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Bestuur 
Het bestuur heeft op maandag 20 januari 2020 een volle agenda vergaderd. Daaruit kan het volgend 
worden gemeld: 

 Het parkeren bij Koningsoord is herhaaldelijk aan wijziging onderhevig. Een behulpzame 
plattegrond maken is dan ook ondoenlijk. Laat uw padvinderstalent spreken. 

 Het bestuur en de technische commissie zijn druk bezig met een nieuw competitiereglement. We 
zijn er nog niet helemaal uit, maar we laten u ook niet te lang wachten. 

 We kunnen wél verklappen dat afwezigheid en invallers tot 16:00 uur op de speeldag kunnen 
worden gemeld. Dat was 14:00 uur. Let er wél op dat uw melding wordt bevestigd door de 
wedstrijdleiding. Bij twijfel eventjes bellen. 

 Op de dinsdag is omgeroepen dat het op tafel leggen van het te spelen contract gewenst is. Dit 
naar aanleiding van een ruzie over het al dan niet gedoubleerd zijn van een contract. Het aan het 
begin van het spelen invoeren van het contract in de bridgemate is geen garantie, omdat dat niet 
door de andere spelers wordt gecontroleerd. In het volgende aan-signaal gaan we nader in op de 
voors en tegens. En we gaan u vragen wat u zou willen en waarom. De Bridgebond staat het te 
spelen contract op tafel leggen toe. 

 Het hebben en op tafel leggen van een volledig gevulde systeemkaart blijft een probleem. Zou 
controle helpen? We beramen ons nog op een betere manier om u te stimuleren het correct te doen. 

 Een aantal leden is bereid gevonden de biddingboxen op orde te brengen: Ep Verhoeven, Herma 
Cashoek, Loes Poppelaars. Hulde! 

 De komende Jaarlijkse Ledenvergadering wordt verplaatst van dinsdag 5 mei naar donderdag 7 
mei 2020. 5 mei is een ongelukkige datum. Er zijn nogal wat leden die op die dag met hun 
afdankers op een kleedje aan de kant van de weg gaan zitten. 

*** 

Een terugblik op de kerstdrive 
 
Inmiddels is het alweer even geleden dat we samen in de sfeervolle zaal van Ons Koningsoord zaten. 
We waren er met maar liefst 56 paren, dus de zaal was goed gevuld. Ruud zorgde als 
wedstrijdleider voor het goede verloop van de drive en werd aan de computer geassisteerd door 
Monique Bensing. De prijzentafel was de moeite waard en iedereen was druk bezig om een zo goed 
mogelijk resultaat neer te zetten. Zo goed bezig dat niemand eraan had gedacht om foto’s te nemen, 
temeer daar onze hoffotograaf (Theo) niet aanwezig kon zijn. Voor dit euvel hebben verschillende 
mensen het boetekleed al aangetrokken, maar helaas! 
Om de kas nog wat te spekken, (ja, ja, er komt een lustrum aan!) werden er lootjes verkocht aan het 
begin van de avond door Paula Jansma en Petra Hendriks. Dus er werden ook nog geldprijzen 
uitgedeeld.  
De uitslagen van de verschillende lijnen zijn te vinden op het bekende www.nbbclubsites.nl.  
De overheerlijke hapjes tijdens de drive werden verzorgd door het restaurant van Ons Koningsoord.  

Al met al kon er teruggekeken worden op een gezellige en geslaagde avond! 

Finy Sijbring 
*** 
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Eindcontract zichtbaar op tafel 
 

Reactie BridgeBond in het bondsblad van april 2018: 
In deze hebben we te maken met artikel 40B2d (geheugensteuntjes mogen niet),  
artikel 41C (leider en tegenspelers mogen als ze aan de beurt zijn, vernemen wat het contract is) en 
artikel 7 lid 3 van het Wedstrijdreglement (spelers mogen aantekening houden van het contract etc.).  

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. 

Artikel 40B2d: Tenzij het Bondsbestuur anders bepaalt, is een speler tijdens de bied- en 
speelperiode niet gerechtigd geheugensteuntjes te gebruiken of hulpmiddelen voor berekeningen of 
bieden speeltechniek, in welke vorm dan ook. 

Je kunt aan het artikel zien dat “geheugensteuntjes mogen niet” gericht is op het bieden en op de 
speeltechniek. Niet op het tonen van het eindcontract. 

Artikel 41C: …. Nadat het te laat is om eerdere biedingen te laten herhalen, hebben de leider en 
beide tegenspelers, als het hun beurt is om te spelen, het recht te vernemen wat het contract is en óf, 
maar niet door wie, het werd gedoubleerd of geredoubleerd.  

Dus je kunt tijdens het spelen altijd vragen wat het eindcontract is. Het eindcontract zichtbaar 
houden heeft hetzelfde effect en geeft meer rust. 

Artikel 7 lid 3 van het Wedstrijdreglement: Het is spelers toegestaan aantekening te houden van 
het contract, de leider, het resultaat, de score en de uitkomst. Deze aantekeningen mogen niet 
zichtbaar zijn voor spelers die het spel nog moeten spelen. 

Kennelijk is het noteren van het contract toegestaan en valt dus niet onder de term 
“geheugensteuntje” zoals genoemd in artikel 40B2. Het niet zichtbaar zijn voor spelers die het spel 
nog moeten spelen zou niet pleiten voor het eindcontract midden op tafel zichtbaar te maken. Maar 
alleen eindcontract, zonder de leider, het resultaat, de score en de uitkomst lijkt mij geen echt 
bruikbare informatie. 

Ruud Koningen 
*** 

EN VANUIT STIPPENT …  

Het Chinese jaar Huangdi 4717, het Jaar van de Rat, begint vandaag, zaterdag 25 
januari 2020. 

Aangezien mijn “beste wensen” in het vorige Aan-signaal 
niet het beoogde effect hadden … tenminste niet bij mijzelf, 
doe ik deze opnieuw bij aanvang van het Chinése nieuwjaar 
in de hoop dat het nu wél werkt! 
Dus nogmaals: álle goeds voor een, vooral gezond 2020.  
 

Interessant overigens om eens dat “Chinees Nieuwjaar” te googelen. Vuurwerk? Een 
miniem, zij het niet onbelangrijk deel van dat feest, bedoeld om kwade geesten te verjagen. En 
neen, er is veel en veel meer aan de hand! Daarbij valt ons “westers nieuwjaar” in het niet!  

Jaar van de rat 
Navolgende jaren 1900 - 1912 - 1924 - 1936 - 1948 - 1960 - 1972 - 1984 - 1996 - 2008 - 2020 zijn 
jaren die in het teken van de rat staan. Let op:  het Chinees nieuwjaar valt in januari of februari.  

Ratten zijn in bepaalde landen een symbool van geluk en voorspoed doordat ze zich aan veel 
omstandigheden kunnen aanpassen. Ratten zijn slim, vooral waar het hun eigen overleving betreft. 
Volgens Chinese folklore zijn mensen die onder dit sterrenbeeld zijn geboren: charmant, 
economisch, efficiënt, diplomatiek, ondernemend, ambitieus, flexibel, welbespraakt (maar ook 

huichelachtig, laf, opportunistisch, verkwistend en op eigen materieel gewin uit …..) 
 

dirruk 
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Uitslag Dinsdag 4e ronde 

A 

1  
2  
3  
4  
5  
6 
7  
8  
9  

10  
11 
12 
13 

Ine Bouwman/Finy Sijbring 
Chris Bastin/Frans Vromans 
Loes Poppelaars/Theo van Eekelen 
Jeanne van Doremalen/Berry v.d. Donk 
Carlijn Eras/Rianne van Gorp 
Herma Cashoek/Ad de Beer 
Jeanne de Kort/René Smolders 
Yvonne van Riel/Harrie van Hoof 
Hannie van der Veer/Leny van de Ven 
Erna Bosman/Lambert Kemerink 
Marianne de Bont/Jos de Bont 
Rony Derks/John van der Vleuten 
Elly Bressers/Netty Zwaans 

  

B 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Mieke Rijnen/Loes Westgeest 
Petra Hendriks/Sjef Vorstenbosch 
Monique Bensing/Jo Denissen/Mi. Janssen 
Jetty Schuurmans/Ine Vesters 
Mieke Smit/John Boeren 
Adrienne Hamers/Elly de Jong 
Jetty Groels/Hanneke de Vries 
Hans Voskuilen/Wil Voskuilen 
Ans Frumau/Helga Speckmann 
Corry Verhoeven/Ad Verhoeven 
Tine Ribbink/Marijke Rijnders 
Stijn Schutselaars/Rien Brooijmans 

  

C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Nel Balke/Marij Bienert 
Ans Voogt/Ad Voogt 
Corry Brok/Paula Jansma 
Paula Krouwels/Louky Molenschot 
Ans Janssens/Maarten Janssens 
Marijke Bottema/Murk Bottema 
Martje van den Broek/Bertus de Groot 
Cobi van Rooijen/Henk van Rooijen 
Annelies Huffmeijer/Yvonne Robben 
Riet Klaassen/Harrie de Kok 
Anneke Remmers/Cynthia Rijken 
Gerda Aldenhuijsen/Stef Aldenhuijsen 
Nettie Brekelmans/Marijke Nouws 

  

Uitslag Donderdag 4e ronde 

A 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12 

Ine Bouwman / Chris Bastin 
Ad de Beer / Kees van Elderen  
Jeanne van Doremalen / Harrie van Hoof 
Jeanne van der Aa / Marga Amesz  
Marco Klein Nagelvoort / Frans Vromans 
Kees de Kort / Herman Rooney 
Mieke Rijnen / Finy Sijbring 
Erna Bosman / Kees van de Ven 
Annemie Jacobs / Ben Jacobs 
Françoise Ackermann / Paul Ackermann 
Corry Brok / Theo Brok 
Loes Westgeest / Wilma de Wilde 

 

B 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 

 8  
9  

10/11  
10/11  

12  
13 
14 

Mari-Anne Boers / Hanneke de Vries 
Willy v. Helmond / Gonnie v. Kalkeren 
Lianne van Ravenstein / Wim van Riel 
John Boeren / Wim Smolders  
Petra Hendriks / Sjef Vorstenbosch 
Rian Maas / Jan Maas 
Nel Balke / Til Bertens 
Lies Schaffelaars / Cees Schaffelaars 
José van Iersel / Harrie van Iersel 
Els Smolders / René Smolders 
Nettie Brekelmans / Ko Rijnen 
Pauline v. Hussen / Pauline van der Pas  
Kees Moonen / Willem van Tuijn 
Monique Bensing / Jo Denissen 

 

C 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 

 8  
9  

10  
11  
12  
13 
14 

Marijke Domis / Cis Eekelaar 
Gerry van Elderen / Agnes Zuurhout 
Mireille Janssen / Trees Meuleman  
Hans Leuverink / Geert Welp 
Nettie Moonen / Toos van den Oetelaar 
Jacqueline van Gulik / Frans van Gulik 
Lenie Gordebeke / Toos Roemen 
Tonny Spitters / Ineke Spitters 
An. Hoozemans / T. Robertz / El. Bergmans 
Joke van Zijl / Ton van Zijl  
Irene Brugmans / Monique van Stokkom 
Jeanne Mathijssen / Geert Mathijssen 
Jannie Bloem / Wil Schilthuizen 
Sophia van Abeelen / Bertus de Groot 

 

D 

1  
2  
3  
4  
5 
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12 

Ton Wolfs / Bart Wolfs 
Leny van de Ven / Marianne de Wilde 
Mieke van Beek / Therie de With  
Marie-José Timmermans / Ton Timmermans 
Anneke van den Boom / Margareth Maas 
Toos van Loon / Frans van Loon  
Nel Hamers / Liesbeth van Kuijk 
Hanny Sweep / Jeanette van Drunen 
Hildegard Pouwels / Jan van Meer 
Jo. Korthout / He. Lampmann / M.Vermue 
Ans Oerlemans / Greet Rutters  
Els van der Meijden / Mia Panhuijzen 

  
 


