

  

Donderdag 24 oktober was er een feestelijke bijeenkomst in Udenhout waarbij de 
uitslag van de Rabo ClubSupportactie bekend werd gemaakt. Er bleken ruim 100 
stemmen te zijn uitgebracht op onze club hetgeen omgerekend naar euro’s een mooi 
resultaat opleverde, namelijk € 488,47.  

Op de clubavonden van 29 en 31 oktober is dit aan de leden bekend gemaakt, maar aangezien niet 
alle leden daar aanwezig zijn geweest nog een keer de vermelding van deze financiële meevaller. 

Uw p€nningm€€st€r 
*** 

 
EN VANUIT STIPPENT … 
 

In het vorige Aan-signaal stond een uitnodiging om eens op een verloren moment de 
hele website te bekijken; dat dat toch echt wel de moeite was. Hebt u dat ook gedaan?  

Of behoort u tot degenen die onze site inderdaad alleen gebruiken om een keertje af te 
melden of als opstapje naar de site van de NBB om scores en spelverdelingen in te 
zien? Nou ja, daar is ie óók voor, maar niet daar ís ie ook voor. 

Kwestie van klemtoon …….. da’s er eentje voor fijnproevers!  
 

In huize Stippent wordt die fout - al kun je in ons geval niet echt van “fout” spreken, 
meen ik - eerlijk gezegd ook een paar keer per week gemaakt. Op woensdag- en vrijdagmorgen 
wordt er steevast naar de site van BCBE gesurft om nota te nemen van het laatste nieuws én …. om 
op de site van de NBB te komen. De spellen van de vorige avond worden dan namelijk bestudeerd 
en wat de jongelui er van gebakken hebben wordt becómmentarieerd! Leuk, blijven we een beetje 
bij! 

Wie zei er dat het invoeren van die vermaledijde spelverdelingen geen enkele zin had? Echt wel! 
 

dirruk  
*** 

 

Er zelf nog het meest om rouwt. 
En was de laatste blunder niet van jou? 
 

Uw spel verbetert ook gegarandeerd, 
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Uitslag Dinsdag 3e ronde 

A 

1  
2  
3  
4  
5  
6 
7  
8  
9  

10  
11 
12 
13 

Chris Bastin/Frans Vromans 
Erna Bosman/Lambert Kemerink 
Carlijn Eras/Rianne van Gorp 
Herma Cashoek/Ad de Beer 
Ine Bouwman/Finy Sijbring 
Jeanne van Doremalen/Berry v.d. Donk 
Loes Poppelaars/Theo van Eekelen 
Jeanne de Kort/René Smolders 
Yvonne van Riel/Harrie van Hoof 
Rony Derks/John van der Vleuten 
Jetty Schuurmans/Ine Vesters 
Jetty Groels/Hanneke de Vries 
Mieke Rijnen/Loes Westgeest 

  

B 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Elly Bressers/Netty Zwaans 
Hannie van der Veer/Leny van de Ven 
Marianne de Bont/Jos de Bont 
Petra Hendriks/Sjef Vorstenbosch 
Mieke Smit/John Boeren 
Ans Frumau/Helga Speckmann 
Corry Verhoeven/Ad Verhoeven 
Stijn Schutselaars/Rien Brooijmans 
Monique Bensing/Jo Denissen/Mi. Janssen 
Kees van Elderen/Gerry van Elderen 
Riet Klaassen/Harrie de Kok 
Martje van den Broek/Bertus de Groot 
Nel Balke/Marij Bienert 

  

C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Adrienne Hamers/Elly de Jong 
Tine Ribbink/Marijke Rijnders 
Wil Voskuilen/Hans Voskuilen 
Ans Janssens/Maarten Janssens 
Nettie Brekelmans/Marijke Nouws 
Ans Voogt/Ad Voogt 
Corry Brok/Paula Jansma 
Paula Krouwels/Louky Molenschot 
Anneke Remmers/Cynthia Rijken 
Cobi van Rooijen/Henk van Rooijen 
Marijke Bottema/Murk Bottema 
Annelies Huffmeijer/Yvonne Robben 
Gerda Aldenhuijsen/Stef Aldenhuijsen 

  

Uitslag Donderdag 3e ronde 

A 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

8/9  
8/9  
10  
11  
12 

Ad de Beer / Kees van Elderen  
Erna Bosman / Kees van de Ven 
Jeanne van Doremalen / Harrie van Hoof 
Ine Bouwman / Chris Bastin 
Mieke Rijnen / Finy Sijbring 
Françoise Ackermann / Paul Ackermann 
Marco Klein Nagelvoort / Frans Vromans 
Annemie Jacobs / Ben Jacobs 
Kees de Kort / Herman Rooney 
Els Smolders / René Smolders 
Lianne van Ravenstein / Wim van Riel 
Lies Schaffelaars / Cees Schaffelaars 

 

B 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 

 8  
9  

10  
11  
12  
13 
14 

Loes Westgeest / Wilma de Wilde 
Jeanne van der Aa / Marga Amesz  
Corry Brok / Theo Brok 
John Boeren / Wim Smolders  
Pauline v. Hussen / Pauline van der Pas  
Kees Moonen / Willem van Tuijn 
Nettie Brekelmans / Ko Rijnen 
Monique Bensing / Jo Denissen 
Mari-Anne Boers / Hanneke de Vries 
José van Iersel / Harrie van Iersel 
Petra Hendriks / Sjef Vorstenbosch 
Jannie Bloem / Wil Schilthuizen 
Joke van Zijl / Ton van Zijl  
Gerry van Elderen / Agnes Zuurhout 

 

C 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 

 8  
9  

10  
11  
12  
13 
14 

Willy van Helmond / Gonnie van Kalkeren 
Nel Balke / Til Bertens 
Rian Maas / Jan Maas 
An. Hoozemans / T. Robertz / El. Bergmans 
Mireille Janssen / Trees Meuleman  
Nettie Moonen / Toos van den Oetelaar 
Lenie Gordebeke / Toos Roemen 
Sophia van Abeelen / Bertus de Groot 
Jacqueline van Gulik / Frans van Gulik 
Irene Brugmans / Monique van Stokkom 
Hans Leuverink / Geert Welp 
Toos van Loon / Frans van Loon  
Marie-José Timmermans / Ton Timmermans 
Leny van de Ven / Marianne de Wilde 

 

D 

1  
2  
3  
4  
5 
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12 

Jeanne Mathijssen / Geert Mathijssen 
Tonny Spitters / Ineke Spitters 
Marijke Domis / Cis Eekelaar 
Ton Wolfs / Bart Wolfs 
Mieke van Beek / Therie de With  
Anneke van den Boom / Margareth Maas 
Nel Hamers / Liesbeth van Kuijk 
Hanny Sweep / Jeanette van Drunen 
Els van der Meijden / Mia Panhuijzen 
Jo. Korthout / He. Lampmann / M.Vermue 
Ans Oerlemans / Greet Rutters  
Hildegard Pouwels / Jan van Meer 

  


