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Terug kijkend op de voorgaande jaren constateren we
helaas een teruglopend ledenaantal.
Niet alleen Drive-Inn maar veel bridgeclubs kampen
hiermee.
Vandaar dat we een experiment hebben opgezet met
betrekking tot het spelen met gasten.
De regeling hiervoor hebben we versoepeld zodat de
speelavonden beter bezet worden en mogelijk gasten
geïnteresseerd raken om ook lid van onze club te worden.
Anderzijds kunnen we terugkijken op een actieve
vereniging. Denk bijvoorbeeld aan de snertdrive en het
bridgerondje Geldrop. Beide evenementen genieten nog
steeds een grote belangstelling. Niet alleen bij onze eigen
leden maar ook bij deelnemers van andere bridgeverenigingen. Deze evenementen bereiken nog steeds het
maximaal aantal deelnemers.
Dus met recht kunnen we vaststellen dat de club het nog
steeds goed doet.
Met het korten van de dagen zijn ook de feestdagen weer
aangebroken en wens ik alle leden prettige kerstdagen en
een gezond en succesvol 2016.
Jack Bos.

Ledenmutaties
Lidmaatschap opgezegd :
Sis Beks
per 01-09-2015
Rina en Wim de Wit per 01-11-2015

Uitnodiging Kerstviering op 16 december 2015
Dit jaar willen we jullie uitnodigen voor een
kerstviering met diner en bridge.
Programma
We verwachten jullie allemaal om 18.30 uur in de
grote zaal, de ruimte waar we iedere week bridgen
Rond 19.00 uur wordt het kerstdiner geserveerd.
We houden nog even geheim wat er op het menu staat.
Rond 20.30 wordt de zaal opnieuw ingericht, zodat
we kunnen gaan bridgen. In de tussentijd kunt u een
kopje koffie drinken.
We gaan over tot de orde van de avond en in ons
geval natuurlijk van het bridgen.
De wedstrijdleiders bedenken een leuke wedstrijd
voor ons en misschien valt er nog een klein prijsje
te verdienen.
Dit alles in een feestelijke kerstsfeer.
Het diner wordt u aangeboden door bridgeclub
Drive-inn. De drankjes zijn voor eigen rekening.
Vanaf heden ligt er een intekenlijst waarop u aan kunt
geven of u aanwezig bent .
Vorig jaar werden we geholpen door een aantal
vrijwilligers. Ik hoop dat we ook dit jaar weer een
beroep op jullie kunnen doen. Er ligt een intekenlijst
waarop u aan kunt geven waarbij u wilt helpen.

Snertdrive 2016
De Snertdrive wordt gehouden op
zaterdag 13 februari 2016
Noteer deze datum alvast in uw
agenda.
Inschrijven is mogelijk vanaf 7 januari 2016

De activiteitencommissie
hoopt u allemaal te mogen
begroeten bij deze kerstdrive
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Van de wedstrijdleiders
Degraderen/promoveren
Door de afmeldingen van de laatste tijd hebben we in de
A-lijn nu 18 paren en in de B-lijn 17 paren.
Het aantal van 5 teams die promoveren en degraderen is
verhoudingsgewijs daarmee wel veel aan het worden.
We zijn van 3 naar 5 gegaan bij de overstap van 3 naar
2 lijnen. Nu is het aantal leden weer zodanig
afgenomen dat we besloten hebben naar 4 te gaan.
We gaan deze ronde gebruiken om weer in het schema te
komen waarbij de B-lijn meer teams heeft als de A-lijn
(conform wedstrijdreglement)
Voorheen zijn er 5 paren gedegradeerd en 4 gepromoveerd; Vanaf heden zullen er 4 paren degraderen en
promoveren.
Spelen met invallers
Momenteel heeft men bij het bridgen met een invaller
gewoon de eigen score.
Omdat we het spelen met een niet-lid makkelijker willen
maken zou dat bij iemand die het eens een keertje wil
proberen kunnen leiden tot een zeer lage score of als men
een keer met Berry Westra (wie wil dat niet) kan spelen
tot een uitzonderlijk hoge score.
Daarnaast willen we het makkelijker maken om met
invallers van binnen de club te spelen, zonder dat dat
mogelijk leidt tot een extreme score.
Het Wedstrijdreglement wordt op blz. 22 Invallers hierop
aangepast.
Speelt men met een invaller (van binnen of buiten de
club), dan krijgt men de eigen score maar met een
minimum van 45% en een maximum van 55%.
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EEN ZEER NUTTIGE TABEL
Hoeveel slagen kan ik maken bij een
bepaald, gezamenlijk punten aantal.

Aantal slagen
Gezamenlijk
puntenaantal
SANS
21-22
23-24
25-26
27-29
30-32
33-36

8
9
10
11
12
13

Zo leren beginners dat je in een troefcontract meestal
minstens één slag meer maakt dan in een SA-contract;
vandaar dat 4 /ª meestal safer is dan
3 SA.
Ook voor ervaren bridgers is deze tabel zeer nuttig. Om
een voorbeeld te geven: om 6 SA te kunnen maken heb je
samen 33-36 punten nodig. Het aantal azen wat je samen
hebt is bij dat aantal niet zo belangrijk: je kunt nl. nooit
twee azen missen want 40 minus 2 azen (2x4 =8) is
slechts 32 punten!
Het is dan ook voor topspelers gebruikelijk om 6 SA
vrijwel altijd te bieden zonder azenvragen:

West
1
2 SA

Als u ‘n vuile consumptiekaart hebt, probeer deze dan
niet in de wasmachine uit te wassen,
want dit blijft er van over.
Niet doen leden !!
(lid bij de
redactie bekend)

7
8
9
10
11
12
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Oost
1
6 SA

Hand van Oost
 HV74
 A1043
(18-19
H4
punten)
HB2
Het gezamelijke punten aantal is 34-35,
genoeg voor 6 SA, maar absoluut te weinig voor 7 SA
(zie tabel). Of we nu een aas missen of niet: 6 SA zal het
optimale contract zijn. Het azenvragen is dus zinloos
geworden; “toppers” spelen in SA-biedverlopen 4 SA
dan ook als
“kwantitatief”: niet azenvragen maar een uitnodiging om
naar slem te gaan.
Op onze website hebben we een
gastenboek.
Hier kunt u de reacties lezen van
bezoekers van onze site.
Als u zelf ook een reactie wilt plaatsen kan dat.
Wij vinden het altijd prettig wat van u te horen!

