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De ClubCompetitie start op dinsdag 6 september en donderdag 8 september. 
 

Het bridge begint steeds om 19.30 uur, een kwartiertje vroeger dan vorig jaar. Zo kan men wat 

vroeger naar huis of wat langer nazitten.  

Wees wél op tijd, maar kom niet vroeger dan 19.00 uur naar binnen. De organisatie is dan nog druk 

bezig met het klaarzetten van de tafels, het op gang brengen van het rekenprogramma en het 

afdrukken van de gele gidsbriefjes.  

Na afloop moet alles weer worden opgeruimd, in dozen gedaan en in de kast gezet. Toch nog aardig 

wat werk, dus een beetje meehelpen is altijd welkom.  

 

Bij elkaar 

De speeltafels staan weer per lijn bij elkaar. Een erfenisje van de Corona-opstelling. Dan hoeft men 

niet ver te lopen naar de volgende tafel en kan de filevorming midden in de foyer beperkt blijven. 

Ja, je kunt dan wel horen (en zien?) wat er op de andere tafels gebeurt, maar met een beetje 

discipline valt dat best mee. Ga niet hard praten over de spellen en wat je zou kunnen halen. En het 

voorlezen van alle scores in de Bridgemate kan ook op gedempte toon. 

 

Spelverdelingen 

We beginnen vanaf de start met het invoeren van de spelverdelingen na de eerste vier spellen. Als je 

Noord bent, ben je niet verplicht het kastje te bedienen. Je mag het invoeren ook overlaten aan 

iemand anders aan tafel. De enige verplichting is dat de spellen moeten worden ingevoerd.  

Nog even de redenen waarom dat invoeren noodzakelijk is. Ten eerste om snel de spelverdeling te 

hebben van een spel dat verkeerd is teruggestoken, bijvoorbeeld 12 kaarten in Oost en 14 kaarten in 

Noord. Zonder spelverdeling moet de arbiter op zoek naar de paren aan de vorige tafel, dus de paren 

die verkeerd hebben teruggestoken. Die mogen dan proberen het spel te herstellen, voor zover ze 

nog weten wat ze in handen hadden. Er hebben dan dus twee tafels ernstig vertraging en 

concentratieverlies.  

Verder vinden onze bridgers het fijn om bepaalde spellen thuis nog eens te bestuderen, met 

spelverdeling en frequentiestaat (= wat andere deden op dat spel). De beste methode om beter te 

gaan bridgen. 

 

5 minuten 

De tijdklok maakt allerlei geluiden Eén daarvan is de koekoeksklok. Die betekent dat er nog maar 5 

minuten zijn voordat er moet worden gewisseld. Het is dan niet toegestaan om nog aan het 4e spel te 

gaan beginnen. Vaak hoor ik dat dat spel best in die 5 minuten kan worden gespeeld. Waarom 

hebben ze dan voor de eerste drie spellen gemiddeld 8 minuten nodig gehad?  

Ook als de tafel zelf geen schuld heeft aan de vertraging, bijvoorbeeld bij een tijdrovende arbitrage, 

dan nog begin je niet aan een nieuw spel. Heel vervelend als er wordt gewisseld terwijl je nog aan 

het spelen bent. Allemaal herrie en de volgende paren staan in je nek te hijgen. Laat dat laatste spel 

toch! Er staat geen straf op: je krijgt het gemiddelde percentage van de resterende 23 spellen.  

Ruud Koningen 

*** 
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Afmeld/vervangingsformulieren en meer …. 

 

Op onze website www.bcbe.nl kun je onder “Reglementen” alle reglementen vinden die met ons 

bridgen op de club te maken hebben. Klik op Competitiereglement. Daarin staan allerlei regels die 

specifiek zijn voor onze clubcompetitie. 

Onderstaand zijn de artikelen betreffende het afmelden en het melden van een invaller zichtbaar 

gemaakt en toegelicht.  

 

Afwezigheid en afmelden 

Een paar, waarvan een speler verhinderd is, kan voor een invaller zorgen. Het verhinderde paar 

mag er ook voor kiezen om geen invallers te sturen.  

Afwezigheid bij een competitie-avond dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tot 16.00 uur op de 

speeldag te worden gemeld op de website van de club: www.bcbe.nl. Dit kan voor één of meerdere 

avonden. 

Na 16.00 uur moet de wedstrijdleiding telefonisch te worden geïnformeerd. 

Een overzicht met de betreffende telefoonnummers wordt verstrekt aan alle deelnemers van de 

clubcompetitie. 

Een paar dat zonder kennisgeving afwezig is, eindigt die competitieronde als laatste en degradeert, 

tenzij er sprake is van overmacht. E.e.a. ter beoordeling van het Bestuur.  

Klik op onze website op Competitie ’22–’23 en kies het betreffende vakje (dinsdag of donderdag). Je 

kunt één of meerdere datums aanvinken. Als je als paar wat langer afwezig zult zijn, laat dan even in 

het tekstveld weten wat daarvan de reden is. Als je 3 of 4 keer in een competitieronde afwezig zult 

zijn, dan halen we je voor die ronde uit de competitie en kom je niet voor in de competitiestand.  

Als je bridgepartner niet kan komen, dan kun je komen met een invaller, maar verplicht is dat niet. 

Als je als paar een avond niet kunt komen, dan stuur je géén invallerspaar. Dat is bij ons niet nodig. 

Als je op de speeldag na 16:00 uur plots niet kunt komen, dan meld je je NIET af op de website, 

maar moet je dinsdags bellen naar Kees van de Ven (06-50950472) en donderdags naar Ruud 

Koningen (06-50486673). Noteer deze nummers in je mobieltje.  
 

Promotie en degradatie  

Na afloop van een competitieronde (van 4 avonden) wordt een rangorde opgesteld op grond van het 

gemiddelde van de uitslagen (percentages) van de gespeelde avonden.  

De 3 of 4 hoogst geëindigde paren promoveren en de 3 of 4 laagst geëindigde paren degraderen. 

Bij gelijk eindigen is het onderlinge resultaat van de betreffende paren beslissend. Indien dit ook 

gelijk is, promoveert het paar met het tot dan toe laagste aantal VP's, respectievelijk degradeert het 

paar met het tot dan toe hoogste aantal VP's. Wenst een paar niet te promoveren, dan kan de WL 

dat toestaan en verkrijgt het naast lager geëindigde paar dat recht.  

Paren die drie uitslagen hebben staan, krijgen het gemiddelde van de drie gespeelde avonden.  

Paren die twee uitslagen hebben staan, krijgen het gemiddelde van de twee gespeelde avonden. Zij 

kunnen wel degraderen maar niet promoveren.  

VP betekent Victory Points. Hoe dat werkt, leggen we later wel uit.  

Deze regels zijn eenvoudig en hanteerbaar. Er is altijd wel wat van af te dingen, maar we werken zo 

al geruime tijd en ontmoeten er weinig problemen mee.  
 

Minder dan 2 uitslagen  

Bij minder dan 2 uitslagen na afloop van een competitieronde staat men niet in de competitie-

eindstand. Men degradeert niet en blijft dus in de lijn. Men krijgt de VP’s die horen bij de laagste 

niet-degradatie-plaats in de betrokken lijn. 

Bij voorziene afwezigheid op 3 of 4 avonden gedurende een competitieronde dient men dat bij het 

afmelden aan te geven.  

Indien de WL van mening is dat misbruik wordt gemaakt van bovenstaande regeling, meldt hij dat 

bij het bestuur. Het bestuur bepaalt óf en zo ja welke maatregel ten aanzien van het betrokken paar 

wordt genomen. 
 

Ruud Koningen ***  
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Ik ben zo blij met uw systeemkaart! 

Een van de aantrekkelijkste kwaliteiten van het bridgespel is dat we strijden met open vizier. We 

brengen onze tegenstanders op de hoogte van al onze afspraken over bieden, uitkomen, signaleren. 

Dat doen we door middel van onze systeemkaart. Het spreekt dan ook vanzelf dat we die aan het 

begin van de ronde aan de tegenstanders overhandigen, zodat zij kennis kunnen nemen van jullie 

biedsysteem en van speciale afspraken, bijvoorbeeld over signaleren. 

Nu zie je het weleens gebeuren dat een speler een systeemkaart toegeschoven krijgt, en hem 

vervolgens achteloos terzijde legt, zonder er ook maar één regel van te lezen. “We vragen het wel!”, 

hoor je dan. Maar vragen om ook de partner attent te maken, is niet toegestaan (Art. 20G). 

Daarnaast doe je toch jezelf tekort. Je wilt toch weten om welke kleur een speler vraagt bij niet 

bekennen, of de tegenpartij zwakke of sterke twee speelt. 

En de eigen systeemkaart, vloek of zegen? Het laatste natuurlijk. Stel,  partner komt tegen 4♠ met 

♥Aas uit. Dan belooft ie in 99% van de gevallen ook de Heer. Dan wil je hem toch kunnen vertellen 

of hij harten door moet spelen of moet switchen naar een andere kleur. Je maakt de afspraak “hoog 

is aan, laag is af.” Speel je ♥8 bij, dan vertel je hem: partner, ik heb de vrouw (V,8,2), of: ik heb 

een doubleton (8,2) en kan de derde harten introeven. Al die afspraken (zwak sprongvolgbod, 

kleintje belooft plaatje etc. leg je vast op je systeemkaart. Hoe vollediger, hoe meer situaties je 

aankunt, hoe beter je dus gaat bridgen. 

Ook als wedstrijdleider/arbiter wil je goed ingevulde systeemkaarten op tafel. Alleen dan kun je bij 

een onregelmatigheid als verkeerde  uitleg de tafel echt verder helpen. 

Kortom, als Ruud en ik als wedstrijdleiders jullie vragen om een duidelijk ingevulde systeemkaart 

op tafel te leggen, dan heeft dat goede redenen: voldoen aan een verplichting t.o.v. de tegenstanders, 

het mogelijk maken van een vlotte arbitrage, maar zeker ook de verhoging van het spelpeil in de 

vereniging. Toch niet het onbelangrijkste aspect. 

Even terzijde: word niet boos als gevraagd wordt correct te alerteren en het stopkaartje te gebruiken 

bij sprongbiedingen. Natuurlijk weet men wel dat 2♦ na een 1SA-opening Jacoby is, en dus niet 

“echt”, maar hoe zit het nu met een 2♦-antwoord op 1SA na een tussenbieding van 2♣? Om het 

onderscheid te maken alerteer je het eerste 2♦-bod wel, en het tweede niet (na een tussenbieding is 

alles reëel). 

Hulp nodig bij het invullen van de systeemkaart, zoek even contact met mij, dan maken we een 

afspraak. Of google even naar SykaDrenthe. Je geeft antwoord op een flink aantal vragen en je 

krijgt een keurig ingevulde systeemkaart op je mailadres. 

Kees van de Ven 
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Al enkele jaren ontvangt de club 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. 

Je kunt stemmen vanaf 5 september tot uiterlijk 27 september. DOEN! 

Hoe nu te stemmen? Je moet er wel even voor gaan zitten. 

Ga op internet naar Rabo ClubSupport - Rabobank 

1) Bekijk deelnemers 

2) Klik op Filteren 

3) Bij categorie “Toon alle 29” aanklikken 

4) Selecteer Bridge, scroll naar “Actief in” en selecteer Berkel-Enschot 

5) Bekijk resultaten 

Bridgeclub Berkel Enschot 

Per1 januari 2022 werd de NBB btw-plichtig. De afdracht van de vereniging werd daardoor verhoogd 

met bijna € 700,- , 'n bedrag dat niet was voorzien toen de begroting voor 2022 werd opgesteld. 

Het afgelopen verenigingsjaar heeft de bridgeclub- door de corona maatregelen verlies geleden door 

contributieverlaging en omdat in juli en augustus extra speeldagen werden georganiseerd wat 

uiteraard kostenverhogend werkte. 

(De bekendmaking is op 10 oktober) 

Uw p€nningm€€st€r 

*** 

 

 

Onderstaand de indeling in lijnen van de deelnemers aan de komende clubcompetitie. Deze indeling 

is gebaseerd op de eindstand van de Victory-Points uit het seizoen 2021-2022. 

Indien u ongewenst op deze lijsten staat of als uw naam ten onrechte ontbreekt, graag even melden 

naar info@bcbe.nl. 

Paren DINSDAG 2022-2023 
 

Lijn A Lijn B 
Ine Bouwman – Finy Sijbring 

Jo Denissen – Ine van Kollenburg 

Jetty Groels – Hanneke de Vries 

Petra Hendriks – Sjef Vorstenbosch 

Harrie van Hoof – Yvonne van Riel 

Kees van Elderen – Kees van de Ven 

Marco Klein Nagelvoort – Jeanne de Kort 

Mieke Rijnen – Loes Westgeest 

Cobi van Rooijen – Henk van Rooijen 

Jetty Schuurmans – Ine Vesters 

Hans Voskuilen – Wil Voskuilen 

Loes Poppelaars – René Smolders 

Nettie Brekelmans – Ko Rijnen  

Frans Vromans – Annelies van Gisteren 

 

 

John Boeren – Mireille Janssen  

Monique Bensing – Ruud Koningen 

Martje van den Broek – Bertus de Groot 

Corry Brok – Theo Brok 

Nel Balke – Marij Bienert 

René Bouwers – Stijn Schutselaars 

Gerry van Elderen – Agnes Zuurhout 

Henny Hoogers – Clemens Vergeer 

Ans Janssens – Maarten Janssens 

Riet Klaassen – Harrie de Kok 

Tine Ribbink – Marijke Rijnders 

Joop Smits – Bert van Zelst 

Hanny van der Veer – Leny van de Ven 

Ad Verhoeven – Corry Verhoeven 

Ad Voogt – Ans Voogt 

Wil Kuijpers – Wim Kuijpers 
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Paren DONDERDAG 2022-2023 
 

Lijn A Lijn B 
John Boeren – Wim Smolders 

Ine Bouwman – Jeanne de Kort 

Erna Bosman – Kees van de Ven 

Cis Eekelaar – Nettie Moonen 

Jetty Groels – Marco Klein Nagelvoort 

Mari-Anne Boers – Hanneke de Vries 

Petra Hendriks – Sjef Vorstenbosch 

Harrie van Hoof – Frans Vromans 

Pauline v. Hussen – Pauline v.d. Pas – Loes Westgeest 

Harrie van Iersel – José van Iersel 

Kees de Kort – Herman Rooney 

Jan Maas – Rian Maas 

Mieke Rijnen – Finy Sijbring 

Lenie Gordebeke – Yvonne Naaijkens 

Nettie Brekelmans – Ko Rijnen 

Corry Brok – Paula Jansma 

Jo Denissen – Ine van Kollenburg 

Mari van den Dries – Bert Vennix 

Gerry van Elderen – Kees van Elderen 

Willy van Helmond – Gonny van Kalkeren 

Willem van Tuijn – Kees Moonen 

Monique Bensing – Mireille Janssen 

Joke van Zijl – Ton van Zijl 

Rikie de Jong – Leon Kremers 

Hans Leuverink – Geert Welp 

Lucia Moonen – Wilma de Wilde 

Cees Schaffelaars – Lies Schaffelaars 

Hans Voskuilen – Wil Voskuilen 

 

 Lijn C  
 Jannie Bloem – Wil Schilthuizen 

Anneke van de Boom – Margareth Maas 

René Brouwers – Marijke Domis 

Frans van Gulik – Jacqueline van Gulik 

Irene Brugmans – Gerrie Couwenberg 

Frans van Loon – Toos van Loon 

Hedwig Lampmann – Marion Vermue 

Jan van Meer – Hildegard Pouwels 

Mieke Mols – Ans van Neer 

Anneke Remmers – Agnes Zuurhout 

Leny van de Ven – Marianne de Wilde 

Janny Willemstein – Johan Willemstein 

Ria Kemps – Henk van Rooijen 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

Eigenlijk is het niet leuk meer …………. 


