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Technische commissie

Opgericht 29 maart 2000
Voorzitter: N. de Weijer, Boekanierlaan 9, 2132 TA Hoofddorp Tel.023-5617722
Penningmeester: F. van Kuijk, Ridderburgpark 223, 2135 KX Hoofddorp
Tel.: 023-8922029
Secretaris: M. Appels, E. van Calcarstraat 27, 2135 LR Hoofddorp
secretaris@nrc-meerbridge.nl
Tel. 06-11366346
2e Secretaris: L. de Reus, E. van Calcarstraat 54, 2135 LS Hoofddorp
Tel. 06-25063660
Wedstrijdleiding/NBB contactpersoon: H. van Kesteren,
Rondenburglaan 172, 2135 KM Hoofddorp Tel.: 023-5570403
RABO Bank Haarlemmermeer: 3458.40.615 o.v.v. NRC-Meerbridge
KvK Amsterdam: 34131305

Vz. Techn.commissie
CLB:
CLA:

Assistent:

Feestcommissie
Henk van Kesteren
Hans Roelofs
Joke Logchies
Henk Folles
Corrien Schultze
Kool
Henk van Kesteren

Kofferbridge

Lief en Leed

Joke Logchies

Voorzitter
Lid

Mathilde Wibautstraat 22, 2135 MC HOOFDDORP 023-5628840
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:

Contributie:

Speeldata:

Altijd voor 12.00 uur

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

€ 65,00
€ 100,00
€ 25,00

27/8 – 10/9 – 24/9 – 8/10 – 22/10 – 5/11 – 19/11 –
3/12 – 17/12 – 14/1 – 28/1 – 11/2 – 25/2 – 11/3 – 25/3 – 8/4 – 22/4 – 6/5

woensdag

2014 -2015
donderdag
21/8 – 4/9 – 18/9 – 2/10 – 16/10 – 30/10 – 13/11 – 27/11 – 11/12 –
8/1 – 22/1 – 5/2 – 19/2 – 5/3 – 19/3 – 2/4 – 16/4 – 30/4

Advertenties:

¼ pag € 10,-; ½ pag € 20,- en 1/1 pag € 35,- per keer.
Advertenties per 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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Albert Boon
Hennie Boel
Pam Meijer-Karis
Riet Middelkoop

Celeste Duives
Emmy Hubert

Website

Buurtcentrum “DE AMAZONE”

WL@nrc-meerbridge.nl

Voorzitter
Leden:

Webmaster

Hans Roelofs

Leden :

Joke Logchies
vacature

Redactie
Hoofdredacteur:

Hans Roelofs

Website: http://www.nrc-meerbridge.nl
Agenda:
Zaterdag 28 maart 2015
Eind februari 2015

Feest 3e Lustrum
Alert jrg 12-1 komt uit

Uiterlijk 10 februari 2015
Zaterdag 13 december 2014

Kopij inleveren
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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Van uw voorzitter.
“LIEF en LEED”
Beste Leden,
Een nieuw seizoen een nieuw bericht.
Jan-Joost zorgt ervoor dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Het gaat
goed met hem en hij is zojuist weer terug van een paar weken vakantie met Nel
naar Frankrijk.
Henk Folles heeft na zijn hart operatie in de zomer toch weer een operatie
moeten ondergaan en toen is er bij hem een hartmonitor aan toegevoegd. Door
deze monitor kan de dokter regelmatig de controle van zijn hart contoleren.
Henk voelt zich daarmee beter en prettiger.
Met Hans Roelofs gaat het een stuk beter maar hij kan nog niet een hele avond
bridgen dat is dan toch te vermoeiend. Dit is de nasleep van een storing in het
evenwichtsorgaan , waar hij plotseling mee van doen kreeg op zijn zomer
vakantie.
Willie Smit, zij bridget met Henk Folles, laat enige keren verstek gaan op de
bridge avonden voor een operatie die zij 28 oktober heeft ondergaan. Daar nog
geen verdere berichten over.
Annet Klaassen, blijven wij missen maar zij is ernstig ziek en zal niet meer op
de bridge avonden komen. Bij deze laat zij weten erg verrast te zijn door alle
mooie ,lieve kaarten die zij van velen heeft mogen ontvangen en zij doet jullie
allen de hartelijke groeten.

Zo, de kop is er af.
We zijn alweer een paar weken aan het bridgen.
De algemene ledenvergadering is zeer prettig verlopen. Het was goed om ons
erelid te kunnen verwelkomen. Ook was het bijzonder fijn dat Hans en
Jacqueline aanwezig waren.
Op de algemene ledenvergadering is gestemd om in de toekomst de algemene
ledenvergadering op woensdag-, dan wel op donderdagavond te houden, voor
aanvang van de bridgeavond. Dan kost het niemand de zaterdagmiddag.
De afgelopen periode is er heel veel gebeurd.
Vanaf deze plaats wensen wij Celeste heel veel sterkte.
Ook Annet en haar echtgenoot, Henk en Nel, Hans en Jacqueline, Juanita en
Albert.
En natuurlijk ook al die andere mensen die door ziekte zijn getroffen.
Verder wens ik u een prettig bridgeseizoen.
Nell de Weijer

Met vriendelijke groeten,
Celeste en Emmy.

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 10 februari 2015 inleveren bij Hans Roelofs
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Van de secretarissen
Het seizoen is druk begonnen. Er zijn een flink aantal leden bijgekomen waar
we allemaal zeer blij mee zijn. De meeste nieuwe leden komen van de
beginnerscursus, die inmiddels een C lijn gestart zijn. Ook druppelden een
aantal leden via de senioren beurs door. Een aantal mensen zijn ook weer blij
met een nieuwe partner. Hierdoor zitten we op de donderdag dan ook
eigengelijk vol.
Het secretariaat is van de zomer ook druk bezig geweest met het werven van
mensen voor een nieuwe beginners cursus. Helaas hebben wij deze mensen
moeten teleurstellen omdat Hans Roelofs vanwege zijn gezondheid helaas de
cursus niet kon geven. Wij hebben geprobeerd op korte termijn een oplossing
binnen de club te vinden, maar dit is niet gelukt. Een aantal van deze mensen
zijn de beginners cursus bij de BCH gaan volgen en wij hopen ze volgend
seizoen voor ons terug te winnen.
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maakte gauw rechtsomkeer, dus zelfs in Indonesië is dit niet normaal. Al met al
een leuke dag.
De tante van Martin nam het elke keer mee naar de markt want dan kreeg ze
weer allemaal gratis eieren enz., dus als ze terugkwamen van de markt, moest
hij gelijk weer een keer mee, want dan kreeg ze weer wat.
Na dit avontuur maar even relaxen op Bali in het SAS Radisson hotel. Daar
kwam de familie die we in Surabaya gemist hadden ons nog opzoeken. De ene
helft met kindermeisjes met een busje en de andere helft met het vliegtuig. Wie
zou zoiets doen in Nederland voor mensen die we nog nooit gezien hebben b.v.
even naar Spanje gaan om gedag te zeggen. Dit is ongeveer de afstand die zij
ook moesten afleggen.
Hier laat ik het bij. Ik zou het hele boekje kunnen vullen met alles wat we
meegemaakt hebben, maar ik ken mijn grenzen!
Nine Moningka

Bij het afzeggen komen nog wel problemen voor, denk eraan afzeggingen via:
wl@nrc-meerbridge.nl
Verder constateren wij al weer veel bridge plezier ( en frustraties  )
Groetjes Monique en Loes
Uw Secretarisses 

Besluitenlijst ALV van zaterdag 13 September 2014.
De uitgewerkte notulen zullen worden gepubliceerd in de Alert volgend jaar
waarin de nieuwe ALV wordt aangekondigd.
Vooruitlopend daarop willen wij U de genomen besluiten vermelden.
1. De verslagen van de Secretaris, van de Wedstrijd technische
commissie, van de Feestcommissie, van de Commissie Lief en Leed,
van de Kofferbridge en van de Penningmeester worden goedgekeurd.
2. Het Bestuur wordt decharge verleend voor het financiële beleid van het
jaar 2014/2015.
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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 Lidy Raaphorst
Lidy 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.
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hebben we suiker, koffie thee en snoep gekocht voor Damin en zijn moeder.
Het was nog ca. 2 uur rijden naar het dorp waar Damin woonde. Onderweg
kregen we te horen dat zijn vader 6 maanden geleden overleden was.
De omgeving was prachtig. In het dorpje aangekomen werden we door de hele
bevolking onthaald. We gingen met zijn moeder en het hele dorp naar binnen
bij haar in haar huisje, wat meer een hut was. Alleen wat matten op de vloer.
Geen meubels. We hadden een heleboel kadootjes voor Damin meegenomen,
die we maar in een hoekje neergelegd hebben, om hem niet te veel in
verlegenheid te brengen. Aan alle andere kinderen pennen en ballonnen
uitgedeeld. Daarna naar buiten om wat video opnames en foto’s te maken. Al
die blije gezichtjes van die kinderen. Het was heel ontroerend. De voetbal
opgepompt en toen kon het feest beginnen.
Nog een weekje op Java gebleven aan het strand in het schoonste dorpje van
het jaar en toen naar Sulawesi.
Eigenlijk zouden we ook nog in Surabaya familie bezoeken, maar na vele
telefoontjes kregen we geen gehoor en zijn toen maar op het vliegtuig gestapt
naar Makassar het vroegere Ujung Pandan, met nog veel Nederlandse invloeden zoals het Fort Rotterdam, vanwaar we 6 dagen door Toraja land getrokken
zijn. Schitterend.
Daarna met het vliegtuig naar Manado en vandaar naar familie in Airmadidi,
waar we hartelijk ontvangen werden. De familie bezit daar een rijstpellerij en
viswaters. Wat een vreemde gewoonte is, dat wij apart aten en als
wij uitgegeten waren ging de rest
van de familie eten. Het eten werd
dan ergens achter het huis bewaard
en de volgende dag kregen wij weer
wat over was. Dit ging zo vier dagen
door. Dat we niet ziek zijn geworden, mag een wonder heten. In de
hal stond een grote koelkast. Ik kon
mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen om er even in te kijken. Helemaal leeg op een dode kakkerlak na!!
Waarom ze hun eten niet in de koelkast bewaren is mij een raadsel. Kost zeker
stroom. Ook hebben we nog een busje gehuurd voor een dagje uit met de
familie. Het was een busje voor 15 personen. Maar er zaten er 30 in plus al het
eten wat er nog meegenomen werd, want er moest natuurlijk gegeten worden.
We hadden opeens wel heel veel familie in het dorp. Wij zaten voorin, dus
hadden er geen last van. Onderweg stond er een controle post. De chauffeur
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3. De begroting voor het seizoen 2014/2015 wordt goedgekeurd en de
contributie wordt bepaald conform het voorstel van het Bestuur.
4. Aftredende bestuursleden Monique. Loes en Frans worden herkozen.
5. De Kascommissie zal bestaan uit Rob de Groot en Nanny Lehman de
Lehnsfeld-Heijman, met als reservelid Pien Bierman.
6. Systeemkaarten worden aangevraagd bij de Bridge Bond.
7. De ALV wordt de komende jaren het ene jaar op donderdag- en het
daarop volgende jaar op woensdagavond gehouden en wordt volgende
keer tussen half en eind september gehouden.
8. Het 15 jarig bestaan van de vereniging wordt gehouden op 28 maart
2015 en de plannen van de Feestcommissie worden goedgekeurd.
Namens het Bestuur: Loes de Reus secretaris.

Van de penningmeester
Medio oktober waren alle contributies binnen. De in de begroting voorziene
post van € 5.300 werd overtroffen met bijna € 500. Het huidige ledenaantal is
groter dan bij het opstellen van de begroting werd aangenomen.
De begroting van dit jaar kan niet ongewijzigd worden doorgevoerd. Met name
de regels Cursussen zullen er anders uitzien in de werkelijkheid. Bij het
opstellen van de begroting ging het Bestuur uit van een cursus voor beginners
en een vervolgcursus voor de deelnemers aan de beginnerscursus van begin dit
kalenderjaar. In de praktijk is dit niet realiseerbaar.
Begin september hadden we voldoende aanmeldingen om een beginnerscursus
op te starten. Helaas was onze bridgeonderwijzer ziek en konden we op
redelijke termijn geen vervanger vinden. We hebben hen toen doorgestuurd
naar de Bridgeclub Hoofddorp die net toen met een beginnerscursus startte. Op
dit moment hebben we ook geen plannen om alsnog een beginnerscursus op te
zetten. Het huidige ledenaantal is zodanig dat we tegen een capaciteitsprobleem
aanlopen. De Amazone is met name op de donderdag volledig bezet en we
voelen er vooralsnog niets voor om in gescheiden ruimtes te spelen.
In gesprekken met de spelers in de C-lijn kwam naar voren dat ze vonden te
weinig kennis te hebben om door te kunnen groeien naar een normaal
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bridgeleven binnen de vereniging. Ik heb toen als leermeestervervanger
voorgestoken spellen laten spelen met uitleg waardoor ze in ieder geval van elk
spel hadden kunnen zien hoe het in de praktijk geboden en gespeeld had
moeten worden. Hier hebben ze wel het een en ander van opgestoken maar er
ontbreekt vooralsnog voldoende theoretische kennis. Een dergelijk gebrek
komt ook tot uiting in het veel te langzame speeltempo. Het doorstromen na de
eerste periode naar de B-lijn is niet uitvoerbaar. Hun niveau is dermate dat ze
in de B-lijn klap na klap zouden krijgen hetgeen ze te veel zou demotiveren.
We krijgen dan weer te maken met wat een paar jaar geleden ook is gebeurd.
Velen zullen hun lidmaatschap opzeggen.
Het Bestuur heeft besloten om de tweede periode te besteden aan het geven van
een vervolgcursus aan de C-spelers, waar ook andere spelers zich konden
aansluiten als ze hun bridgehorizon willen verbreden.
De cursus wordt gegeven door Jaap Kerner, een welbekende en deskundige
instructeur. Veruit de meeste aanmelders hadden een voorkeur voor de
maandagavond. Jaap moet echter rekening houden met andere verplichtingen.
De cursus zal iedere 2e en 4e maandag van de maand worden gegeven en wel in
De Amazone Op het moment van verschijnen van deze Alert is de cursus dus
net begonnen. Mocht er nog iemand geïnteresseerd zijn dan kan die nog
aanhaken.
Inmiddels heeft ook de Feestcommissie de plannen voor de viering van het
lustrumfeest in maart 2015 ontwikkeld. We hebben daar elk jaar € 500 voor
gespaard en het totale spaarbedrag is ter beschikking gesteld van de
Feestcommissie. De plannen voor de viering zijn inmiddels afgestemd met het
Bestuur.

Frans.

Van de feestcommissie
Elke vijf jaar is het weer zover om ons lustrum gedenken met een feestje
Met 5 jarig bestaan hebben we dat gevierd in De Wissel met een geweldig
lopend buffet.
Met 10 jarig bestaan is er een lustrumboek gemaakt en ook een collage van
foto’s, echter dat doen we nu niet en wachten op het 25 jarig bestaan! Wel
hebben we toen een bezoek gebracht aan het Historisch Museum met daarna
een lunch in de Amazone, gevolgd door een bridgedrive en daarna lekker eten
bij China Fantasy.

-6-

Alert

Jaargang 11 nr 4

gend. Zelfs onze paspoorten waren nat en die zaten toch in een tas. Grappig
was, al de mensen die een foto van mij wilden maken of samen met mij op de
foto wilden.
Heel erg was onze rit naar Bukkittingi. (rode punt op kaart) We hadden gereserveerd voor een luxe (executive) bus, maar er was niets executives aan. Het
was een oude vieze bus met veel Indonesische mensen die kretek rookten en
durian (stinkvruchten) bij zich hadden. Achter me zat iemand constant te
rochelen en op de grond te spugen. De beenruimte was zo klein, dat ik met
opgetrokken knieën moest zitten en dat voor een rit van 17 uur!!! Dat leverde
me allemaal bloeduitstortingen op. Af en toe hadden we een sanitaire stop. De
toiletten waren gescheiden van elkaar met muurtjes op heuphoogte en er waren
geen deuren in en smerig dat het was. Halverwege brak er een veer en hadden
we nog een lekke band. Of dat nog niet alles was moesten we ook nog langs
een verongelukte tankwagen zien te manoeuvreren. Iedereen moest de bus uit.
Daar ik een reistablet had genomen, (wat meer een slaaptablet was) heb ik hier
niets van gemerkt. Het was millimeter werk langs een ravijn. Martin, die
uitgestapt was, is maar weer in de bus gaan zitten met de gedachte dat als we
gaan, dan maar met zijn tweeën. Maar goed, we hebben het overleefd.
Maar om een heel lang verhaal kort te houden. We zijn ook nog naar de
compound van Caltex (Amerikaanse oliemaatschappij) in Rumbai geweest,
waar Martin als kind gewoond heeft. Het laatste huis waar ze gewoond
hebben stond er nog. Het oerwoud, waar de apen en tijgers leefden was
verdwenen. Er liep alleen nog een vieze bruine rivier, de Siak, met veel afval
erin. Toen Martin daar nog woonde werd er in gezwommen en gingen ze er in
water skiën. Dat kan nu niet meer.
Op naar Java, waar we ons Foster Parent Plan of zoals het tegenwoordig heet
Plan kind Damin bezocht hebben. Dit was een onvergetelijk moment. We
hebben hem tot zijn 18e
jaar als Plan kind gesteund,
mede door het feit dat zijn
moeder een albino was en
alleenstaand, was het moeilijk voor haar een bestaan
op te bouwen. Vanuit Yogjakarta werden we ’s morgens door een chauffeur met
een aftands busje opgehaald
om naar Ponorogo te gaan.
Een reis van 6 uur. Daar hebben wij een hotel genomen. In de supermarkt
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Dit heb ik meegemaakt
Een summiere indruk van onze vakantie in Indonesië in 1996.
Indonesië is een prachtig en fantastisch land met een heleboel lieve mensen,
maar daar hoef ik het niet over te hebben. Daar zijn genoeg natuurfilms en
documentaires over. Ik wil graag de andere kant laten zien.
De cultuurshock begon op het vliegveld van Medan. De warmte, die op ons
neerviel voelde als een behagelijke deken en de lucht rook naar kretek. We
voelden ons gelijk thuis. Martin (mijn echtgenoot) helemaal, want die heeft er
11 jaar gewoond. Van zijn 2e t/m 13e. Onze reis begon dus in Medan, waar we
in een guesthouse logeerden bij een Nederlandse familie waarvan de vrouw des
huizes ook nog familie in Hoofddorp had. Heel vervelend was dat achter ons
verblijf een hondenslachterij was. Bij dit gruwelijke gegeven heb ik die nacht
bijna geen oog dicht gedaan. We zijn dan ook maar 1 nacht gebleven en
gelukkig zijn er die nacht geen honden geslacht.
Maar goed de eerste dag was wel wennen. We werden gek van het verkeer, de
stank en het getoeter. Alles loopt ook over straat: kippen, geiten, katten en
honden. Men heeft in de dorpen ook de gewoonte om oliedrums halverwege de
weg te zetten, als wegafzetting bij een gebeurtenis. Stel je voor wat er gebeuren
kan als je ’s avonds in het donker op die weg rijdt!
Toen we ’s middags terug naar het hotel liepen, kwamen we 2 vrouwen tegen
die ons in het Engels de weg vroegen. Martin zei, je kunt het ook wel in het
Nederlands vragen. Een van hen was een collega van onze zoon, die toentertijd
in het Radisson hotel werkte. Hoe klein kan de wereld zijn! Wij zijn hen nog
3x tegengekomen. Eenmaal bij het Toba meer en de andere keer zaten we in
dezelfde trein Van Jakarta naar Yogjakarta.
Na een paar vermoeiende busritten
hebben we maar een chauffeur met
auto ingehuurd.
Voor ons, lange mensen, is het
geen doen om opgevouwen in een
klein busje te zitten. Om de omgeving van het Toba meer te
bezichtigen hadden we een brommer gehuurd. Onderweg begon het
te stortregenen. We waren nog
nooit van ons leven zo nat gere-
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Samenstellen van een speciale commissie hebben we niet nodig, want wij
kunnen dat zelf wel regelen met de huidige feestcommissie van 4 personen.
Allereerst zullen we een begroting vaststellen van de activiteiten, die we gaan
ondernemen.
De penningmeester heeft een bedrag van € 2000 gereserveerd en overschrijding
wordt wel bespreekbaar gehouden. Sponsoring lijkt ons niet direct
noodzakelijk, echter we gaan het wel proberen.
Wat kun je doen?
1. Formele verjaardag borrel / Receptie met alle leden en uitnodiging aan
oud-leden. Het geheel onder genot van een hapje en een drankje?
Uitnodigingen aan media.
2. Bijzondere bridgedrive met aansluitend diner. Zorg dan voor een buffet
en stimuleer mensen om steeds op een andere plaats te gaan zitten. Een
meer-gangen diner kan ook leuk zijn met een verschillende tafelindeling per gang. Vergeet niet rekening te houden met dieetwensen (vegetariërs, diabetici, allergieën, etc.)
3. Sportactiviteit b.v. met bowlen
4. Warm-Koud buffet met als tussendoor een kaartgoochelaar of een
cabaret te regelen
5. Eerst iets cultureels doen met koffie plus lustrumgebak en dan ergens
gaan eten
Mogelijkheden!
De Hoofddorpse beeldentuin met een labyrint en het Fundament zijn niet bij
iedereen bekend en bij een beetje goed weer een zeer goed te organiseren uitje
zonder al te veel kosten!
Wij, feestcommissie hebben reeds diverse mogelijkheden onderzocht en
inmiddels ook e.e.a. geregeld……..
Wat zeker is: zaterdag, 28 maart 2015 gaan we dit lustrum vieren met alle
leden van NRC Meerbridge, dus dient u deze datum wel in uw nieuwe agenda
te vermelden!
Meerdere informatie volgt in de volgende Alert.
Hartelijke groet, Feestcommissie NRC Meerbridge

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 10 februari 2015 inleveren bij Hans Roelofs
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Woensdagcompetitie 1e periode 2014-2015
B periode 1

21-aug

4-sep 18-sep

2-okt

16-okt

30-okt Gem.

B1

Namen
Grethe & Co

%
54,41

%
52,78

%
54,17

%
65,42

%
56,25

%
57,92

%
56,90

B2

Truus & Rob

61,46

52,78

52,36

51,67

52,92

55,42

54,43

B3

Riet & Plonie

55,21

45,83

45,83

52,92

57,08

60,83

53,15

B4

Margriet&Conny 50,52

57,64

52,88

51,67

52,92

51,67

52,88

B5

Corry&diversen

47,50

50,00

50,00

51,25

55,00

54,58

52,17

B6

Rieki & Wim

47,85

50,35

57,64

47,08

46,25

50,42

50,35

B7

Nell & Corrien

51,56

52,08

48,33

50,54

47,54

50,83

50,20

B8

Marjolein & Ria

46,81

49,31

50,00

56,67

41,67

49,58

49,44

B9

Nel & Gerda

41,15

50,69

50,00

58,75

50,42

43,33

49,03

53,65

47,22

53,33

44,17

49,43

46,93

49,00

B11 Carla & Marleen 47,00

40,97

46,53

43,33

54,58

49,58

47,00

B12

40,21

40,21

40,83

44,58

40,21

41,46

41,67

39,64

43,33

36,25

37,10

37,92

39,21

54,69

37,92

35,42

35,42

35,42

37,92

36,42

B10 Willy & Henk
Yvonne&MarieLouise

B13 Conny & Helma
Marjolijn&
B14
Willy

42,71

Voor de C-lijn zijn geen uitslagen vermeld i.v.m. de handmatige uitrekening en de
wisselende speelavonden (Niet iedereen speelde hetzelfde aantal spellen, met dezelfde
partner e.d. Soms werd ook niet geheel juist de uitslagen genoteerd, namen niet
vermeld) Een goede competitie uitslag is dan onmogelijk samen te stellen.

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.

A/B periode 1

27-aug 11-sep

24-sep

8-okt

22-okt

5-nov Gem.

Namen
Kitty & Henk

%

%

%

%

%

%

%

A1

48,61

55,94

60,28

60,42

58,33

52,08

55,94

A2

Ria & Pien

54,17

56,39

56,28

58,33

53,78

56,25

55,87

A3

Nanny & Wim

54,86

40,97

56,25

52,22

52,39

57,64

52,39

A4

Pam & Nan

48,61

44,44

56,25

55,56

42,92

64,58

52,06

A5

Juanita & Frans

50,10

53,61

49,03

50,10

56,67

53,10

51,90

A6

Monique & Loes

50,00

49,18

57,92

48,61

52,18

49,18

51,18

A7

Marjolijn & Willy

50,00

50,00a

47,50a

47,50a

47,50a

47,50a

48,33

A8

Hennie & Plonie

50,69

58,33

59,03

35,00

40,83

45,78

48,28

A9

Carla & Marleen

43,75

45,14

44,03

45,42l

51,67

48,61

46,44

A10 Emmy&Celeste

54,86

59,72

26,94

44,44

43,08

44,44

45,58

A11 Alma & Henk
A12
B1 Corrien&Albert

44,44

50,69

40,28

55,56

45,97

38,89

45,97

63,75

58,54

58,30

60,83

61,30

62,50

60,79

Miny & Hans

58,75

50,65

57,23

61,88

57,23

57,64

57,23

Nel & Gerda

60,00

40,21

65,00

51,25

60,00

45,14

53,33

Nell & Jan-Joost

38,75

56,88

60,00

53,04

50,54

54,17

52,61

Grethe & Henk

60,42

47,29

41,25

46,88

56,67

59,03

51,92

Rieki & Wim

46,25

45,83

57,92

39,58

55,42

41,67

47,78

Corry &Diversen

50,00

50,00

38,91

41,67

42,92

44,44

44,65

Myrna & Kees

30,00

52,39

42,29

40,33

47,92

35,42

41,64

Jacqueline & Hans

50,00

47,50

47,50

47,50

47,50

0,00

B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

afwezig

Toelichting bij de uitslagen van de eerste competitieronde seizoen 2014-2015

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
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Vorige jaren werden de vervangende scores m.b.t. het wedstrijdreglement handmatig
aan het eind van een periode aangebracht en kwam het eindresultaat in de Alert. De
aanpassingen waren daarmee onzichtbaar.
Dit seizoen is voor het eerst gewerkt met het wedstrijdreglement in het NBBrekenprogramma. Dat heeft tot gevolg, dat bedoelde vervangingen direct zichtbaar zijn
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in de stand van de competitie, bijvoorbeeld bij afwezigheid (geen 0% meer) of spelen
met een invaller (i.v.m. garantiescore en/of andere lijn).
Dat is de reden waarom er een verschil kan zijn tussen de op de speelavond behaalde
score – opgelezen door de wedstrijdleider – en die in de competitiestand op onze
clubsite bij de Bond.
De uitslagen worden door de Technische Commissie achteraf gecontroleerd en
definitief vastgesteld.

De wedstrijdleiding krijgt nog vaak de vraag waarom de uitslagen niet meer per e-mail
worden verzonden. De reden is dat dit niet vanuit de Amazone kan worden gedaan en
bovenal dat deze service niet meer verder wordt ontwikkeld in het rekenprogramma.
Door de Bond wordt aangeraden de clubsite te gebruiken - waar de informatie
bovendien veel uitgebreider is.
Mochten er problemen zijn de informatie te vinden, neem dan contact op met de
wedstrijdleiding, we zijn altijd bereid daarbij te helpen.

Het wedstrijdreglement is overigens grotendeels gelijk gebleven aan het vorige en werd
op de afgelopen ALV besproken en aangenomen.
De basisgedachte is de competitie zo eerlijk mogelijk te laten verlopen en de uitslagen
niet te zeer te laten beïnvloeden door toevallige omstandigheden, zoals invallers en
spelen in een andere lijn – ze dienen een afspiegeling te zijn van het bestaande
partnerschap.

Nu nog het belangrijkste: wie promoveren en wie degraderen?
Voor de donderdagcompetitie is gekozen voor het aanpassen van het aantal paren in de
A- en B-lijn. Dat betekent dat er dit keer alleen 2 promotieparen zijn: Grethe & Co en
Truus & Rob.
Bij de woensdagcompetitie heeft de Technische Commissie om moverende redenen
besloten Emmy en Celeste niet te laten degraderen. Derhalve degraderen alleen Alma
& Henk, en promoveren Corrien & Albert en Miny & Hans.

Even een korte recapitulatie:
- Bij afwezigheid krijgt men als score het eigen gemiddelde over de hele
competitieronde met dien verstande dat er vanaf de tweede keer 2,5% wordt
afgetrokken
- Bij het spelen met een invaller wordt gewerkt met een garantiescore: men
kan nooit minder scoren dan het eigen gemiddelde over de hele
competitieronde minus 3% - maar ook nooit meer dan datzelfde gemiddelde
plus 5%.
- Voor het spelen in een andere lijn vindt een compensatie plaats van plus of
min 2,5%, afhankelijk van spelen in een hogere of lagere lijn. Daarna is ook
hier de garantiescore van toepassing.
- De vervangende scores zijn variabel gedurende de competitieronde en
worden aan het eind daarvan definitief.

Veel plezier bij de tweede competitieronde.
Technische Commissie

Donderdagcompetitie 1e periode 2014-2015
A periode 1
Namen
A1
Nanny & Wim

21-aug
%
59,72

4-sep 18-sep 2-okt
%
%
%
65,00
56,94 55,73

16-okt 30-okt Gem.
%
%
%
52,60
61,46 58,39

A2

Pam & Nan

58,33

59,03

52,90

60,90

58,85

47,40

56,24

A3

Juanita & Frans

60,42

43,33

38,19

65,1

56,25

50,00

52,47

A4

Joke & Nine

51,67l

50,83

56,54

55,21

46,35

53,65

52,42

A5

Truus & Bert

51,65

49,15

51,39

54,17

54,69

46,35

51,23

Een en ander is ook vermeld in Alert 2014 nr. 1 (februari). Dit seizoen wordt bekeken
of het reglement voldoet, waarna wordt overgegaan op definitieve vaststelling ervan.

A6

Puck & Riet

50,76

44,17

48,26

56,25

48,26

48,26

49,47

A7

Emmy & Celeste

27,78

60,83

51,97

51,97

46,88

54,69

48,68

In de in Alert vermelde overzichten van de competities zijn de letters voor de
aanduidingen van spelen met invaller, afwezigheid, minder spellen gespeeld (stilzit)
enz. niet vermeld. Deze zijn uiteraard wel zichtbaar op onze website
http://www.nbbclubsites.nl/club/6050/uitslagen. Zoals bekend kunt u hier klikken op
de avond die u wilt zien en daarna op alles wat blauw is om zelfs per spel de scores te
bekijken. Hier is ook de werkelijk gemaakte score – die werd opgelezen – te vinden.

A8

Lidy & Jan

50,69

44,17

45,83

39,06

52,60

55,21

48,04

A9

Jacqueline & Hans

50,00

47,50

47,50

47,50

47,50

47,50

47,92

A10 Monique & Loes

45,83

45,96

43,46

43,75

54,69

39,58

45,55

A11

Giny & Hennie

51,39

45,83

53,47

42,19

39,06

39,58

45,25

A12

Ria & Hennie

45,83

38,19

43,75

27,6

38,02

52,08

40,91
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