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Technische commissie

Opgericht 29 maart 2000
Voorzitter: Vacant
Penningmeester: F. van Kuijk, Ridderburgpark 223, 2135 KX Hoofddorp
Tel.: 023-8922029
Secretaris: A. Boon, Graan voor Visch 19704, 2132 WN Hoofddorp
secretaris@nrc-meerbridge.nl
Tel. 023-5616626
Wedstrijdleiding/NBB contactpersoon: H. van Kesteren,
Rondenburglaan 172, 2135 KM Hoofddorp Tel.: 023-5570403
RABO Bank Haarlemmermeer: NL83 RABO 0345 840 615 o.v.v. NRC-Meerbridge
KvK Amsterdam: 34131305

Vz. Techn.commissie
CLB:
CLA:
Assistent:

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

Coördinator
Leden:

Kofferbridge

Lief en Leed

Joke Logchies

Voorzitter
Lid

Emmy Hubert
Diverse vrijwilligers

Celeste Duives
Emmy Hubert

Website
Webmaster

Hans Roelofs

Leden :

Joke Logchies
vacature

Buurtcentrum “DE AMAZONE”
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:

WL@nrc-meerbridge.nl
Contributie:

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

€ 65,00
€ 100,00
€ 25,00

26/8 – 9/9 – 23/9 – 7/10 – 21/10 – 4/11 – 18/11 –
2/12 – 16/12- 6/1 – 20/1 – 3/2 – 17/2 – 2/3 – 16/3 – 30/3 – 13/4 – 11/5

2015 -2016

20/8 – 3/9 – 17/9 – 1/10 – 15/10 – 29/10 – 12/11 – 26/11 –
donderdag
10/12- 14/1 – 28/1 - 11/2 – 25/2 - 10/3 – 24/3 – 7/4 – 21/4 – 19/5

Advertenties:

zaterdag 12 december 2015
woensdag 25 mei 2016

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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Hoofdredacteur:

Hans Roelofs

Website: http://www.nrc-meerbridge.nl

Altijd voor 12.00 uur

Speeldata: woensdag

Kerstdrive
Slotdrive

Redactie

Agenda:
Uiterlijk 28 januari 2016
17 februari 2016

Kopij inleveren
Alert jrg 13-1 komt uit

Zaterdag 12 december 2015
Woensdag 25 mei 2016

Kerstdrive
Slotdrive

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 (plaatsvervangend) voorzitter
Ik ben net begonnen aan al weer mijn 5e jaar als bestuurslid en werd voor de
tweede keer Uw plaatsvervangende voorzitter. Formeel ben ik geen voorzitter
omdat ik niet door U in die functie ben benoemd. En ik heb ook geen ambities
in die richting. We zijn binnen het Bestuur aan het praten en discussiëren over
de personele bezetting van die functie. Input van de leden wordt op prijs
gesteld.
In september op de ALV zijn er drie dames afgetreden, te weten de voorzitter
en de secretarissen.
Nell zag zich genoodzaakt op te houden met haar functie vanwege
gezondheidsredenen. Ik, en ik ben er zeker van U ook, wens haar beterschap
en ik hoop dat ze nog heel lang plezier kan blijven hebben in dat gekke
kaartspel dat bridgen heet.
Monique en Loes hebben geprobeerd in hun ontslagmail uit te leggen waarom
ze er mee ophielden. Feit is dat er het afgelopen jaar spanningen zijn geweest.
Spanningen die ontstonden doordat waar sterke karakters elkaar ontmoeten en
het niet eens zijn met elkaar, de rede en de redelijkheid vaak verdwijnt. Dit is
geen verwijt, integendeel. Discussies en andere gezichtspunten zijn nodig om
tot een goede besluitvorming te komen. Er is maar één belang, en dat is het
verenigingsbelang. En soms is het dan nodig dat je je terugtrekt. En Monique
en Loes hebben dat begrepen en de consequentie getrokken.
Ik wil hier nogmaals benadrukken dat ik de drie jaren dat ik met de drie dames
in het Bestuur heb samengewerkt heel positief heb ervaren. Hun
enthousiasme, inbreng, inzet en inzicht hebben er toe bijgedragen dat we een
gezonde vereniging hebben die kan omgaan met tegenslagen en die zich kan
richten op een vriendschappelijk en ontspannen, maar toch ook competatieve,
manier van bridge-omgang met elkaar.
Ik wil Albert en Emmy verwelkomen in het Bestuur. Albert gaat de
secretarisfunctie vervullen en Emmy gaat samen met Celeste inhoud geven
aan de Lief en Leed en aan de Feestcommissie. Een prettige bijkomstigheid
hierbij is dat Albert belangrijke input kan geven, maar vooral prettig is ook dat
de dames die voorheen in de Feestcommissie zaten hun bereidheid hebben
uitgesproken om wederom assistentie te willen verlenen bij de organisatie van
de komende Kerstdrive op 12 december a.s.
Frans van Kuijk
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Van de Technische Commissie

Dit heb ik mee gemaakt

Rondpas
Tijdens de ALV is op verzoek vanuit de leden het onderwerp aan de orde
geweest en toegezegd dat de TC zich hierover zou beraden en met een voorstel
aan het bestuur zou komen. Primair wil de TC de regels van de NBB
respecteren. Echter uitgaande van het doorsnee gebruik van conventies door
onze leden, aangevuld met de wens dat de leden komen om te bridgen en niet
om stil te zitten, stellen wij voor dat de spelers aan de eerste tafel in de eerste
ronde in gezamenlijk overleg en akkoord, mogen besluiten de kaarten opnieuw
te schudden en te delen, zonder arbitraire inmenging. Ons advies is door het
bestuur overgenomen.

Jaren heb ik in een chocolaterie gewerkt in Haarlem, de Belgische Leonidas
bonbons.

Bridge materiaal
De biedboxen zullen worden vervangen door nieuwe.
De speelkaarten zullen vóór de nieuwe speelronde worden vervangen.
Vermelding uitslagen
De TC heeft op verzoek besloten na een speelavond de uitslagen weer per Email aan de spelers te sturen, zolang de NBB dit nog ondersteund. Dit kan
helaas niet meer vanuit de Amazone maar zal vanuit huis van de spelleider
plaatsvinden waardoor de uitslagen soms pas de andere dag op de NBB-site
staan.
In deze Alert wordt nogmaals onder de aandacht gebracht hoe u de scores tot in
detail op de NBB-site kunt bekijken.
Assistentie spelleider
De TC heeft behoefte aan vaste assistentie op de bridgeavonden, zoals het
klaarzetten van het aantal tafels met de kleedjes, tafelbladen, biedboxen en
spellen, evenzo het opruimen hiervan.
Invallers
Het komt voor dat de spelleider ‘s middags voor de speelavond invallers moet
zoeken ter voorkoming van een stilzittafel of een speler teleur moet stellen
omdat er geen partner is.
Wij vragen leden zich te melden als invaller voor de woensdag- of de
donderdagavond. Vanzelfsprekend rekenen wij op u om zelf een invaller aan te
melden, waarna de spelleider kan beoordelen wie er speelt.

Op een koopavond stond ik alleen in de winkel toen er twee jongens in leren
jacks met een hele grote hond de winkel in kwamen.
Ze vroegen: Mogen we een bonbon proeven?
"Als je er een koopt kun je proeven" zei ik
Na lang aarzelen kochten ze ieder een bonbon, en staken die in hun mond.
"Gadverdamme " zeiden ze, en stonden ze heel onsmakelijk op te eten.
Ik had wel een beetje de zenuwen, want ik was alleen en tegen twee van die
mannen kon ik niets beginnen. Gelukkig kwamen er andere klanten de winkel
in en gingen zij weg.
"Wat ben ik blij dat jullie binnen kwamen" zei ik.
Dat begrepen ze heel goed.
Na een paar dagen hoorde ik via iemand,
die de moeder van een van de jongens
was, dat er op TV een uitzending van
Koot en de Bie was geweest, die dat
hadden gedaan.
Zij wilden dat wel eens uitproberen, en
met succes.
Hennie Schuller-Stomps

Henk van Kesteren
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onze vrienden naar Marokko. (Zij gaan voor de eerste keer naar dit land).
Heerlijke korte winter dus voor ons en hopelijk goed weer daar.
U ziet dat er voor mij weinig tijd overblijft om te bridgen, terwijl ik het
spelletje toch heel leuk vind en heel graag doe.
Vanaf mijn 10e jaar heb ik altijd geklaverjast, maar op aanraden van mijn zus
ben ik bridgen gaan leren en inderdaad. dit is nog leuker... Vooral het idee dat
iedereen hetzelfde spelletje speelt en je zo kan zien of je het wel goed hebt
gedaan en er genoeg uit hebt gehaald, is een grote uitdaging. Alleen een echte
crack zal ik niet vlug worden met zulke lange hiaten ertussen om te spelen.
Ik blijf wel lid van deze club, maar zal er niet zoveel zijn, pas als we echt niet
meer reizen, zullen jullie me vaker zien.
Iedereen heel veel speelplezier en hele fijne feestdagen toegewenst, tot ziens
(ik denk dat ik begin januari 2016 één keer aanwezig kan zijn).
Willy Dirks

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.
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Uitslagen op de NBB-website
Alle uitslagen van onze vereniging worden gepubliceerd op onze website bij de
Nederlandse Bridgebond. Daar kan gedetailleerd naar alle spellen worden
gekeken: score, biedingen, percentages, wie tegen wie. Ook is te zien hoe de
behaalde percentages per ronde per paar zijn.
Ga op internet naar: http://www.nbbclubsites.nl/club/6050/uitslagen (zet dit
adres voor het gemak bij je favorieten).
Klik in het menu op "Uitslagen" en klik op de bedoelde competitie (woensdag
of donderdag). Hier staan de tot dan toe gespeelde zittingen (speeldata). Klik
op een datum om de uitslag van die avond te zien.
Klik hier op een paarnaam en de uitslagen per ronde verschijnt. Klik op een
spelnummer om de frequentiestaat te bekijken: biedingen, scores, resultaten.
Voor een compleet overzicht van alle spellen kan na het kiezen van de
spelavond op "Staten" worden geklikt. Er verschijnt dan een lijst van alle
spellen met alle gegevens.
In het algemeen kan worden gesteld, dat op alle blauwe informatie kan worden
doorgeklikt voor nadere details.

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
Mededeling van het secretariaat
Het zal de leden ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat Joke heeft bedankt voor de
Technische Commissie. In een gesprek met haar werd ons duidelijk gemaakt dat zij
vond dat er onvoldoende samenwerking en overleg was om voor haar op een
bevredigende wijze te kunnen functioneren, met name als wedstrijdleider op de
donderdag. Het Bestuur betreurt deze beslissing, maar moet deze uiteraard accepteren.
Wij willen nadrukkelijk Joke bedanken voor datgene wat ze als wedstrijdleider heeft
betekent voor ons bridgen. We zijn wel blij dat ze in ieder geval haar andere functies
van Kofferbridge en Alert-redactrice blijft uitoefenen.

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 28 januari 2016 inleveren bij Hans Roelofs
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Altijd lastig, maar uiteindelijk 4 euro betaald (een prikkie) maar de campings
in Marokko betaal je ook maar gemiddeld 8 euro.
Enfin, de camper werd achter de tractor gehangen en daar gingen we, zeer
langzaam. Het water kwam nog net tot aan de deur.
Maar...drie kwart over de rivier ging de tractor door verminderde grip niet meer
verder....doodse stilte bij ons in de camper. Mijn man werd gevraagd de motor
van de camper erbij te starten en uiteindelijk na een paar bloedstollende
seconden gingen we weer voetje voor voetje vooruit en hebben we het einde
van de rivier heelhuids gehaald. Ik had intussen mijn tas met paspoorten,
mobiel, portemonnee en bril om mijn nek gedaan voor als het mis zou gaan....
En dit alles met een spiksplinternieuwe camper...
Het was onze eerste rit dit jaar. Voortaan toch maar terugrijden!
Marokko heeft ons hart wel gestolen, het mooie Atlas gebergte, de prachtige
koningssteden Marrakech, Meknez, Fez, de blauwe stad Chefchaoun, de mooie

rode zandduinen bij Merzouga, ook de woestijn die zo mooi is.
Volgende week vertrekken we weer. Eerst richting zuid Spanje waar we zeker
een week of langer over doen, afhankelijk van wat we onderweg tegenkomen.
Het eerste stuk tot onder in België gaat nog over de snelweg, maar daarna
stellen we TomTom zoveel mogelijk in op vermijd snelwegen en zeker de
tolwegen.
De fietsen gaan achterop mee, dus mocht het weer het nog toelaten, lassen we
af en toe een fietstocht in.
20 December a.s. stallen we onze camper in Malaga in een stalling en gaan met
het vliegtuig terug naar huis. De feestdagen willen we toch het liefst thuis
vieren met de kinderen en kleinkinderen.
10 Januari 2016 vliegen we weer terug naar Malaga, vullen de camper weer
met van alles wat we in Marokko nodig hebben en vertrekken deze keer met
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voormalig oost Duitsland campings te inspecteren. Een klein beetje werken
doen we dus ook nog. Daar zijn we meestal 5 tot 6 weken voor onderweg.
Volgend jaar gaan we al voor de vierde keer naar hetzelfde gebied. De
campingeigenaren worden al een beetje oude bekenden voor ons en de
ontvangst is meestal erg hartelijk.
Juli/augustus zijn we meestal thuis. De laatste jaren zijn we van september tot
half november naar Turkije geweest, een prachtige rondreis gemaakt samen
met een bevriend echtpaar die ook een camper hebben.
Ook zijn we vorig jaar in die periode met dat echtpaar naar Griekenland over
land gereisd. Beiden zeer mooie gebieden en veel bezienswaardigheden en
oudheden gezien.
Vorig jaar zijn we in januari voor de tweede keer naar Marokko gereisd. Een
schitterend land, ook een heel andere cultuur en aardige mensen. En in de
winter een heerlijk klimaat!
Alcohol is er maar mondjesmaat te verkrijgen, alleen in de bekendere grote
toeristenplaatsen. Dus wijn en bier nemen we zelf voldoende mee. We hebben
wel meegemaakt dat in de avond een campingeigenaar bij ons aanklopte en om
een biertje kwam vragen. Op mijn antwoord dat dat toch niet mag van Allah,
zei hij in het Frans, wat daar veel wordt gesproken (voormalige kolonie van
Frankrijk) dat Allah sliep......
Alleen wat we afgelopen reis in Marokko hebben gedaan, wil ik nooit meer
meemaken. Door hevige regenval, waar wij overigens niets van hebben
gemerkt, waren de rivieren nog erg hoog en op sommige plaatsen overstroomd.
Een aantal konden we met de camper gemakkelijk passeren, wel spannend,
maar goed te doen.
Totdat we aan een vrij
brede rivier kwamen (ik
schat 30 tot 40 m breed)
die volledig de weg
blokkeerde. En zo te
zien nog aardig diep,
zeker wel een 30 tot 40
cm. Wel stond er een
tractor met een aantal
mannen klaar. We
namen de beslissing om de tractor onze camper over de rivier te laten trekken.
Op de vraag wat het dan kost kregen we als antwoord: Wat u er voor over hebt!

- 14 -

Alert

Jaargang 12 nr 4

BESLUITENLIJST ALV 16 SEPTEMBER 2015.
Op de Algemene Ledenvergadering zijn de volgend besluiten genomen:
1.
Naar aanleiding van de brief van Jan Hendriks en Lidy Raephorst over
rondpas in eerste ronde om dan wel of niet over te schudden werd gesteld dat
Technische Commissie zich zal beraden hoe te handelen in zo’n geval en zal
daar later op terugkomen.
2.
Op de brief van Corrien wordt besloten het gebruik van een systeemkaart niet te verplichten.
3.
Goedkeuring wordt gegeven aan de verslagen van:
-secretaris
-technische commissie
-feestcommissie
-kofferbridge
-penningmeester
4. Middels goedkeuring van het verslag van de Kascommissie wordt het
Bestuur decharge verleend voor de financiële vastlegging, beleid en rapportage.
5. De begroting wordt goedgekeurd.
6. De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld.
7. Het Bestuur wordt verzocht met een beleidsplan te komen om het grote
financiële overschot aan te pakken.
8. Henk van Kesteren en Celeste Duives worden herkozen in het Bestuur
9. Emmy wordt tot bestuurslid benoemd.
10. Albert wordt tot secretaris benoemd.

Van de penningmeester
Al de contributies zijn weer ontvangen, in totaal € 5.554, terwijl in de
begroting € 5.355 was voorzien. Het ontvangen bedrag zal nog enigszins
stijgen door de nieuwe aanmeldingen die net binnen zijn.
Op de Algemene Ledenvergadering zijn er opmerkingen geplaatst dat het
Bestuur niet gerapporteerd heeft wat het Lustrumfeest heeft gekost. Mondeling
heb ik toen al een opsomming gegeven, maar ik houd er aan duidelijke
toelichting te geven.
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Gedurende 5 jaren hadden we € 2.500 gespaard.
De totale kosten bedroegen € 2.496:
De Parel waar we met 59 leden het diner hebben genuttigd kostte € 2.018
De koffie en de gebakjes in De Amazone € 200
De flessen wijn met het jubileumetiket € 278
In deze verantwoording is uiteraard niet opgenomen de ontvangen subsidie die
Albert regelde bij de Meerwaarde (€ 500).
Zoals in de vorige Alert al is vermeld is het de bedoeling de komende 5 jaren
elk jaar € 550 te sparen voor het lustrumfeest in het jaar 2020.
In oktober en november hebben we twee thema-avonden georganiseerd,
waarbij wel elke thema-avond weer twee keer moesten houden vanwege de
grote belangstelling. De 4 avonden zullen in totaal ongeveer € 450 kosten.
Prettige bijkomstigheid is dat we, zoals bekend, dit jaar geen huur betalen aan
De Amazone.
Het Bestuur overweegt om in januari en februari wederom twee themaavonden te regelen, indien nodig eveneens te splitsen door een te grote
belangstelling voor één avond. De kosten van deze avonden zullen dan
uitkomen op circa € 700. Ook over de onderwerpen is nog overleg gaande:
uiteraard worden suggesties door de leden op prijs gesteld.
Wat de huur van De Amazone betreft: we hebben nog geen informatie van de
huurbaas (Stichting Maatvast) ontvangen betreffende de huur voor het jaar
2016. Ik heb wel contacten met andere bridge-organisaties die gebruik maken
van ruimtes van de Stichting, en probeer op die manier te waarborgen dat alle
bridge-organisaties gelijk behandeld worden.
Frans, de penningmeester.
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B11 Eline & Joyce
B12 Conny & Helma

50,30

39,06

54,00

37,97

45,73a 45,73

42,12a 44,62a

43,22

46,32 49,62i

44,62h 45,07

49,48
31,98

44,20

41,91c

52,50

34,90 40,22chr 40,52

B14 Maja & Gerrit

34,45a

34,78

50,83

32,60

29,02

B15 Linda & Renee

41,67

28,08

35,40 40,04c 35,04a 35,04chr 35,91

B13 Helene & Conny

36,95a 36,51

B16
De uitslagen van de speeldagen zijn te vinden op
http://www.nbbclubsites.nl/club/6050/uitslagen Zitting 1 t/m 6

De score van 50%
Er werd ons gezegd dat bij het behalen van een score van 50 % je geacht wordt
een stukje voor de Alert te schrijven. Geen geringe opgave, maar ik ga het
proberen. Tegelijk kan ik iedereen uitleggen waarom ze mij soms maanden niet
op de club zien.
Samen met mijn man zijn we in het gelukkige
bezit van een camper waar we veelvuldig gebruik
van maken sinds we beiden de pensioengerechtigde leeftijd bezitten (en ook daarvoor al).
Vooral bij mijn man zit het reizen in zijn bloed.
We hebben in het verleden al heel wat continenten
bezocht: Sri Lanka in combinatie met de
Malediven waar we prachtig gedoken hebben.
Indonesië, Thailand een keer of vier. Maleisië, Cambodja en Laos, Vietnam.
Zeer exotische oorden, prachtige culturen, heel veel te zien. Ook zijn we
verschillende malen in Afrika geweest op zoek naar de big five!
Maar de laatste jaren geen verre vliegreizen meer voor ons. We reizen nu met
onze camper een Hymer Excis-I, een integrale lichtgewicht camper van 7.22
meter lang en 2.22 meter breed. Aan boord zit alles wat je maar nodig hebt en
met 2 zonnepanelen en 2 huishoudaccu's zijn we volledig zelfvoorzienend. Een
grote koelkast/a, vriesvak, zelfs een oven voor een vers warm broodje 's
morgens is voorhanden. Een klein huisje op wielen!
Eind mei/begin juni gaan we altijd op reis voor de ACSI om in een gebied in
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Donderdagcopetitie 1e periode 2015-2016
A periode 1
Namen
A1 Nanny & Wim

29-okt
%
59,72a

15-okt
%
60,76

Dit heb ik mee gemaakt (info)

1-okt 17-sep
%
%
57,81
59,58

3-sep
%
62,5

20-aug
%
%
57,61 59,72
54,14 58,43

Joke & Nine

56,35i

52,78

61,46

66,25

58,85

A3

Juanita & Frans

67,17

48,61

46,35

60,38c

59,38

A4

Lidy & Jan

58,00

56,94

46,35

61,25

52,40

60,38c 56,95
54,99a 54,99

A5

Giny & Hennie

48,25

47,92

53,65

47,50

52,60

52,54 50,35

A6

Pam & Nan

54,33

48,61

52,08

46,25

43,75

49,01a 49,01

A7

Jacqueline &Hans

49,25i

59,72

46,32a

37,92 46,32a

48,82a 48,06

A8

Truus & Rob

51,75

46,88

38,02

50,55c 46,56c

50,55c 47,29

A9

Emmy & Celeste

43,04

42,01

50,43c

50,43c

40,63

62,24 47,22

A10 Rieki & Wim

38,25

42,36

45,96a

49,58

42,92

62,05 45,96

A11 Puck & Riet H

43,28a

43,28a

50,78c

40,00

51,56

45,78a 45,78

A12 Monique & Loes

43,33

48,61

46,88

49,42c

38,85

44,42a 45,25

A13 Margriet&Conny

38,89a

39,58

40,10

38,33 41,39a

49,17 40,96

38,67

44,79

38,79a

32,92 43,79c

43,79i 40,36

B periode 1

29-okt 15-okt
%
%
70,87h 70,87h

1-okt
%
72,05

20-aug

Gem

17-sep

3-sep

%
74,00

%
67,08

%
%
70,87h 70,87

B1

Namen
Jacq & Riet N

B2

Riet M & Plonie

68,33

62,33

62,83c

62,83i 62,83c

65,33h 64,05

B3

Marjolijn B& Co

67,19

58,17i

56,38

55,33 57,18c

59,68h 58,99

B4

Jan & Ineke

43,23

56,50

59,65

52,33

55,94

0,00 53,43

B5

Carla & Marleen

49,48

47,30

47,19

55,50

65,43

53,07h 53,07

B6

Ria & Hennie

49,46i

66,67

52,12

37,30

49,32

53,26h 51,67

B7

Jacqueline&Gerdie

55,25i 50,25a

42,83

48,67

58,96

50,25h 51,14

B8

Nel & Gerda

46,88

43,50

58,58

47,83 49,21a

50,93h 49,46

B9

MarjoleinV&Ria

47,05a

56,00

42,83 47,05a 49,55a

49,55h 48,69

B10 Corry &Marianne

46,88i

37,37

51,66i 45,58c

46,66h 47,40
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Gem

A2

A14 Nell & Corrien

Alert

54,01

Graag ziet de redactie wat meer stukjes van onze leden voor de Alert.
De volgende naam op de lijst is Corrien Schultze Kool
Corrien 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 recept; een hobby, enz, enz.
Kortom alle ideeën zijn welkom.

SENIORENBEURS 2015
Op zaterdag 10 oktober is weer de seniorenbeurs gehouden in en rond het
gemeentehuis. En net als vorig jaar was onze vereniging aanwezig om zich te
presenteren aan belangstellenden.
De belangstelling van de eigen leden was minimaal, maar ik prijs me gelukkig
dat Albert, Juanita en Corrien ook aanwezig waren om mij te helpen bij de
contacten en om indien mogelijk een spelletje bridge te spelen met
geïnteresseerden.
In de aanloop naar de beurs kreeg ik bericht van de organisatie dat ons een tafel
in het gemeentehuis was toegewezen, met de mogelijkheid om elders een tafel
te gebruiken voor het bridgen. Dit kon natuurlijk niet. De ervaring van vorig
jaar was dat als je even een tafel onbeheerd liet er spullen verdwenen. De
organisatie besloot toen ons twee tafeltjes toe te wijzen in de tent die buiten het
gemeentehuis stond opgesteld. Op grond van de ervaring van vorig jaar leek
me dit heel goed. Toen was de tent de verbinding tussen het gemeentehuis en
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het theater en nagenoeg alle mensen passeerden daardoor de stand. Echter dit
jaar was er geen verbinding tussen gemeentehuis en theater. De tent stond er
een beetje eenzaam bij. Dat merkte je ook aan het bezoek: veel minder dan
vorig jaar. Veel mensen die de stands in het gemeentehuis bezochten namen
niet de moeite naar de tent te komen. Bovendien was er nog de grote ergernis
van de muziek. Ook andere standhouders vroegen zich met mij af wat de
functie van die muziek was. Als de muziek speelde (ieder uur een kwartier)
was er geen enkele mogelijkheid te communiceren met belangstellenden.
Op de bewuste zaterdag was het schitterend weer. Echter, de tent had een
glazen dak en dat werkte erg temperatuur verhogend. Het leek wel midden
hoogzomer in de tent.
Er waren diverse bridgers die wel informatie wilden hebben. Uiteraard werd
die mondeling en schriftelijk gegeven en werd er gewezen op het feit dat ze op
een speelavond konden proefdraaien, uiteraard na tijdige aanmelding / afstemming.
Er waren ook mensen die wel een cursus wilden volgen: één voor een
bijscholingscursus en zes voor een cursus voor beginners. Hun namen,
telefoonnummers en emailadressen werden genoteerd. En t.z.t. zal verder
contact met hen moeten worden opgenomen. Binnen het Bestuur moeten we
overleggen hoe we verder gaan met deze aanmeldingen en moeten we bekijken
wat de consequenties zijn.
Frans.

We zoeken bedrijven die een advertentie in ons blad willen
plaatsen, zodat onze kosten beperkt kunnen blijven.
Informatie bij Hans Roelofs
Weet u een bedrijf die hier wil adverteren?
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Woensdagcompetitie 1e periode 2015-2016
A periode 1
A1

Namen
Nanny & Wim

A2

4-nov
%

21-okt 7-okt

9-sep

26-aug

%

55,63 54,16c

61,67

60,42

51,39

54,50

56,20

Juanita & Frans

46,35

58,33

50,69

72,40

47,22

52,78

54,63

A3

Pam & Nan

43,23

56,25

50,32i

52,08 52,82a

59,72

52,40

A4

Kitty & Henk

48,44

57,29

54,17

48,96

45,83

58,00

51,88

A5

Miny & Nanning

46,25

48,44

53,33

41,15

64,58

55,56

51,47

A6

Rieki & Wim

53,75

50,52

48,72a

44,79

56,25

51,22a

50,79

A7

Hennie & Plonie

55,63i

47,40

60,00

48,35i 48,35c

45,83

50,66

A8

Corrien & Albert

45,63

38,54

40,00

58,33

49,31

49,07

46,96

A9

Alma & Henk

45,83

41,15

45,83

50,00

43,06

36,08

43,87

56,88 40,63c

36,67

33,85 42,36c

38,68

41,20

B periode 1

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

4-nov

Namen
Nel & Gerda

21-okt 7-okt

23-sep

%

9-sep

%

26-aug

%

Gem.

%
%
%
%
%
%
%
57,64 53,75
67,85
53,75 55,56
57,64c 57,93

Emmy & Celeste

45,14

58,75

54,55a

57,05a

56,25

68,84 56,62

Henk & Willy

70,14 58,33c

41,88

59,79

49,31

57,64c 56,18

Carla & Marleen

62,50

40,00

57,85

55,26 55,41a

58,82 55,41

54,73a 58,33c

54,65

69,25

59,03

38,40 55,35

46,75 44,65a

36,32 44,65

Els & Anneke
Willy &Marjolijn

43,75

47,50

50,00

Helene & Renee

38,19

53,75

43,96

42,87a

36,81

43,48 42,87

Corry & Gonda

52,08

36,25

44,93

33,00

34,72

46,32 41,61

Maja & Gerrit

30,56 32,50a

38,41

31,58

38,89

35,00a 34,57

a = afwezig

c = combipaar

h = gespeeld in hogere lijn

l = gespeeld in lagere lijn i = gespeeld met invallers

m = meer of minder spellen gespeeld

r = arbitrale wijziging

* = er is een opmerking geplaatst bij deze
zittingscore

n = score telt niet mee

De uitslagen van de speeldagen zijn te vinden op
http://www.nbbclubsites.nl/club/6050/uitslagen Zitting 1 t/m 6
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Gem.

%

A10 Ria & Pien

%

23-sep
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