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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

Voorzitter
Leden:

Kofferbridge

Lief en Leed

Joke Logchies

Voorzitter
Lid

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:

WL@nrc-meerbridge.nl

Altijd voor 12.00 uur

Contributie:

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

Speeldata:

woensdag

€ 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

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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Celeste Duives
Emmy Hubert

Website

Buurtcentrum “DE AMAZONE”
Mathilde Wibautstraat 22, 2135 MC HOOFDDORP 023-5628840

Albert Boon
Hennie Boel
Pam Meijer-Karis
Riet Middelkoop

Webmaster

Hans Roelofs

Leden :

Joke Logchies
vacature

Redactie
Hoofdredacteur:

Hans Roelofs

Website: http://www.nrc-meerbridge.nl
Agenda:
Zaterdag 28 maart 2015
20 mei 2015
20 augustus 2015
Uiterlijk 30 april 2015

Feest
Alert
Alert
Kopij

3e Lustrum
jrg 12-2 komt uit
jrg 12-3 komt uit
inleveren

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,
Dit wordt dan alweer de eerste uitgave van "Lief en Leed" in het jaar 2015.
Wij hebben echter het oude jaar af moeten sluiten met het afscheid van Annet
Klaassen.
Velen leden van onze bridgeclub zijn aanwezig geweest bij de afscheidsplechtigheid en aansluitend de begrafenis van Annet.
Jan Joost maakt het goed en is weer terug uit Frankrijk. Hij heeft de draad weer
opgepakt met bridgen samen met Nel.
Er zijn verschillende dames geopereerd, maar zij maken het na, niet altijd
makkelijke operaties, allen weer goed en zijn ook weer terug op onze bridge
avonden.
Juanita Boon heeft een nieuwe heup gekregen en ging daar al snel goed mee
om.
Zij doet trouw haar oefeningen en zal spoedig weer zonder stok kunnen lopen.
Alle hoestende en proestende leden, snelle beterschap gewenst namens Lief en
Leed.

Zoals iedereen weet, hebben wij op 11 december 2014 afscheid moeten
nemen van Annet Klaassen. Wij wensen haar familie heel veel sterkte.
Via deze weg wil ik toch nog eens benadrukken om, als je niet kunt komen
bridgen, je af te melden via WL@nrc-meerbridge.nl
Geef het niet zomaar door aan iemand, maar meld je officieel af. Dus altijd via
dit mailadres. Dat voorkomt een heleboel narigheid.
De wedstrijdleiding begint ’s middags (voordat er ’s avonds gebridged gaat
worden) met de voorbereiding. Als er om wat voor reden mensen niet komen
opdagen, is dit voor de wedstrijdleiding bijzonder lastig. Dan moet er ’s
avonds terplekke van alles veranderd worden. Daar gaat de nodige tijd
inzitten, wat logisch is. Daar wordt een mens niet vrolijk van.
De wedstrijdleiders steken veel tijd in de voorbereiding en de nazorg zodat
alles goed verloopt.
Wedstrijdleiders, mijn petje hiervoor af. Want het geen makkelijke klus. !
Feestcommissie, hartelijk dank voor het verzorgen van de gezellige
Kerstdrive. Er waren weer heerlijke hapjes en leuke prijzen.
Prettige bridgeavonden,
Namens het bestuur,
Nell de Weijer

Met vriendelijke groeten,
Celeste en Emmy.

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 30 april 2015 inleveren bij Hans Roelofs
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Zij zullen echt niet te lang dralen
om een klein slemmetje binnen te halen.

Van de secretarissen
In ons vorige verslag hadden wij aangegeven dat het belangrijk is om

Alleen afzeggingen via wl@nrc-meerbridge.nl
te doen. (Zie ook het voorwoord van Nell de Weijer.)
Het leden aantal is gestegen tot 78 waardoor het soms gezellig druk kan
worden op een avond. Frans heeft gezorgd dat er in elk geval een aantal tafels
bijkomen zodat we zeker plaats hebben voor iedereen.

In de andere groep zitten ook leuke stellen
zij hebben vast ook veel te vertellen.
Iedereen doet z’n best om te winnen
Dat zit bij elkeen verborgen van binnen.
Zelf ben ik met bridgen erg laat gestart
maar ik wil het niet missen, voor geen miljard!
Het is goed voor de hersens en het brengt veel plezier
Ik hoop het nog lang te spelen met iedereen hier!
Lidy Raaphorst

Het lustrum feest is in aantocht op 28 Maart aanstaande. Verdere mededelingen
hierover gaan via de Feest commissie.
Hou dus zaterdag 28 maart vrij!
De C-lijn met de cursus van Jaap Kerner en onder de begeleiding van Frans
verloopt voorspoedig. Eind maart is de cursus afgelopen en we hopen volgend
seizoen de cursisten in de B-lijn te verwelkomen.
Groetjes Monique en Loes
Uw Secretarisses 

Van de feestcommissie
Welke acties gedaan door de Feestcommissie ivm 15 jarig
bestaan NRC Meerbridge:
1. Varen/eten met Triton uit Katwijk
2. Varen/eten met Partyschip Juliana van Rederij van der

Meer uit Roelofarendsveen
3. Varen/eten met Partyschip uit Leimuiden

4. Varen/eten met Avifauna
-4-

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 Plonie Rip
Plonie 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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Dit heb ik meegemaakt
Ik las mijn naam in de laatste Alert
en voelde meteen hoe onrustig ik werd.
Iets schrijven voor ons eigen clubblad
dat is nou niet echt zo maar wat!
Ik maak natuurlijk van alles mee
maar zo heeft ieder z'n wel en z'n wee
want als ik praat met mijn clubgenoten
zijn plezier en verdriet nergens uitgesloten.
Emmy en Celeste zorgen voor de lach en de traan
Monique en Loes regelen het secretariële bestaan.
Pam en Nan haal ik altijd door elkaar
maar samen zijn zij een sterk paar.
Joke is een prima wedstrijdleider
En Nine een goede azen snijder.
Juanita en Frans, zij gaan als een speer
Ria en Hennie prefereren een gezellige sfeer.
Giny en Hennie, Riet en Puck
ken ik al jaren van de tennisclub.
Truus en Bert genieten echt van het leven
Nu hen wat betere tijden zijn gegeven.
Jacqueline en Hans gaan stapjes vooruit
ik hoor graag weer snel jullie stemgeluid!
Met Nan en Wim praten we graag even na
zij zijn het sterkste koppel in de A.
Truus en Rob, Grethe en Co
bridgen met heel veel animo.
- 16 -

Alert

Jaargang 12 nr 1

5. Bowlen/eten vanuit De Zoete Inval te Haarlemmerliede
6. Bowlen/eten vanuit De Oude Tol te Sassenheim
7. Eten bij Long Island of De Lieveling of De Parel
De punten 1 t/m 4 zijn niet haalbaar met het gebudgetteerde bedrag
De punten 5 en 6 zijn niet te combineren met bridge
Punt 7 zijn de consumpties erg duur m.u.v. De Parel te
Leimuiderbrug
Van punt 1 t/m 7 hebben wij offertes aangevraagd en ontvangen!
Dorien Habraken is al maanden geleden benaderd om het festijn
geheel in de Amazone uit te voeren, echter de capaciteit is te klein
wat betreft servies, bestek en de ruimten minder gezellig.
Uiteindelijk op maandag. 10 september een gesprek aangevraagd bij
De Parel te Leimuiderbrug en volgens de feestcommissieleden
hebben we het idee een geweldige deal te hebben afgesloten. We
hebben zelf de confirmatie van het gesprek ontvangen en
respectievelijk vastgelegd.
We gaan dus op zaterdag, 28 maart 2015 om 13.00 uur in de
Amazone gezellig bridgen met elkaar tot 17.00 uur en om 17.30
uur zitten we in Grand Café De Parel te Leimuiderbrug voor een
gezellig diner. We gaan dan wel carpoolen!
Bezoek ’s morgens aan de Bijbeltuin naast de Katholieke Kerk is
een optie voor liefhebbers, maar afhankelijk van het weer
Een intekenlijst wordt door ons geregeld en we verwachten dat een
ieder meedoet!.
De Feestcommissie
Albert Boon, Hennie Boel, Riet Middelkoop en Pam Meijer-Karis
Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 30 april 2015 inleveren bij Hans Roelofs
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Slag opvragen
Bij een ander spel speelt een tegenspeler een ruiten bij. Op het moment dat de slag
dicht is, weet ze niet meer wat er werd gevraagd. Als klaveren werd gespeeld, kon ze
niet bekennen en dus was de bijgespeelde ruiten goed, maar als er schoppen werd
gespeeld, moest ze gewoon bekennen. Ze vraagt aan de leider welke kleur zojuist werd
gespeeld. Omdat alle kaarten al dicht liggen, mag de slag niet meer worden ingezien en
dus zegt de leider dat dit niet relevant is. Later bleek dat er schoppen werd gevraagd en
was dus sprake van een voldongen verzaking.
In de spelregels staat, dat zolang een speler de slag nog niet heeft dichtgelegd, deze
speler de volledige slag (alsnog) mag inzien. Is de slag dichtgelegd, dan mag de speler
de slag niet meer inzien. Dat betekent dus, dat de ene speler die de slag nog niet heeft
dichtgelegd de slag wel mag inzien terwijl een andere speler die slag niet mag inzien
omdat hij zijn kaart al dichtgelegd heeft. De leider had dus gelijk.
Toch had de verzaking voorkomen kunnen worden. Als de tegenspeler de arbiter had
geroepen en verteld had dat ze het vermoeden heeft dat ze verzaakt heeft, kan de arbiter
dit voor haar controleren en eventueel herstellen.
Als de overtredende partij heeft voor- of bijgespeeld in de volgende slag is de
verzaking pas voldongen en worden eventueel straffen opgelegd.
Moraal van dit verhaal: Als u iets niet zeker weet, maar u voelt dat er iets fout gaat,
roep dan de arbiter. De arbiter is er ook om uitleg van de regels te geven, ook als er
(nog) geen overtreding heeft plaatsgevonden!
(van de website van IMP bridgeclub - 'Achterkantjes')

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
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Onze 50% score
Hierbij ons stukje naar aanleiding van onze 50% score op 14januari
2015.
Op een zomerse dag in augustus 2014 toog ik opgewekt naar Amsterdam
CS waar mijn vriendinnen me op stonden te wachten.
Met de bus gingen we naar Edam via een toeristische route.
Daar dronken we koffie en wandelden we daarna naar de dijk. De
rijkdom van het stadje aan de Zuiderzee was nog goed zichtbaar.
Mooi koopmanshuis op het Damplein. Nu een museum beroemd, om
zijn drijvende kelder die als een boot schommelt op het grondwater.
We wilden langs de Zeevangsdijk lopen naar Etersheim
Een onderdeel van de Noorder IJ en Zeedijk is 67km lang en kwam in
1843 onder de hoede van een dijksbestuur en loopt van Assendelft en
Amsterdam-Noord via Uitdam naar Schardam. Rechts van ons het
Markermeer.
Je mocht op de dijk lopen. Dat deden we dan ook tot we “begroet “
werden door een ram. We werden alle drie aangevallen met hevige
kopstoten en leverden een gevecht om over het hek te klimmen, (nu
lachen we er om maar toen dachten we er anders over).
Uiteindelijk kwam de boer er aan die inmiddels door bewoners
gewaarschuwd was.
We liepen verder zagen de Kleine Braak de Grote Braak en de
Moordenaarsbraak, dijkmeren en genoten van de natuur.
In Warder haakten we af omdat we last hadden van onze benen, beurs
waren ze.
Daar hebben we gerust in een tot restaurant verbouwde dorpsschool met
zeer vriendelijke bediening.
We moesten nog naar Oosthuizen naar de bus en dat was nog een flinke
wandeling.
Bij de bushalte aangekomen hadden we spoedig een bus naar Amsterdam CS waar we ieder onze eigen weg gingen.
Marleen en Carla.

- 14 -
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Woensdagcompetitie 1e periode 2014-2015
A/B periode 2
Namen

19-nov

3-dec

17-dec

14-jan

11-feb

%

%

%

%

%

Gem.
%

%

A1

Nanny & Wim

56,25

65,63

71,46

51,04

60,33

60,94

A2

Juanita & Frans

49,58

52,14

60,42

63,02

47,53

54,54

A3
A4

Miny & Hans
Pam & Nan

55,42
51,25

57,29
54,69

45,31
49,56

53,91
62,76

53,69
41,55

53,12
51,96

A5

Monique & Loes

55,83

45,52

57,29

49,48

49,20

51,46

A6

Kitty & Henk

39,17

53,23

56,77

51,82

47,50

49,7

A7

Marjolijn& Willy

58,75

40,73

54,17

45,05

49,67

49,67

A8

Ria & Pien

47,5

45,52

50,42

39,58

63,87

49,38

A9

Corrien & Albert

49,58

51,56

40,21

52,6

43,87

47,57

A10 Hennie & Plonie
A11 Carla & Marleen
A12 Emmy & Celeste

46,25

50,52

34,58

50,52

40,09

44,39

39,58
47,16

45,21
40,10

44,79
36,46

50,00
48,96

41,79
43,17

44,27
43,17

Alma & Henk

65,00

49,79

53,75

59,27

55,66

56,41

Grethe & Henk

63,75

50,42

43,13

48,76

56,76

52,18

Rieki & Wim

42,50

51,88

58,13

54,06

51,32

51,89

Nell & Jan-Joost

56,25

44,38

52,5

50,74

55,74

51,77

Nel & Gerda

56,25

52,08

34,17

51,99

51,99

49,05

Corry & Gonda

33,75

57,71

52,08

45,68

45,68

47,45

Myrna & Kees

35,42
50,00

43,75
47,50

56,25
47,50

50,14
47,50

50,14
47,50

47,14

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Jacqueline & Hans

afwezig
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Voor het hele wedstrijdreglement verwijzen we nog even naar Alert 2014 nr. 1
(februari). Dit seizoen wordt bekeken of het reglement voldoet, waarna wordt
overgegaan op definitieve vaststelling ervan.
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.
Veel plezier bij de derde competitieronde.
Technische Commissie

Gemiste kansen
Bij bridge is het de kunst een slag meer te halen dan de anderen. Soms krijg je gewoon
zo'n slag cadeau omdat de tegenstander gunstig uitkomt, soms krijg je een slag cadeau
omdat de tegenstander verzaakt. Natuurlijk zal iemand die verzaakt proberen de schade
zoveel mogelijk te voorkomen. Wie de spelregels kent, haalt het voordeel. Andersom
gezegd: wie de spelregels niet kent, mist een kans. Hierna volgen twee voorbeelden
van situaties die zich een tijdje geleden op de club hebben voorgedaan.
Rechten van de dummy
De leider speelt een hartencontract. Rechts speelt een klaveren voor, de leider troeft,
links speelt klaveren en de dummy speelt klaveren. De dummy vindt het gek dat de
leider troeft, want klaveren is nog niet gespeeld. De dummy weet niet beter dan dat ze
geen rechten heeft en niets mag zeggen. Later blijkt inderdaad dat de leider wel een
klaveren heeft. Gevolg: voldongen verzaking, leider moet twee slagen inleveren,
waardoor het contract down gaat.
In de spelregels staat dat de dummy de leider mag attenderen op een situatie om een
onregelmatigheid te voorkomen. De dummy mag dus gewoon aan de leider vragen: heb
je geen klaveren meer, partner?" op het moment dat de leider die troef bijspeelt. Een
tegenspeler mag dat ook aan de leider vragen en tegenwoordig ook aan zijn eigen
partner. De dummy mag het niet aan een tegenspeler vragen en de leider mag het aan
iedereen vragen.
Als de dummy dit dus had geweten, had ze gewoon de leider geattendeerd op een
mogelijke verzaking en had de verzaking (zonder noemenswaardige schade) hersteld
kunnen worden.

-8-

- 13 -

Alert

Jaargang 12 nr 1

Na afloop van de 3e periode is tevens het speelseizoen voorbij. In het nieuwe
seizoen dat weer start ergens eind augustus zullen de beginners gewoon
ingedeeld worden bij de andere spelers en zal er geen speciale behandeling
meer zijn.
Ik hoop dat jullie je kunnen vinden in wat ik heb geprobeerd duidelijk te
maken.
Groeten. Frans.

Korte toelichting
bij de uitslagen van de tweede competitieronde seizoen 2014-2015

De tweede ronde van de competitie is uitgespeeld.
De TC heeft de scores van paren die in een andere lijn hebben gespeeld,
handmatig gecorrigeerd (dat is vooral het geval bij het spelen in één lijn). Het
rekenprogramma heeft helaas geen mogelijkheid om ons reglement, t.w. de
garantiescore (een maximum en minimum t.o.v. het eigen gemiddelde) aan te
brengen.
In de hoop minder vaak in één lijn te moeten spelen, heeft de TC besloten het
aantal paren op de woensdagavond gelijk te trekken (10 stuks).
De degradatie en promotie voor beide avonden is als volgt:
Woensdagavond
Dit keer gaan 4 paren naar de B-lijn, te weten
Corrien & Albert
Gennie & Plonie
Carla & Marleen
Emmy & Celeste
Naar de A-lijn gaan:
Alma & Henk
Grethe & Henk
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Het nieuwe zorgstelsel
De fysiotherapeut knijpt er tussen uit.
De logopedist is sprakeloos.
De podotherapeut zit met kromme tenen.
De KNO-arts krijgt er een brok van in zijn keel en voelt zich bij de neus
genomen.
De oogarts ziet het somber in.
De neuroloog krijgt er de zenuwen van.
De verloskundige zit met de naweeën.
De gynaecoloog baart het zorgen.
De uroloog voelt aan zijn water dat het niet goed gaat.
De anesthesist is knock-out.
De cardioloog aanschouwt het met een bloedend hart.
De dermatoloog krijgt er kippenvel van.
De geriater krijgt er grijze haren van.
Voor de chirurg snijdt het mes niet meer aan twee kanten.
De hematoloog wordt het bloed onder de nagels vandaan gehaald.
De internist wordt binnenstebuiten gekeerd.
De diëtiste kan geen pap meer zeggen.
De psychiater snijdt het door de ziel.

Donderdagavond
Hier blijft het aantal paren per lijn ongewijzigd.
Naar de B-lijn gaan:
Naar de A-lijn gaan:
Truus & Bert
Nell & Corrien
Emmy & Celeste
Rieki & Wim

De traumatoloog ergert zich bont en blauw.
Voor de apotheker is het een bittere pil.
De tandarts ziet er geen gat meer in.
Oh ja, …..en de patiënt is er goed ziek van.
(ingezonden door Lidy Raaphorst)
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Donderdagcompetitie 1e periode 2014-2015
A periode 2
Namen
A1 Nanny & Wim

13-nov

27-nov

11-dec

8-jan

22-jan

5-feb

Gem

%
62,50

%
47,08

%
55,73

%
63,50

%
65,00

%
54,17

%
58,00

A2

Juanita & Frans

61,67

55,63

55,63

63,25

45,83

51,79

55,63

A3

Truus & Rob

62,92

45,00

51,92

51,33

51,92

60,42

53,92

A4

Puck & Riet

57,92

57,50

54,27

39,17

62,50

51,77

53,85

A5

Monique & Loes

57,92

57,08

52,00

52,00

50,00

52,00

53,50

A6

Lidy & Jan

54,58

57,92

55,52

54,50

51,67

43,75

52,99

A7

Giny & Hennie

45,00

55,42

55,83

48,42

58,33

54,17

52,86

A8

Pam & Nan

52,92

52,92

56,77

43,58

48,75

42,56

49,58

A9

Ria & Hennie

50,00

51,25

39,06

50,75

55,00

43,15

48,20

A10 Jacqueline&Hans

50,00

47,50

47,50

47,50

47,50

47,00

47,83

A11 Joke & Nine

37,50

42,92

43,44

60,43

45,42

54,76

47,41

A12 Grethe & Co

31,25

45,42

44,27

56,58

40,42

53,87

45,30

A13 Truus & Bert

40,42

44,58

52,40

39,25

44,58

44,25

44,25

A14 Emmy& Celeste

35,42

42,92

53,33

30,08

32,50

45,54

39,96

B periode 2

13-nov 27-nov

11-dec

8-jan

22-jan

5-feb

Gem

B1

Namen
Nell & Corrien

%
71,25

%
55,83

%
57,50

%
56,69

%
54,17

%
56,69

%
58,69

B2

Rieki & Wim

51,04

73,75

60,14

57,81

40,28

53,60

56,10

B3

Corry & Jacques

59,79

60,42

55,56

47,92

55,92

52,92

55,42

B4

Carla & Marleen

52,40

52,08

54,86

53,65

53,47

58,17

54,10

B5

Willy & Henk

53,99

52,08

51,49

57,29

50,69

51,49

52,84

B6

Margriet & Conny

36,98

51,25

51,53

52,08

64,58

54,88

51,88

48,23

54,58

50,69

50,70

49,31

48,20

50,29

B8

Yvonne &
Marie-Louise
Riet & Plonie

50,52

46,67

50,56

46,25

49,25

52,50

49,29

B9

Marjolijn &Willy

39,06

48,75

49,38

45,31

44,38

41,88

44,79

B7
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B10 Conny & Helma

56,46

37,08

40,42

44,65

42,15

42,15

43,82

B11 Nel & Gerda

45,21

49,17

28,75

45,31

44,44

47,58

43,41

B12 Marjolein & Ria

39,06

39,58

42,01

46,35

43,06

39,51

41,60

De C-lijn
In de bestuursvergadering is uitvoerig en langdurig gesproken over hoe we
verder gaan met de C-lijn. Het leek ons onverstandig om de C-lijners meteen in
te schalen bij de B-lijn. Enerzijds ontbreekt er nog wat kennis (met name over
slembiedingen) maar vooral omdat de snelheid van bieden en spelen te laag is.
Op dit moment kunnen jullie de 4 spellen in een half uur nog niet aan
(uiteraard zijn er uitzonderingen).
We hebben besloten om in de 3e periode, die op donderdag 19 februari
begint, door te gaan met de huidige C-lijn, zij het met dien verstande dat zij
mee gaan doen aan "de klok". De speeltafeltjes zullen niet meer apart achter in
de speelzaal worden gezet maar midden tussen de andere tafeltjes. Dit betekent
na een half uur wisselen van tafel/tegenstander/spellen. In dat halfuur
moeten dus de vier spellen zijn gespeeld. Nakaarten moet dus zeker voorlopig
achterwege blijven. Raadplegen van de systeemkaart blijft toegestaan maar
moet wel wat beperkt blijven. Bij het bridgen ontbreekt de routine en de
snelheid.
Helaas kan er geen gebruik gemaakt worden van het computersysteem. Om
een score electronisch te kunnen verwerken moeten er minstens 8 paren zijn.
En dat aantal halen we niet. De scorebriefjes worden handmatig uitgerekend en
de uitslag wordt per email toegestuurd.
Het kan in de 3e periode voorkomen dat de wedstrijdleider een C-paar
benadert om mee te gaan doen in de B-lijn. Hij/zij zal dit doen als er zowel in
de C-lijn als in de B-lijn een stilzit moet worden gepland (Dit in overleg met
Frans van Kuijk).
De cursus van Jaap, de speelavonden op de club en het vele oefenen op
internet werpt zijn vruchten af. En ik heb ook het idee dat daardoor de
spelvreugde toeneemt. Waar we nu aan moeten werken is het op niveau krijgen
van de snelheid. Op een gezellige speelavond thuis is dit niet van belang, maar
op een clubavond is dit wel belangrijk omdat de traagste spelers dan het tempo
van een avond bepalen. Een avond is ingedeeld in 6 speelrondes die uiterlijk
om 23 uur moeten zijn afgewerkt. Het kunnen spelen van 4 spellen in een half
uur is dus bepalend voor de duur van zo'n speelavond.
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