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Lief en Leed

Joke Logchies

Voorzitter
Lid
Webmaster

Hans Roelofs
Monique Appels

Leden :

Joke Logchies
vacature

Mathilde Wibautstraat 22, 2135 MC HOOFDDORP 023-5628840

WL@nrc-meerbridge.nl
Contributie:

Speeldata:

Altijd voor 12.00 uur

alléén op woensdagavond/donderdagavond spelen:
spelen op woensdag én donderdagavond:
jeugdleden
woensdag

€ 65,00
€ 100,00
€ 25,00

7/9 ALV - 11/9 - 25/9 - 9/10 - 23/10 - 6/11 - 20/11 - 4/12 - 18/12 21/12 Kerstdrive - 15/1 -29/1 - 12/2 - 26/2 - 12/3 - 26/3 - 9/4 –
23/4 - 7/5 - 28/5 - 31/5 (slotdrive )

2014

ALV - 19/9 - 3/10 - 17/10 - 31/10 - 14/11 - 28/11 - 12/12 –
21/12 Kerstdrive - 9/1 - 23/1 - 6/2 - 20/2 - 6/3 - 20/3 - 3/4 –
17/4 - 1/5 - 15/5 - 31/5(slotdrive )
¼ pag € 10,-; ½ pag € 20,- en 1/1 pag € 35,- per keer. Advertenties per

donderdag

Advertenties:

5/9 - 7/9

jaargang (= 4 nummers)

We zoeken bedrijven die een advertentie in ons blad willen
plaatsen, zodat onze kosten beperkt kunnen blijven.
Informatie bij Hans Roelofs
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Celeste Duives
Emmy Hubert

Website

Buurtcentrum “DE AMAZONE”
De NRC-Meerbridge speelt op op de woensdag- en op de donderdagavond vanaf 19.30 uur.
15 min. voor aanvang aanwezig zijn.
Afmelden bij de wedstrijdleiders, ALTIJD via email:

Albert Boon
Hennie Boel
Pam Meijer-Karis
Riet Middelkoop

Redactie
Hoofdredacteur:

Hans Roelofs

Website: http://www.nrc-meerbridge.nl
Agenda:
6 maart 2014
31 mei 2014

Alert jrg 11-1 komt uit
Alert jrg 11-2 komt uit

Zaterdag 21 december 2013

Kerstdrive

Opzeggen lidmaatschap
Het komt nog wel eens voor dat leden opzeggen bij een van de bestuursleden.
Ik wil u er op wijzen, dat een opzegging van het lidmaatschap van NRC-Meerbridge
schriftelijk moet gebeuren bij de secretaris. Alleen schriftelijke opzeggingen
minimaal 1 maand voor het begin van het nieuwe bridgeseizoen worden
aangenomen. Bij te late opzegging blijft u contributieplichtig voor het komende
bridgeseizoen. Dit heeft te maken met de verplichtingen die wij als vereniging
aangaan of aangegaan zijn. Hierbij kunt u denken aan de verantwoordelijkheden die
voortvloeien uit het aanvaarden door de leden van de begroting en aan de verplichte
afdracht van NRC-Meerbridge aan de Nederlandse Bridge Bond.
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1 Bieden met Berry

Berry Westra

boek/CD leenprijs periode
€5
Cd
1 maand

2 Leer Bridge

Berry Westra

Cd

€5

1 maand

3 Speel bridge 1

Berry Westra

Cd

€5

1 maand

boek

€2

1 maand

NRC-Meerbridge Boeken ter leen

4 Berry's vijfkaart hoog
Bieden met Berry Deel 1 het
5 constructieve bieden

Berry Westra
Berry Westra

boek

6 Bridge in een flits 1

Berry Westra

boek

7 Bridge in een flits 2

Berry Westra

8 Het moderne ACOL boek
9 Leer bridge met Berry Westra 2
Leer bridge met Berry Westra 2
10 oefenspellen
11 Leer bridge met Berry Westra 3
Leer bridge met Berry Westra 3
12 oefenspellen
13 Leer bridge met Berry Westra 4
Leer bridge met Berry Westra 4
14 oefenspellen
Bridge praktijkboek voor de
15 complete bridger

€2

1 maand

€2

1 maand

boek

€2

1 maand

boek

€2

1 maand

Berry Westra

boek

1 maand

Berry Westra

kopieën

Berry Westra

boek

Berry Westra

kopieën

Berry Westra

boek

Berry Westra

kopieën

€2
€1
koopprijs
€2
€1
koopprijs
€2
€1
koopprijs

AVRO

boek

Sint/ Schipperheyn

gratis

onbeperkt
1 maand
onbeperkt
1 maand
onbeperkt
1 maand

16 bridge Spelenderwijs 1

Sint/ Schipperheyn

boek

gratis

17 Bridge Spelenderwijs 2

Sint/ Schipperheyn

boek

gratis

1 maand

18 bridge Spelenderwijs 3

Sint/ Schipperheyn

boek

gratis

1 maand

19 Contract Bridge for everyone
1954 Culberton's compleet
20 overzicht
EKAS, het revolutionaire
21 amerikaanse biedsysteem

Ely Culberton

boek

gratis

1 maand

Ely Culberton
E. Kaplan/A.
Sheinwold

boek
boek

22 Hoe leer ik contract bridge

van Tienhoven

boek

gratis

1 maand

boek

gratis

1 maand
1 maand

23 Rustig en Onrustige Bridge

Mr. E. Heldring

gratis
gratis

1 maand

1 maand

24 Solo Bridge voor beginners

Sint/ Schipperheyn

boek

25 van Start tot Finish 1

Sint/ Schipperheyn

boek

gratis

1 maand

26 van Start tot Finish 2

Sint/ Schipperheyn

boek

gratis

1 maand

boek

gratis

1 maand
1 maand
1 maand

Sint/ Schipperheyn

28 van Start tot Finish Praktijk 1

Sint/ Schipperheyn

boek

gratis

29 van Start tot Finish Praktijk 2

Sint/ Schipperheyn

boek

gratis
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Van uw voorzitter.
Voor u ligt de laatste Alert van 2013.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering is besloten dat de naam van onze
bridgeclub gewoon blijft zoals hij is alleen korten we het af. Het is in het
vervolg: NRC-Meerbridge.
Ik zou bijna zeggen, als u de voorkant van deze Alert ziet: zoek de verschillen.
Zoals u weet was er op 23 november “ Opendag van de Amazone”. Tine Buis,
de beheerder, had het prima geregeld. In de krant stond een stuk, met een foto
van Tine.
Wij waren op die dag met aardig wat mensen van de bridgeclub aanwezig.
Het was een bijzonder geslaagde dag. ’s Morgens was het rustig, maar in de
loop van de middag werd het steeds drukker.
Met dank aan: Nanny, Juanita, Albert, Gini, Riet, Emmy, Puck, Ria, Hans
(met veel informatie over onze bridgecursus) en natuurlijk de bridgekoffer van
Joke en de bestuursleden.
Van de Bridgebond hadden we veel materiaal ontvangen. Zoals een vlag,
bridgebladen, boekjes en folders.
We zijn aan het eind van 2013 en zullen met veel plezier onze Kerstdrive op
zaterdag 21 december nog mogen spelen.

1 maand

gratis

27 van Start tot Finish 3

Alert

Rest mij alleen nog u prettige feestdagen, een goed uiteinde en een heel goed
bridgejaar 2014 toe te wensen.
Namens het bestuur,
Nell de Weijer

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 15 februari 2014 inleveren bij Hans Roelofs
-3-
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VAN DE PENNINGMEESTER
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 september j.l. is na een ferme
discussie door de leden het besluit genomen om geen budget beschikbaar te
stellen voor de door het Bestuur voorziene automatiseringskosten.
Dit betekent dat de in de vorige Alert gepubliceerde balans en begroting
aanpassing behoeven.
Balans (op pagina 15 van de Alert): De regel Reservering automatiekosten aan
de creditkant van de balans vervalt en het Eigen Vermogen bedraagt dan 6.296
in plaats van de gepubliceerde 5.946.
Begroting (op pagina 16 van de Alert): De regel Automatiekosten aan de
Uitgavenkant vervalt en het begrote Nettoresultaat bedraagt dan 250 in plaats
van het voorziene verlies van 100.
De gecorrigeerde overzichten zijn als volgt:

OVERZICHT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN
31 juli 31 juli
31 juli 31 juli
2013
2012
2013
2012
Bridgemate en
Nog te betalen
3.839 2.419
Laptop
bruto
2.218 2.218
afschrijving
-2.218
-841 Vooruitontvangen
20
40
Divers
bridgemateriaal
bruto
307
271 Reserveringen
afschrijving
-307
-107
lustrumfeest
1.500
953
bridgemate
0 1.449
Rabobank
161
571
rek.crt.
Rabobank
11.032 7.840
spaarrek.
Kas
42
90
Nog te
ontvangen
TOTAAL

420

501 Vermogen

11.655 10.543 TOTAAL

6.296

5.682

11.655 10.543

Afmelden zo spoedig mogelijk wanneer u dat weet.
Wie zich niet (zelf) afmeldt, wordt geacht aanwezig te zijn en
speelt mee. Je wordt dan ingedeeld.
Uiterlijk vóór 12.00 uur, tenzij er calamiteiten zijn.
Noteer het nummer van de Amazone 023-5628840 in je mobiel

Via de email: wl@nrc-meerbridge.nl
Dit kan ook via NRC-Meerbridge.nl
Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 15 februari 2014 inleveren bij Hans Roelofs
Er bestaat ook de mogelijkheid om bridgeboeken of bridge CD’s te lenen
om uw bridgekennis op te halen of om uit te breiden.
Aanvragen bij: Hans Roelofs

-4-
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“LIEF en LEED”
Hier komt alweer de laatste Alert van het jaar 2013.
Het Lief en Leed groeit met de bridgers eigenlijk vanzelf mee.
Zo kan het gebeuren, dat er mensen bij zijn die er niet meer van houden om
's avonds de deur uit te gaan.
Het was daarom een goed idee, om met wat bridgers een introductiemiddag
voor bijvoorbeeld nieuwe leden te organiseren.
Het resultaat hiervan moeten wij nog afwachten.
Met de vaste bridgers gaat het best goed. Natuurlijk krijgen wij toch enige
geluiden door, maar de meeste van ons begrijpen dat de ongemakken met de
jaren komen.
Een voorbeeld b.v., dat Kitty als voorbereiding op een heerlijke vakantie samen
met Henk voor de zekerheid haar oren liet doorspuiten en daar een ongewenste
bacterie bij opliep. Heel veel pijn en last heeft zij daar van ondervonden, maar
zij kon gelukkig wel op vakantie gaan.
Ook is zij door een injectie in haar knie, met een prachtig resultaat van haar
ondragelijke pijn afgekomen.
Henk wilde zich ook laten gelden en liet een onbekend vlekje onder zijn oog
weghalen. Blijkt ook goed te gaan.
Van Henk Folles weten wij dat hij op een oproep zit te wachten om een nieuwe
hartklep te krijgen en naar zijn verwachting zal dat nog dit jaar gebeuren.
Zelf maakt hij daar geen punt van, maar mocht het onverwachts plaats vinden,
dan wensen wij hem veel sterkte toe.
Hennie Boel heeft een mooie laatste uitslag gekregen van haar borstonderzoek,
maar is nog niet helemaal af van onduidelijke spierklachten.
Truus de Boer raakte bij een zanguitvoering onwel, maar heeft daar niets van
overgehouden en door haar spontane vertellen hierover, willen wij het hier
dan ook bij laten.
Ria de Haas wil zelf al héél graag meer kunnen doen met haar totaal nieuwe
knie en dat lukt haar zoals wij kunnen zien héél goed. Het zal toch nog wel
enige tijd nemen voor algeheel herstel.
Oud leden willen wij ook niet vergeten, maar dat doen wij met een kaart.
Bij deze wensen wij alle bridgers fijne feestdagen toe.
Emmy en Celeste

- 20 -
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BEGROTING voor het seizoen 2013/2014
begroot werkelijk
begroot werkelijk
IN
2013/14 2012/13 UIT
2013/14 2012/13
Contributies
4.750
5.317 Zaalhuur
2.500
2.363
Verkoop,
100
154 Bestuurskosten
250
290
verhuur,
etc.
Alert
700
780 NBB
1.150
1.198
advertenties
Cursussen
800
1.169 Drives
750
524
Rente
100
85 Alert
550
449
Grote Club
200
185 Cursussen
700
977
Actie
Afschrijving
100
129
Onderhoud
50
0
laptop, etc.
Algemene
350
598
kosten

TOTAAL

6.650

Nettoresultaat
7.690 TOTAAL

250
6.650

1.162
7.690

Tijdens de behandeling van de financiële cijfers kon Juanita namens de
Kascommissie niet het formele verslag voorlezen dat zij en Ria de Haas hebben
getekend nadat ze bij mij de boeken hebben gecontroleerd. Mijn excuses voor
het feit dat ik het bewuste papier op mijn bureau had laten liggen. De bewuste
verklaring wordt hierbij aangeleverd aan de Alert met het verzoek deze te
plaatsen.
Frans.

De website NRC-Meerbridge.nl heeft een update gekregen.
U kunt zich nu ook via de website afmelden
voor de competitieavond ingeval van afwezigheid.
Wel voor 12.00 uur.
-5-
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Verslag van de Kascommissie

.

Dit heb ik mee gemaakt (info)
Graag ziet de redactie wat meer stukjes van onze leden voor de Alert.
De volgende naam op de lijst is Annet Klaassen
Annet we verwachten van jou een stukje voor de volgende Alert.
Onderwerpen: Dat kan van alles zijn, zoals een vakantie die recent is
ondernomen; een leuke anekdote over belevenissen op het werk, in een winkel
of thuis met je kinderen of kleinkinderen; een recepten; een hobby, enz, enz.
Kortom alle ideeën zijn welkom.

-6-
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zitten letten. Vaak kunt u bij bepaalde fout situaties kiezen uit verschillende
alternatieven. Het ligt dan voor de hand, dat u de keuze maakt die voor u het
meest gunstig is en dat is uw volste recht. Maak daar gebruik van, net zoals u
gebruik maakt van het afgooien van die ruiten 10.
Even de belangrijkste zaken op een rijtje:
 In de eerste ronde wordt na een rondpas niet meer geschud. De kaarten
gaan terug en als contract schrijven we zowel voor N/Z als O/W "pas"
en als score 0 punten. Als u toch gaat schudden en het wordt gezien,
loopt u de kans op een arbitrale score (40%) voor dat spel. Wilt u niet
schudden, maar doet de tegenstander dat en maakt u daar bezwaar
tegen, dan krijgt de tegenstander 40% en u 60% op dat spel.
 Een gespeelde kaart mag niet worden teruggenomen, behalve om een
verzaking te voorkomen. De dummy speelt de kaart bij als de leider de
kaart noemt. Dus als de leider zegt :"ruiten 10" en even later "oh nee,
ik bedoel ruiten heer" dan is dat jammer. De 10 is genoemd, dus de 10
wordt gespeeld. Het terugnemen is ook niet zonder consequenties, dus
roep in geval van twijfel even de arbiter.
 Als u de gespeelde kaart hebt omgedraaid, mag u geen der kaarten
meer zien. Als u uw eigen kaart nog niet hebt omgedraaid, mag u alle
kaarten uit die slag nog zien, ook als de ander de kaart al had
omgedraaid.
 Als iemand voor de beurt uitkomt of bijspeelt, kunt u daar volgens de
spelregels een behoorlijk voordeel mee halen. Laat dat niet aan uw
neus voorbij gaan!
 Als iemand verzaakt, kan dat ook behoorlijk voordeel opleveren. Roep
altijd de arbiter.
Uiteraard zijn er ook nog situaties die op zich goed bedoeld zijn, maar die
uitnodigen tot "vals spel". Zo is elk commentaar dat partners tegenover elkaar
of tegenover anderen leveren tijdens de bieding een ongeoorloofde informatie.
Zo lang er niets gevraagd wordt, mag u niet praten tijdens het bieden en als u
gevraagd wordt wat het bod van uw partner betekent, mag u alleen zeggen
welke afspraken of gewoontes u daarover hebt. Als u zelf niet precies weet wat
uw partner bedoelt, mag u nooit vertellen wat u denkt. U geeft uw partner
daarmee een ongeoorloofde informatie! U mag alleen zeggen: "We hebben
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Enkele foto’s gemaakt op
De Open dag in de Amazone
Op 23 november 2013

Gezellig bridgen

Veel materiaal van de
Nederlandse Bridge Bond

Veel lesmateriaal dat vanaf
1985 (Avro bridgecursus)
gebruikt werd , inclusief
DVD’s, e.d.

daar geen afspraken over".
Overgenomen van IMP

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 15 februari 2014 inleveren bij Hans Roelofs
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Bridgeplezier en arbitrage
Een veel voorkomend misverstand: Als de arbiter er bij wordt gehaald, lijkt het
alsof dat ten koste gaat van het plezier dat men aan zijn avondje bridge beleeft.
Als je in de huiskamer bridge speelt, doe je dat meestal uitsluitend voor je
plezier. Je neemt het niet zo nauw met regeltjes en als iemand een keer een
vergissing maakt, dan laat je dat gewoon herstellen. Onder het motto "we
spelen niet met het mes op tafel" worden de meeste fouten "met de mantel der
liefde" toegedekt.
Bridge op een club is natuurlijk ook voor je plezier, maar er wordt wel degelijk
een wedstrijd gespeeld. Elke avond blijft u nog even voor de uitslag en elke
week kijkt u uit naar de totaalstand. Als er geen sprake van een competitie zou
zijn en we uitsluitend voor ons plezier bridgen, kunnen we die uitslag net zo
goed gewoon afschaffen. Een wedstrijd wordt gespeeld volgens spelregels.
Bridge dus ook. Over die spelregels wil ik deze keer een en ander kwijt.
Als iemand bijvoorbeeld in een Sans Atout contract een vrije ruiten 10 over
heeft en hij gooit hem weg op een hartenslag, is dat jammer. Hij maakt een
vergissing en helaas is hij nu 1 down. Als iemand in de tweede slag verzaakt en
je komt er in de zesde slag achter, zal de verzaker vaak aangeven dat het geen
invloed heeft, dus waar doen we moeilijk over. Als u echter de arbiter erbij
haalt (en dat moet u dus doen), dan bestaat de kans dat de verzaker een
reglementaire boete krijgt in de vorm van een strafslag. In plaats van het
contract te maken gaat hij dan 1 down. Er is geen verschil tussen beide
vergissingen, alleen wordt de tweede nog te vaak bedekt met de mantel der
liefde. Onder het mom dat we niet zo fanatiek zijn, wordt onderling uitgemaakt
wat we moeten doen.
In het voetbal is de buitenspelregel een bekend fenomeen. De verdediging van
veel ploegen is gebaseerd op de "buitenspel val". Je stelt je zodanig op, dat als
de tegenstander de bal krijgt, hij buitenspel staat, zodat je een vrije trap krijgt
en dus weer balbezit hebt. Niets bijzonders, is heel normaal. Het is dus geen
probleem als je van de spelregels gebruik maakt en als iemand de regels
overtreedt, ben je vaak een dief van jezelf als je daar geen gebruik van maakt.
Het klinkt vaak hard, maar als iemand een fout maakt heb je het volste recht
om daar gebruik van te maken. Het is dan geen verschil of iemand voor de
beurt uitkomt of een vrije ruiten 10 weggooit.
Als er een onregelmatigheid is, probeer dat dan niet zelf op te lossen, maar
roep de arbiter erbij. De arbiter is er voor opgeleid om spelsituaties te
beoordelen en te corrigeren en als u daar voordeel bij hebt, is daar niets mis
mee. Uiteindelijk hebt u het niet uitgelokt, maar heeft iemand gewoon niet op

-8-
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B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

Truus & Bert
Carla & Marleen
Lidy & Jan
Riet & Plonie
Grethe & Marjolijn
Truus & Rob
Corry & Henk
Yvonne & Marie-Louise
Willy
Conny & Helma

5-sep 19-sep 3-okt 17-okt 31-okt 14-nov Gem.

%

%

%

%

%

%

%

60,00
45,90
60,42
53,58
afw
53,58
40,30
48,20
53,10
43,80
46,90
afw

62,35
55,07
48,13
afw
40,76
48,13
afw
59,51
49,51
42,85
39,86
afw

afw
70,21
57,35
afw
54,26
56,25
59,64
48,54
45,65
afw
52,29
40,84

60,42v
62,50
60,71
52,19
50,58
50,62
52,38
48,21
60,71
55,06
49,11
42,56

62,35
56,25
54,17
62,50
47,92
afw
43,23
48,44
54,17
42,19
41,67
37,50

59,38
41,25
53,13
41,88
65,63
afw
49,48
47,92
42,50
55,73
43,75
46,25

61,12
57,06
54,70
52,19
51,83
51,67
51,18
50,52
50,51
48,96
45,34
41,79

afw
afw
46,30
46,40
46,40
53,58
afw
afw

64,58
52,78
52,08
48,61
50,00
50,00
49,31
32,64

65,86 afw
52,20 56,55
46,90 47,32
afw 48,51
46,84 46,84
46,52 49,11
36,31 41,37
29,67 42,26

61,25
45,00
46,88
50,00
46,25
43,75
57,50
afw

61,11
48,61
47,92
43,75
48,61
afw
47,22
41,67

63,20
51,03
48,22
47,72
47,71
47,35
46,34
36,56
0,00
0,00

De uitslag van 5 september is vervallen en telt niet mee voor de competitie
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Dit hebben wij meegemaakt

Donderdagcompetitie 1e periode 2013-2014
A/B lijn Periode 1
Namen
A1 Puck & Riet
A2 Giny & Hennie
A3 Pam & Nan
A4 Jacqueline & Hans
A5 Juanita & Wies
A6 Frans & Annet
A7 Monique & Loes
A8 Emmy & Celeste
A9 Joke & Nine
A10 Nanny & Wim
A11 Nel & Corrien
A12 Ria & Hennie

Alert

Als je met vakantie gaat beleef je meestal wel iets wat achteraf vermeldenswaard is. Zo hebben bijvoorbeeld de fransen altijd wel iets te vertellen wat over
eten en drinken gaat. Het begint dan met dat en dat dorpje met een heel apart
dorpspleintje en kerkje, maar daar was me toch een restaurantje, heel pittoresk
en niet duur, en daar hebben wij toch zitten “bouffe”, ongelooflijk heerlijk!
Nederlanders zijn anders, die hebben iets spannends meegemaakt, zo ook wij.
Laat ik mij beperken tot een paar voorvallen die voor ons wel hééééél spannend
waren, zoals:
-Met de caravan aangekomen bij een camping in Franchorchamps, dichtbij het
racecircuit bij Spa. Bij de receptie werden wij netjes verzocht om het rijden op
het gras tot een minimum te beperken. Door de vele regenval in de voorgaande
tijd was het terrein volledig verzadigd. Daar wilden wij wel aan meewerken,
dus bij een plekje wat ons wel leek, de caravan ontkoppeld en met zijn tweetjes
aan het duwen. Aanvankelijk zag het er goed uit maaaar, ja hoor daar gleed ik
uit en ging de caravan de helling af! Gelukkig was mijn reactie nog net snel
genoeg om overeind te komen en achter ons rijdende huis aan te rennen, in te
halen, en al meehollend de
handrem aan te trekken. Het was
net op tijd, poeh poeh, wat een
spanning. Om hem daarna op
zijn plek te krijgen hebben wij
maar hulp ingeroepen.
-Zoiets gebeurt je maar één keer
zul je denken, nou niet bij ons
dus! Vanaf een andere camping,
op een nogal aflopend terrein
wilden wij weer vertrekken en
stonden aangekoppeld klaar om
weg te gaan. Om zeker te zijn dat alles in orde was toch maar even uitgestapt
om een laatste controle te doen. U raad het al, net uitgestapt, ging de hele boel
aan het rijden, vergeten de handrem van de auto aan te trekken. Er achteraan
gehold, portier van de auto open gekregen en erin gesprongen, en gelukkig net
op tijd tot stilstand gekregen.
Hoe dom kan een mens zijn? De andere spannende belevenissen zullen wij
maar voor onszelf houden. Ondanks dit soort voorvallen denken wij met veel
plezier terug aan de vakanties met de sleurhut.
Henk en Kitty
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Vanuit de bestuurskamer
Huur Amazone
De penningmeester, de voorzitter en Hans Roelofs hebben een gesprek gehad
met de directeur van Stichting Maatvast de heer Askamp en Tine Buis. Het
hele verhaal van wat er zoal gebeurd en niet gebeurd is de afgelopen jaren
gedurende de periode dat Hans de huur ter discussie stelde werd
doorgesproken. Duidelijk is dat de Stichting Meerwaarde (de oude huisbaas)
nalatig is geweest om beloofde acties te ondernemen.
De heer Askamp staat er op dat wij huur blijven betalen. Hij gaf aan dat het
gratis gebruiken van gemeenschapsruimtes ook voor andere verenigingen
stopgezet gaat worden. Omdat de oude huisbaas zo nalatig is geweest deed hij
het voorstel om de achterstallige huur van het voorbije verenigingsjaar te
betalen onder kwijtschelding van al datgene wat daarvoor nog niet betaald is.
Dit is geaccepteerd. De huur van € 1.181,70 is inmiddels overgemaakt. Het
overschot dat wij overhouden ( € 2.367,30) is toegevoegd aan het Eigen
Vermogen.
Frans gaat daarnaast nog bij de gemeente informeren of onze vereniging in
aanmerking komt voor subsidie.
Open dag Amazone.
Op 23 november zal er bij de Amazone een open dag georganiseerd gaan
worden. NRC-Meerbridge gaat hieraan meedoen om zodoende extra leden te
kunnen werven. Een aantal leden heeft zich gemeld om die dag mee te helpen.
Joke en Albert doen de voorbereidingen. Nell en Frans zijn de hele dag
aanwezig. Verder hebben Albert en Juanita, Emmy, Giny, Riet Middelkoop
Celeste en Hans Roelofs zich al aangemeld om een deel of volledige dag
aanwezig te zijn. Nell gaat de dag verder coördineren.
Cursus bridgen
Om onze bridgeclub blijvend bestaansrecht te garanderen zijn wij zijn dringend
op zoek naar een of twee leden die zich willen gaan inzetten om een cursus
bridgen te gaan organiseren. We zoeken een voortrekker die o.a. een
advertentie gaan plaatsen en een stukje in de krant over een cursus e.d. Bij veel
aanmeldingen zal ook ruimte gehuurd moeten gaan worden.
Dit is een taak die even wat tijd gaat kosten maar dat zal beperkt blijven tot
maximaal een paar weken.
Even ter verduidelijking: je hoeft de cursus NIET zelf te geven maar alleen te
organiseren!
De secretarissen Loes en Monique
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om door het overzicht te bladeren. Zorg dat u net zo lang doorbladert tot het
overzicht weg is.
‘Einde ronde’ wordt aangegeven als alle uitslagen in een ronde binnen zijn.

Woensdagcompetitie 1e periode 2013-2014
A/B periode 1
Namen

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

Frans & Juanita
Wim & Nanny
Pam & Nan
Albert & Truus
Henk & Kitty
Miny & Annet

11-sep

25-sep

%
64,58

%

9-okt

23-okt

6-nov 20-nov Gem.

%

49,31

%
55,50

%
53,75

%
58,33

%
64,69

57,69

44,79

52,08

62,08

55,21

58,75

58,33

55,21

54,17

49,31

52,50

58,68

51,25

64,69

55,10

49,31

49,31

55,83

59,58

52,92

57,19

54,02

46,35

59,72

54,58v

afw

55,00

51,77

53,48

51,04

48,61

47,08

59,58

47,50

43,75

49,59

44,79

50,00

51,00

49,31

39,17

54,17

48,07

44,27

41,67

afw

44,44

58,33

50,94

47,93

48,96

44,44

48,75v

afw

50,42

38,75

46,26

40,97

53,47

42,08

44,17

57,50

37,71

45,98

43,23

afw

51,00

40,28

43,75

46,88

45,03

57,81

46,53

47,00

afw

27,08

45,83

44,85

afw
Hennie & Plonie
63,89
Bert & Truus
54,17
Jan-Joost & Nell
39,58
Kees & Myrna
41,67
Carla & Marleen
51,25v
Jaap & Cinta
x
Ria & Pien
Marjolijn& Willy 40,97
Conny &Margriet 63,19
Afw.
Vervangende
z.b.
uitslag

65,97

43,50

56,25

62,50

40,42

53,73

56,25v

afw

59,72

27,50

49,58

51,39

45,14

52,50

46,88v

57,50

afw

51,24

54,17

43,75v

afw

51,04

51,67

48,04

44,44

38,50

45,83

52,50

59,38

47,05

35,42

afw

38,54

52,50

52,92

46,13

x

49,17

afw

46,25

59,38

51,60

Emmy & Celeste
Henk & Alma
Hans&Jacqueline
Corry & Henk
Nel & Corrien
Monique & Loes

x

x

x

x

43,54

0,00

59,72

x

x

x

x

0,00

Invaller
van binnen
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Uitleg BridgeMate
Besluitenlijst ALV
Wie hanteert de BridgeMate?
Noord voert de scores in, maar laat oost controleren. De BridgeMate geeft aan
wanneer de controle plaatsvindt.
Aanzetten:
druk op JA om de BridgeMate aan te zetten. De BridgeMate gaat automatisch
uit als er een tijdje geen toetsen zijn ingedrukt.
In welke richting spelen?
De BridgeMate geeft aan het begin van elke ronde aan
in welke richting men speelt en welke spellen er
gespeeld worden. Maak hier gebruik van door op JA te
drukken voordat u het eerste spel van een ronde gaat
spelen.
Invoeren van resultaten:
SPEL: voer hier het spelnummer in (let op het juiste
spelnummer!). Druk op JA om het spelnummer te
bevestigen.
PAAR: voer het nummer in van het paar dat gespeeld
heeft en de richting waarin dat paar gezeten heeft (bv: 12 NZ). Druk op JA om
dit te bevestigen.
C+RES: voer hier het behaalde contract en resultaat in de volgorde die u
gewend bent in (bv: 4 SA doublet + 1). Druk op JA om dit te bevestigen.

-attent op correcte namen ledenlijst
-notulen ALV6-9-2012 goedgekeurd
-afkeuring investering nieuwe website
-Behouden van naam NRC-Meerbridge
-reservering van € 350,00 automatisering vervalt en wordt geschrapt uit balans
en begroting 2013/2014
-verslag kascommissie in volgende Alert
-contributie 2013-2014 niet wijzigen
-wijziging kascommissie. Nu Juanita Boon, Rob de Groot en als reserve Nanny
Lehman de Lehnsfeld-Heyman.
-Bestuursleden Nell, Frans en Celeste zijn herkozen. Henk van Kesteren wordt
toegevoegd aan Bestuur als voorzitter Technische Commissie
-Enquête over speeldagen zal opnieuw worden onderzocht voor komend
speeljaar
-Bekeruitreiking met aandenken voor Frans van Kuijk met Juanita Boon
(woensdag) en Wim en Nanny Lehman de Lehnsfeld (donderdag)
-NRC-Meerbridge blijft lid van de Nederlandse Bridgebond

Controle (door oost):
Als bovenstaande invoer gedaan is, komt er ‘controle door oost’ te staan.
Noord geeft de BridgeMate aan oost. Een correcte invoer wordt beantwoord
met JA. De invoer is dan vastgelegd en kan niet meer gewijzigd worden.
Indien de invoer niet correct is, drukt oost op NEE. De invoer kan nu gewijzigd
worden.
Foutje gemaakt?
Geen probleem. Druk één of meerdere keren op NEE om terug te gaan in de
invoer. Vervolgens kunnen de juiste gegevens ingevuld worden.
Overzicht/einde ronde:
Een overzicht kan opgevraagd worden van eerdere resultaten op dit spel.
Hiertoe drukt u op JA bij de vraag ‘Overzicht?’. Druk meerdere keren op JA
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Ingekomen
September 2013
Met enthousiasme en integriteit werd in het jaar 2OOO de NIET-ROKERS
CLUB MEERBRIDGE opgericht.
Met grote inzet van het bestuur en de leden ontstond een zeer plezierige
vereniging, waar het gezellig toeven was en last but not least het nobele
bridgespel met verve werd gespeeld.
De bridgebond kwam in het vizier en in die tijd werden onder goed overleg
door bestuur en bond afspraken gemaakt. De leden die indertijd lid waren
geworden, zonder dat er sprake was van een verplicht lidmaatschap, werden
vrijgesteld van lidmaatschap. Toen ons verzekerd werd dat wij niemand
benadeelden wanneer wij geen lid zouden worden en wij helemaal geen
interesse nog behoefte hadden aan een clubblad hebben wij dat zo gelaten. Tot
onze grote schrik kwamen wij er achter dat een aantal leden dat als heel
“gemeen” beschouwden. Toen hebben wij ons weer laten verzekeren niemand,
nee werkelijk niemand te benadelen
Zonder ons er van bewust te zijn dat het voor sommigen onverteerbaar was en
zij helaas die boosheid niet met ons persoonlijk bespraken gingen wij zonder
enig besef hiervan verder.
Nu, anno 2013, kwam ik er achter dat er nog veel ongenoegen heerst en het
zelfs zoals eerder gemeld gemeen wordt gevonden. Dat heeft mij persoonlijk
zeer aangegrepen.
Jammer dat mensen die menen dat wij niet conform de regels meedoen niet het
woord tot ons richten.
Er werd mij ook verteld dat er nog 5 andere leden zijn waarvan ik niet eens de
namen weet.
Ik weet zeker dat niemand van ons de intentie heeft gehad en heeft om ons
aan onze verplichtingen te onttrekken en wie dan ook te benadelen en zeker
niet als “gemeen” bekend willen staan.
Waarom houden wij als verstandige mensen in deze woelige wereld niet een
mooie vereniging in stand. Er werd en wordt door bestuursleden hard gewerkt
en zij zijn er denk ik ook bij gebaat wanneer eventuele ongenoegens ook met
de betrokkenen worden doorgesproken zodat het niet een eigen leven gaat
leiden Ik voel me echt beschadigd dat er tot op heden nog zo gedacht wordt en
de sfeer hierdoor wordt beïnvloed.
Riet Middelkoop
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