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31/8 - 14/9 – 28/9 – 12/10 – 26/10 – 9/11
23/11 - 7/12 -21/12 – 4/1 – 18/1 – 1/2
15/2 - 1/3 – 29/3 – 12/4 – 26/4 – 10/5
8/9 – 22/9 – 6/10 – 20/10 – 3/11 – 17/11
1/12 – 15/12 - 29/12 – 12/1 – 26/1 – 9/2
23/2 – 9/3 - 23/3 – 6/4 – 20/4 – 18/5

¼ pag € 10,-; ½ pag € 20,- en 1/1 pag € 35,- per keer.
Advertenties per jaargang (= 4 nummers)
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plaatsen, zodat onze kosten beperkt kunnen blijven.
Informatie bij Hans Roelofs
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Kopij inleveren
Alert jrg 13-3 komt uit
Algemene ledenvergadering
Start nieuwe seizoen
woensdagcompetitie
Start nieuwe seizoen
donderdagcompetitie

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 bij de
secretaris 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
En al weer is er een speelseizoen voorbij. Ofschoon het hier niet de plaats is
om echt terug te blikken (per slot van rekening is daar de ALV voor) wil ik
toch enige punten naar voren brengen.
Het Bestuur heeft de notitie over de aanpak van het financieel overschot
goedgekeurd en deze zal weldra naar de leden worden gestuurd. Ik kan wel
zeggen dat er een voorstel zal zijn om de contributie voor het komende
verenigingsjaar aanmerkelijk te verlagen. De in de contributie begrepen
component voor de zaalhuur wordt er dan namelijk uit verwijderd.
Albert en ik hebben een gesprek gehad met de heer Askamp, de directeur van
onze huisbaas. Er is nog steeds onduidelijkheid hoe de toekomst betreffende
de huur er uit zal zien. Hij is nog in voortdurende discussie met de gemeente
en gaf aan dat als er in augustus geen duidelijkheid is het volgende
kalenderjaar hetzelfde zal gebeuren als dit jaar: geen huur.
De nieuwe speeldata voor het komende verenigingsjaar staan inmiddels ook
vast. Ik wil er met name op wijzen dat we dit jaar weer beginnen met de
Algemene Ledenvergadering op de allereerste (donderdag)avond. De daarvoor
benodigde informatie zal in principe ook per email naar de leden worden
gestuurd.
Het Bestuur is geconfronteerd met het feit dat er in het Wedstrijdreglement
geen duidelijke vastlegging is van wat te doen met vervangende scores. We
hebben de T.C. gevraagd e.e.a. duidelijk op papier te zetten en te presenteren
voor bespreking op de komende ALV. De gemelde discrepanties hebben
geleid tot felle discussies, maar deze hebben niet geleid tot volledige
overeenstemming tussen de discussianten. Wel kunnen we stellen dat de
geschillen uiteindelijk geen invloed hebben gehad op de promotie/degradatie
of op de kampioenberekeningen.
Tot slot wil ik hier mijn dank en waardering uitspreken voor al die leden die
het mogelijk hebben gemaakt dat alles in het voorbije seizoen goed is
verlopen. De kleine tegenslagen werden soepel en met vakman(vrouw)schap
opgelost.
Frans van Kuijk
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Speeldata NRC-Meerbridge seizoen 2016 – 2017
Kerstdagen zo – ma 25 – 26 december 2016
Officiële feestdagen in 2017
2e Kamerverkiezingen 15 maart
Pasen 16 – 17 april
Koningsdag donderdag 27 april
Dodenherdenking donderdag 4 mei
Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei
Hemelvaartsdag 25 mei
Pinksteren 4 – 5 juni

Woensdag

31/8 - 14/9 – 28/9 – 12/10 – 26/10 – 9/11
23/11 - 7/12 -21/12 – 4/1 – 18/1 – 1/2
15/2 - 1/3 – 29/3 – 12/4 – 26/4 – 10/5

Donderdag

8/9 – 22/9 – 6/10 – 20/10 – 3/11 – 17/11
1/12 – 15/12 - 29/12 – 12/1 – 26/1 – 9/2
23/2 – 9/3 - 23/3 – 6/4 – 20/4 – 18/5

Jaargang 13 nr 2

gelijk aan die van 3/ Wij vinden dat te slap. De kleur moet staan en
speelbaar zijn tegenover een singleton, dus HVB964 of AVB1064. Met een
matiger zeskaart biedt u eerst 2 / en herhaalt u later de kleur.

Van de Technische Commissie

-

Alert

Start bridgeseizoen ALV donderdag 25/8 - 2016
Kerstdrive zaterdag 17 december 2016
Slotdrive woensdag 24/5
Henk van Kesteren

Afspraken bij 2-opening
Bijna alle sterke handen opent u met 2: mancheforcing, semiforcing (negen
slagen) of 22-23/26-27 evenwichtig. Open 24-25 evenwichtig met 2 .
Acol Plus laat over 2 het antwoord van 2SA weg. Daar zijn wij het helemaal
mee eens.
In 2 zitten:
‐
mancheforcing éénkleurenhand
‐
mancheforcing tweekleurenhand
‐
semi-mancheforcing (negen slagen)
‐
evenwichtige handen met 22-23 punten
‐
evenwichtige handen met 26-27 punten
U hebt een mancheforcing hand als u tegenover een doubleton troef en een
verdwaalde vrouw de manche kunt maken. U moet daarnaast minstens drie
verdedigende slagen hebben. Met een extreme tweekleurenhand (vanaf 6-5)
is het vaak beter op éénniveau te beginnen.
Antwoorden op een rijtje
‐
2  afwachtbod
‐
2/ twee tophonneurs-vjfde
2SA bestaat niet. Tegenover 8-10 verdeelde punten is het net wel of net geen
slem. U kunt beter alle biedruimte benutten en partner eerst
aan het woord laten.
Zelfs met deze afspraken neemt u vaak kostbare biedruimte weg. Stel u biedt
2 met AV975 en partner heeft een verdeelde hand met 22-23 punten. Met
een schoppenfit bij partner zit het contract al in de verkeerde hand. Het is altijd
beter om de sterke hand niet op tafel te etaleren. Partner moet met schoppenfit
eerst zijn hand omschrijven en dat kan misverstanden over de troefkleur geven.
Na 2-2 -2SA-3 bent u op bekend terrein. Aarzelend scharen wij ons achter
de leerboeken, maar geven als advies mee niet te snel 2  of 2  te bieden.
Verder na 2-2
De meeste leerboeken houden hier op met de theorie. Toch valt er nog veel te
zeggen over het vervolg.
In een volgende Alert gaan we hier mee verder.

-4-
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Ook de derde hand is qua slagen goed genoeg voor een 2-opening, maar dat
is om een andere reden onverstandig. Er kan een manche of zelfs slem voor de
tegenpartij in zitten. Partner verwacht een heel ander soort hand en zal met
twee verdedigende slagen snel hun contract doubleren. Hij zal teleurgesteld
zijn als u geen enkele slag meebrengt. Het is beter af te spreken dat u met uw
2- opening minstens drie verdedigende slagen garandeert. Met een dichte
tienkaart harten hebt u niet eens één verdedigende slag.
Wat u dan wel moet doen met een dichte tienkaart is een andere zaak. Een
dichte tienkaart komt zo zelden voor dat het niet zinnig is daar afspraken over
te maken. Elk bod kan goed of fout uitpakken. Open 4, 5 of zelfs 6. Er
zijn ook zielen die eerst een rondje passen. Het verhaal gaat, dat er na een pas
op een tienkaart een keer werd rondgepast. De speler met de dichte tienkaart
na de rondpas tot zijn partner: ‘Wat had je?' Antwoord: ‘Niet veel bijzonders:
drie kale azen.'
U hebt een mancheforcing hand als u tegenover een doubleton troef en een
vrouw in een zijkleur de manche kunt maken. U moet wel minstens drie
verdedigende slagen hebben. Met een extreme tweekleurenhand is het meestal
beter op éénniveau te beginnen om biedruimte te sparen.
Een semiforcing hand bevat altijd één lange kleur en u hebt voldoende als u
tegenover een fitje en een aas of heer de manche kunt maken. U moet dus
ongeveer negen slagen in handen hebben.
Het antwoord op 2
We zien dat in veel boekjes voor beginners staat dat u met 2 moet afwijzen,
0-7 punten. Vanaf acht punten biedt u ‘positief'.
Wij zijn daar geen voorstander van. Laat partner maar vertellen hoe zijn hand
er uitziet. Stel dat u met acht of negen verdwaalde punten 2SA antwoordt. Wat
moet partner bieden met zijn 22-23 punten? Als hij 3SA biedt, is alle
biedruimte voor verder onderzoek verdwenen en zit het contract bovendien in
de verkeerde hand. Speel 2 als afwachtbod. Het betekent: ik heb geen goed
bod. Alleen na 2 kan het bieden in een aantal gevallen nog eindigen in een
deelscore, na elk ander antwoord is de situatie mancheforcing.
Wanneer hebt u dan wel een positief bod? In Biedermeijer, Bieden met Berry
en Acol Plus staat dat u op tweeniveau (2/) mag bieden als u in die kleur
een vijfkaart met twee tophonneurs bezit. Voor een antwoord op drieniveau
(3/) - die biedingen nemen nog meer biedruimte weg - hebt u een zes- kaart
nodig met minstens twee tophonneurs en minstens acht punten. Voor een
sprong-antwoord zoals 3 en 3over 2 zijn de vereisten volgens Acol Plus
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Dit heb ik mee gemaakt
HOE IK TOT DE BRIDGESPORT BEN GEKOMEN
Jarenlang was ik in mijn vrije tijd vooral bezig met fysieke sporten, zoals
hockey, tennis, wandelen en fietsen. Net na de eeuwwisseling vertelde iemand
uit mijn hockeyteam enthousiast over haar bridge-avonturen. Zo kwam het dat
zij het hockeyteam, waaronder Marjolein en ik,
tijdens een aantal avonden een beetje wegwijs
ging maken in de bridgesport. Het waren hele
gezellige avonden met wijn, hapjes en een paar
spelletjes bridge, maar het draaide vooral uit op
kletsten. Ik vond het spel leuk, maar snapte er
nog geen barst van. De teamgenote werd kort
daarna verliefd op een Brabander en verhuisde
naar het Zuiden.
Dit kwam Marja, de vrouw van een goede
vriend van mijn man, ter ore en zij vroeg mij
met haar te gaan bridgen. Ik heb dit een paar jaar afgeslagen, omdat ik het druk
had met werken, mijn gezin, sport en mantelzorgen. Toen mijn ouders
overleden waren en de kinderen het huis uit vroeg Marja mij opnieuw. Omdat
zij erg ziek was en daardoor niet meer kon sporten richtte zij zich volledig op
bridge. Zij was er heel goed in geworden en als haar onervaren partner deed ik
mijn best om haar bij te benen. Ik nam lessen, las boekjes en stortte me samen
met Marja enthousiast in de competitie. Alhoewel ik beter was geworden moest
Marja alsnog veel foutjes wegwerken. Nooit mopperde ze op mij, op een paar
keer hoofdschudden na. Helaas ging de gezondheid van Marja hard achteruit en
kon zij niet meer naar de club. Nog een aantal keer speelden we bij Marja thuis.
Eind 2013 overleed ze.
Na de zomer van 2014 besloot ik zelf bridge weer op te
pakken, samen met mijn oude teamgenote Marjolein. Het
ware succes is er nog niet echt, maar we worden steeds iets
beter.
Het bridgevirus heeft mij inmiddels behoorlijk te pakken.
Ria Smit
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Nagekomen bericht van de vervangende voorzitter.
Een paar dagen geleden heb ik mijn woordje aangeleverd voor opname in de
mei-Alert. Ik moet daar een aanvulling op geven.
Vandaag kreeg ik een berichtje van Joke Logchies dat ze haar lidmaatschap
opzegt. Joke is vanaf het begin betrokken geweest bij allerlei zaken zoals die
binnen een vereniging spelen. Zij stelt in haar brief dat ze zich niet meer thuis
voelt binnen onze vereniging. Zij schrijft dat wij als lid van de N.B.B. daar
geen consequenties aan verbinden op het gebied van spelregels en
scoreverwerking.
Ik betreur deze opzegging maar moet hem natuurlijk accepteren. Ik vind dit
alles zo belangrijk dat ik behoefte heb dit alles aan U mede te delen en tevens
mijn reactie hierop.
We doen blijkbaar in haar beleving bepaalde zaken niet goed en consequent. Ik
wil hierbij opmerken dat ze in enkele gevallen gelijk heeft. We zijn weliswaar
aangesloten bij de N.B.B. en hebben ons te houden aan de gegeven regels. Feit
is echter wel dat we hebben besloten wat soepel met die regels om te gaan. Het
hoofddoel van de club is op een avond in de week gezellig te bridgen, waarbij
gemoedelijkheid voorop staat. We nemen het voor lief als we dan enigszins
afwijken. We spelen geen Hoofdklasse maar zijn een bridgeclub dat
gezelligheid, vriendelijkheid en gemoedelijkheid nastreeft. En als daar formele
regels voor moeten wijken dan is dat maar zo.
We weten dat het wedstrijdreglement nog niet formeel is aangepast, terwijl dit
natuurlijk wel had moeten gebeuren. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan bij
de scoreverwerking over hoe om te gaan met vervangende scores. U moet van
mij aannemen dat de discussies die zijn gevoerd geen invloed hebben gehad op
promotie, degradatie en kampioenberekening.
Het opzeggen van het lidmaatschap komt niet helemaal onverwacht. We
hebben een aantal discussies met haar gehad, met name over de
scoreverwerking. Toen heeft ze tegen mij al gezegd een opzegging te
overwegen. Ik heb haar toen aangeraden hier ruim de tijd voor te nemen . We
hebben allemaal wel eens dat er iets gebeurd waar we het beslist niet mee eens
zijn. U mag best weten dat ik in de jaren dat ik nu in het Bestuur zit ook wel
eens mijn ontslagbrief had geschreven. Maar je laat je boosheid en
teleurstelling in een paar weken wegebben. En je overweegt dan wat het beste
voor de vereniging is: weggaan of blijven. Dat is wat mij betreft het enige wat
telt en wat de doorslag moet geven.
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hand heeft, frustreert zo'n sprong het bieden. De kans daarop is klein als u een
zeer sterke variant in 2 stopt. Wij vinden Acol Plus als medestander voor
deze indeling. Speelt u 2// als semiforcing dan kunt u rustig doorlezen. U
schrapt te zijner tijd een paar alinea’s.
Wat hebt u precies nodig om 2 te mogen openen? Een evenwichtige hand
met 22-23 (of 26-27) punten lijkt geen uitleg nodig te hebben. Toch is het
zinnig voor de vereisten van de verdeling niet zo streng te zijn als bij een 1SAopening. Een hand met een secce honneur, een vijfkaart in een hoge of een
zeskaart in een lage kleur ‘verkoopt' u als evenwichtig omdat het vervolg na
uw sans-atoutherbieding zo lekker loopt. Tel voor een goede vijfkaart wel één
punt en voor een goede zeskaart twee punten extra en trek voor een secce
honneur een punt af.
Voorbeelden van een 2-opening die u biedt als 22-23 evenwichtig:
AB
 H
H3
 AH8
 A 10 7
 H V 10 7
 A H V 10 5 4
 AV B 7 2
Welke handen zijn nog meer mooi genoeg? Het is een fabeltje dat u voor een
2-opening minstens 23 punten nodig hebt. Kijk eens naar deze handen:
4
AHV9762
A
HVB5


 AHV976
 A V B 10 9 7
 2






AHVB976432
54
7

Met al deze handen wilt u wel 4  spelen, ongeacht wat partner op tafel legt.
Met de eerste hand opent u om die reden met 2 Dat zou ook kunnen met de
tweede hand, maar er is een goede reden dat niet te doen. U hebt maar zestien
punten. Dat is op zich niet zo erg, maar de tegenpartij heeft dan ook punten en
stel u voor dat de linkertegenstander 2 volgt en rechts daarna 4 knalt. Daar
zit u dan met uw fraaie 6-6. Er is geen enkele garantie dat 4 down gaat en u
hebt geen idee welke kleur u moet prikken op vijfniveau. Om die reden is het
handiger de tweede hand te openen met 1 . Als nu de tegenpartij al in
4 zit als u weer aan de beurt bent, kunt u 5 bieden en hebt u uw hand
redelijk omschreven. Met zo’n verdeling hoeft u ook niet bang te zijn dat er op
1  wordt rondgepast: de andere spelers hebben óók lange kleuren!
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B11 Linda & Renee

39,58

49,38m 44,27

B12 Maja & Gerrit

50,00a 47,50a

47,50a

55,00im 47,50im

0,00a

B13 Corry & Marianne

33,85

34,38c

40,83

36,53a

41,53im 36,87

B14 Conny & Helma
B15 Margriet & Conny

42,98a 40,48a

40,48a

0,00a

39,57m

46,25

34,90

44,58

40,50m

37,50m 42,65
40,66
34,93

0,00a
41,50m 26,41
41,50a 39,00a 39,00a 0,00a
De uitslagen van de speeldagen zijn te vinden op
http://www.nbbclubsites.nl/club/6050/uitslagen Zitting 1 t/m 6

Speciaal voor de komende vakantie een interessant verhaal.

Sterke opening
Hoe verder na 2?

Uit Bridge aug 2001:Frans Borm en Marijke van der Pas

Waarom pas je op 3? Ik heb met 2 geopend, dat is mancheforcing! De beschimpte
zoekt een weerwoord: ‘Ik heb met nul punten al twee keer geboden, ik kan niet aan de
gang blijven.'
Omdat u die heel sterke handen maar zelden tegenkomt, is het vervolg na zo'n opening
eigenlijk vaak niet goed afgesproken. BRIDGE is op zoek gegaan naar iemand die zijn
licht daarover kan laten schijnen, maar iedereen is druk druk druk. Na het zoveelste
‘nee' hebben wij maar besloten zelf de koe bij de hoorns te vatten. We installeren ons
achter een flinke stapel leerboeken, een thermoskan koffie, een schaal broodjes en
gaan op onderzoek.

De 2-opening
Het valt ons op dat ‘Acol 2000' van Sint en Schipperheijn, ‘Acol Plus' van
Heemskerk en Willemsens, ‘Bieden met Berry' van Berry Westra en
‘Biedermeijer' van Chris Niemeijer het allemaal weer net even anders doen.
Onze 2SA-opening belooft 20-21 punten. Omdat we 2 , 2 en 2 willen
vrijhouden voor zwakke openingen zoals Multi en Muiderberg, kiezen we een
2-opening die daar goed bij past.
Onze 2 is mancheforcing, semiforcing of een (semi-)evenwichtige hand met
22-23 of 2627 punten. Met een 24-25 sans-atouthand openen wij 2  en
herbieden 2SA. Deze indeling van de evenwichtige handen is gekozen om de
2-opening te ontlasten. Voor een effectief gebruik van de Multi moet de
partner van de openaar snel naar het drieniveau kunnen springen met
bijvoorbeeld 3-3 in de hoge kleuren. Als de openaar dan een sterke verdeelde
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We zullen Joke missen: haar bijdrage aan de vereniging kan nauwelijks
voldoende geapprecieerd worden. Zij heeft een doorslaggevende invloed gehad
en ik vind het heel spijtig dat we dat voortaan moeten missen.
Joke, bedankt en het gaat je goed.
Frans

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 Willy Smit-Schoemaker
Willy 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.

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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Donderdagcompetitie 3e periode 2015-2016
25-2
%

10-3
%

24-3
%

7-4
%

66,15

61,67

61,88m

60,42

59,72

49,58

%
59,85

A2

Juanita & Frans

54,02a

50,83

49,48

49,58

61,46

58,75

54,02

A3

Puck & Riet

55,63m

51,67

46,88cm

53,33c

56,94

54,69a

53,30

A4

Nanny & Wim

46,88

56,67

49,38m

52,92

52,43

46,67

50,86

A5

Giny & Hennie

47,50m

42,92

57,50m

53,75

51,04

50,42

50,40

A6

Jacqueline & Hans

52,50m

59,58

50,38a

47,88a

36,46

53,33

49,95

A7

Lidy & Jan

52,08

60,83

43,23

49,88a

44,10

49,17

49,88

A8

Marjolijn & Co

44,38m

45,42

47,40

41,25

59,03

59,58

49,65

A9

Ria & Ed

42,71

48,33

49,79a

58,33

47,29a

47,29a

48,96

A10 Truus & Rob

47,50m

36,67c

52,60

60,00

47,57

45,83

48,39

A11 Joke & Nine

48,38a

45,00

45,00m

42,92

49,65

58,75

48,38

A12 Nell & Corrien

45,00cm

36,67c

58,13m

53,33c

49,15i

46,25

47,88

A13 Rieki & Wim

50,87a

48,44cl

34,38cl

52,08

49,65

48,37a

47,30

A14 Monique & Loes

43,73a

41,23a

41,23a

40,00

48,26

42,92

42,89

A15 Riet & Plonie

48,44

40,42

41,67

35,42

46,53

38,75

41,87

B periode 3
Namen

%

10-3

24-3

%

%

7-4

Gem

%

%

B1

61,25m 67,19

54,00m

63,20m

61,29a

61,29

B2

Ria & Hennie

65,10

62,50m 65,10

59,21i

48,30m

65,42

61,26

B3

Jan & Ineke

73,96

59,90

56,25

56,67

51,25

58,26

B4

Pam & Nan

54,17

50,00m 53,31chm 53,33

70,40m

52,00m

55,42

B5

Marjolein & Ria

53,13

55,00m 57,81

55,00

57,42

53,75i

55,36

B6

Emmy & Celeste

41,67

38,54

48,96

65,50m

47,67i

54,00m

48,78

B7

Eline & Joyce

48,37a

45,87a

45,87a

46,50m

44,83

54,50m

47,49

B8

Jacqueline & Gerdie 34,90

39,00m

49,33im

46,25

45,09

B9

Carla & Marleen

46,09m

50,00

44,87

45,00

44,16

50,00m 51,56

%

19-5

59,90

51,56

%

21-4

19-5
%

Nel & Gerda

B10 Helene & Conny

-8-

25-2

21-4
%

Gem

A periode 3
Namen
A1 Jacq & Riet

45,00chm 44,79

35,94

47,50

43,75

43,23

41,50im 42,58

48,44c
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Alert

Jaargang 13 nr 2

Van de secretaris
Geachte leden van NRC Meerbridge,
Uw Bestuur wilt u vragen om op deze enquête een keuze te maken en te
antwoorden met een “JA” of met een “NEE”, dit om een zeer duidelijk beeld te
krijgen van wat u vindt dat wij als Bestuur moeten doen.
U gelieve dit formulier vóór eind juni 2016 te sturen aan de Secretaris op
bovengenoemd adres.
Op de woensdag avonden zijn te weinig leden en is het te vaak niet mogelijk in
twee lijnen te spelen, wat voor de A-lijn niet leuk is en ook niet voor de
(beginners) in de B-lijn. Hierdoor ontstaat bovendien een vorm van
competitievervalsing.
Mocht de uitkomst van deze enquête resulteren in elke week vaste avond
spelen, dan zal dat zijn uitwerking krijgen na instemming op de Alg. Leden
Vergadering(donderdag avond 25 augustus 2016.
De verandering kan pas van start gaan in het volgende seizoen 2017/2018.

CHINA FANTASY

De speeldata voor het seizoen 2016/2017 zijn reeds met de Amazone
vastgelegd . Zie hiervoor het stuk van de Technische commissie.

++++

PS.
Op het enquête formulier wordt ook de vraag gesteld, wie uw huidige bridge
partner is.
Misschien is het mogelijk reeds aan te geven, wat dit voor een gevolg heeft als
de woensdag avond bridge zou komen te vervallen in het seizoen 2017/2018.

daar droom je van + + + +

RESTAURANT & CATERING
Kruisweg 1049,
2131 CS Hoofddorp
www.chinafantasy.nl

TEL. 023-5616207
FAX 023-5625921
Email: info@chinafantasy.nl

PS.
Voor de goede orde willen wij u vragen bij een eventuele opzegging, dit
schriftelijk te doen naar de secretaris.
Indien u een avond niet kunt spelen, laat dat dan bijtijds(vóór 12.00 uur) weten
aan: wl@nrc-meerbridge.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking en graag tot ziens op Algemene Leden
Vergadering.
Namens het Bestuur, Albert Boon
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Alert

Jaargang 13 nr 2

Woensdagcompetitie 3e periode 2015-2016

Open dag in De Amazone
Op zaterdag 9 juli aanstaande worden de locaties van Maatvast opengesteld
voor de inwoners van Haarlemmermeer en worden zij in de gelegenheid
gesteld kennis te maken met onze faciliteiten en de mogelijkheden die onze
accommodaties bieden op het gebied van ontspanning, ontmoeting en
ontplooiing, informatie en advies.
Ook NRC-Meerbridge zal dan aanwezig zijn met 2 tafels voor een
ledenwerfactie en een bridgedemonstratie.
Wij hopen u te treffen op 9 juli aanstaande van 12 tot 16 uur.

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 1 augustus 2016 inleveren bij Hans Roelofs

A periode 3

17-2

Namen

%
63,02

GEEF ALS ONDERWERP:
AFMELDING 16 AUGUSTUS
of AFMELDEN woensdag 21 juli
Dus: het woord Afmelding + de datum
Via de email: wl@nrc-meerbridge.nl
Dit kan ook via NRC-Meerbridge.nl

16-3

%
52,08

%
66,79

30-3

13-4

11-5

%
%
50,94 53,33m

%
61,11

%
58,01

Juanita & Frans

A2

Nanny & Wim

55,42

57,50

56,93

57,29

65,28

48,75

56,86

A3

Kitty & Henk

66,67

58,75

44,55

52,67 48,33m

53,19

54,19

A4

Ria & Ed

48,13

48,33

47,71

55,80 45,00m

49,13a

49,13

A5

Henk & Willy

42,19

48,40a

56,96

52,19i

47,92

46,53

49,03

A6

Nel & Gerda

54,69

30,56c

44,82

54,86 64,17m

47,22

48,96

A7

Carla & Marleen

43,96

49,44

47,21m

40,42m 45,83m

58,61

47,84

A8

Pam & Nan

47,50

47,92

53,60

51,54m

47,92i

37,64

47,58

A9

Miny & Nanning

39,79

48,19

51,40

49,17m

47,05a

44,55a

46,62

A10 Corrien & Albert

52,6

30,56c

49,60a

60,87 30,00m

51,67

46,34

36,04

57,22

49,43i

45,28

46,31

B periode 3

17-2

Namen

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

%

2-3

16-3

%

%

46,18a

43,68a

30-3

13-4

%

%

11-5
%

Gem.
%

Ria & Pien

61,25i

55

58,73h

58,73hm

61,6

59,58

59,16

Els & Anneke

45,21

66,67

60,45h

54,31a

57,85

47,50

55,33

Alma & Henk

48,33

54,79

64,67h

54,71hm

53,26

52,13a

54,65

Emmy & Celeste

49,79

49,58

50,90a

50,90hm

50,9

53,33

50,90

Hennie & Plonie

59,17

43,96

47,69ih

50,19a

47,43

47,69i

49,35

Helene & Renee

38,33

43,33i

38,33h

43,75hm 47,10cm

43,33i

42,29

Willy& Marjolijn

48,51a

46,01a

46,01a

51,18

45,83

39,59

47,92

33,75

39,15hm

37,23h 29,71m

42,23i

38,39

50,00a

47,50a

47,50a

0,00a 47,10cm

0,00a

31,91

Corry & Gonda
Maja & Gerrit

a = afwezig

c = combipaar

0,00a

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.

A1

A11 Rieki & Wim

Afmelden zo spoedig mogelijk wanneer u dat weet.

2-3
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