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nmiddels hebben we al meermaals met de bridge-mates
gespeeld.
Na een eerste vlekkeloze start ging het daarna toch enkele
malen mis.
Op zich niet verwonderlijk, zowel de leden als de
wedstrijdleiders moesten leren met het nieuwe systeem om
te gaan.
Naar mijn mening zijn we op het punt aangekomen dat de
spelers en de wedstrijdleiders het systeem aardig onder de
knie beginnen te krijgen.
En de voordelen zijn ook al merkbaar.
Het aantal verkeerde notaties is belangrijk afgenomen.
Opmerkingen zoals:
er heeft al iemand een score op onze lijn ingevuld’
komen niet meer voor.
discrepanties tussen de ingevulde score en punten
behoren tot het verleden.
Vroeger resulteerde dit voor de wedstrijdleiders tot een
gepuzzel hoe het dan wel had moeten zijn.
Ook hoeven zij niet meer zelf de gespeelde spellen op de
computer in te vullen. In het verleden verged dit veel tijd
en kon ook door de wedstrijdleiders een foutieve score
ingetypt worden.
En voor degene die er even op wil wachten direct na afloop
de uitslag.
Nu nog de website op orde krijgen.
Hieraan wordt gewerkt en zoals het
nu laat aanzien zal deze voor de
jubileumviering gerealiseerd zijn.
Om kopieer- en portokosten te besparen wordt de
nieuwsbrief vanaf heden per e-mail verzonden.
Deze vorm van communiceren is niet alleen aanmerkelijk
goedkoper maar ook milieu vriendelijker, minder verbruik
van inkt en papier.
Voor diegene die geen e-mailadres hebben, geen nood, zij
krijgen de nieuwsbrief op de club uitgereikt.
Met vriendelijke groeten,
Jack Bos, voorzitter.

Ledenmutaties
Overleden:
Harm Rienmeijer 17-12-2013
Nieuw lid
Marjo van der Ploeg Per 1 januari 2014
Lidmaatschap opgezegd
Dick Breed: per 1-9-2013
Paula Bouwman: per 1-1-2014
Wijzigingen Informatieboekje
Blz.8 Adreswijzigingen:
1. Koosje Verest Kastanjehof 14 5664 RS Geldrop
2. Nel Waterschoot Wielstraat 32 5664 HP Geldrop
Invulling vacatures
Hettie Peeters wordt Interviewer m.i.v. het nieuwe
competitiejaar 2014-2015. In overleg met het bestuur is er
gekozen voor een andere opzet. Voortaan komt er alleen
een interview in de Nieuwsbrief als er een bijzondere
gelegenheid is. Dit kan iets zijn in de club in het
algemeen, of iets persoonlijks m.b.t. een lid of leden.
Wedstrijdleider
Henk van Egmond wordt reserve wedstrijdleider. Hij is
bijvoorbeeld beschikbaar tijdens de zomerbridge.
Materiaalbeheerder
Theo Maasakkers wordt materiaalmeester. Vanwege zijn
taken als publicist en nu dus ook materiaalmeester, is hij
altijd aanwezig op de bestuursvergaderingen. In overleg
met het dagelijks bestuur treedt hij per 1-4-2014 toe tot
het bestuur, als algemeen bestuurslid. Hij zal niet worden
ingeschreven in de Kamer van koophandel. Inmiddels zijn
er vier bestuursleden. In geval van stemming geeft de
stem van de voorzitter de doorslag, of wordt ‘n lid van de
activiteitencommissie of een van de onze leden
uitgenodigd, al naar gelang het onderwerp waarover
gestemd wordt.

Geen enkele vorm van energie heeft
zo'n hoog rendement als een
compliment aan je partner!

Heeft u ‘n artikel, een goed idée of ‘n reaktie op een artikel geef dit door aan de Secretaris of aan Theo Maasakkers per E-mail .
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Bridgeclub Drive-Inn bestaat 25 jaar.
Een jubileum om te vieren.
Precies op de dag dat onze club 25 jaar bestaat,
op 30 augustus 2014, willen we er met alle leden een
groots festijn van maken.
De activiteitencommissie, aangevuld met Tineke Mink en
Annemie van Lieshout, is al enige tijd bezig met de
voorbereidingen.
We gaan nog niet te veel verklappen maar zet maar vast de
volgende zaken in uw agenda.
De feestdag is op 30 augustus.
We starten om 13. 00 uur
en we gaan door tot 20. 30 uur.
De locatie houden we nog even geheim.
Zeker is dat we een locatie buitenshuis hebben en
dat de zaal te vinden is in Geldrop.
We zijn niet voor niets een bridgeclub, dus bestaat een
groot gedeelte van het programma uit bridgen.
Maar er staat nog veel meer op het programma.
En…… dat houden we ook nog even geheim.
In ieder geval vragen we ook wat van u.
Wilt u nu vast een foto van uzelf van 25 jaar geleden in
leveren bij Gerry van Beek. We gaan iets leuks met de
foto’s doen. De foto krijgt u na 30 augustus weer terug.
Zet uw naam op de achterkant van de foto en doe hem in
een gesloten envelop. Laat hem vooral aan niemand zien.
Over een maand krijgt u de officiële uitnodiging.
Wij hebben er zin in.
Jullie ook!!!!
Namens de AC
Hettie Peeters

S

chudden of niet ?

Zodra na een gespeeld spel beide partijen het eens zijn over het aantal gemaakte slagen, steekt elke speler zijn kaarten terug in het mapje.
Vraag: De Spelregels geven het advies de kaarten voor dat
terugstoppen te schudden. Is dit juist? Antwoord: ONJUIST!
Elke speler moet zijn kaarten schudden voor het terugsteken. Dat is dus geen vrijblijvend advies! Doe je dat niet,
dan kan de volgorde van je kaarten de volgende speler informatie geven over het spel...... De eerst gespeelde kaart ligt
bijvoorbeeld onderop. En als die worden gevolgd door vier
kaarten van een andere kleur, zou dat heel goed de troefkleur
kunnen zijn.

erandering van bridgepartner ?

Als het bridgeseizoen is afgelopen, dan
denk je wel eens, ga ik met mijn
huidige partner ook het komende seizoen weer bridgen.
Natuurlijk een normale vraag aan jezelf. Er zijn namelijk genoeg redenen te vinden om van partner te (willen) wisselen.
Bespreek het eerst met je eigen partner.
Indien je een nieuwe partner hebt gevonden, meld je het aan
Annette Crusio (secretaris). Zoek je nog een partner, neem
dan eveneens contact op met onze secretaris. Wij zijn er dan
ook van overtuigd dat u – na overleg met Annette – in het
nieuwe seizoen met een andere partner aan de bridgetafel
kan/zal zitten. Immers bridgen bij Drive-Inn moet niet
alleen inspannend zijn, maar tevens ontspanning betekenen
voor allen die graag op de woensdagavond naar ons
clubgebouw toekomen…. Samenvattend: Bent u van plan
om met een andere partner te gaan spelen, vertel deze beslissing dan zo vroeg mogelijk aan uw partner en daarna
vóór 1 September 2014 aan de secretaris Annette Crusio.
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ridge alfabet

is van de A lijn waar de sterkste bridgers spelen
is van Bridge, wat wij u warm aanbevelen
is van een contract: dat je haalt wat je biedt
is van doubleren als je denkt: ‘Zij halen het niet’
is van één dat is het laagste bod niveau
is van fouten maken: dat bevalt ons niet zo!
is van Goed spelen, waar je plezier in schept
is van Hand: de kaarten die je hebt
is van Initiatief dat neem je met kaarten graag
is van Jarig dat is ons lid vandaag
is van kaarten, altijd binnen en nooit buiten
is van Lage kleuren de klaveren en de Ruiten
is van de meerderheid die je moet hebben met troeven
is van Na kaarten wat voor sommigen niet zou hoeven
is van overtroeven dan haal je weer een slag
is van Pas als je geen punten hebt en niet bieden mag
is van Querulanten waardoor je je tenen kromt
is van Redoublet dat je niet heel vaak tegenkomt
is van Strafdoublet: dat gaat down dat contract
is van de Troef, waarmee je extra slagen pakt.
is van uitnemen: het bod van de ander verstoren
is Vergeetachtigheid dat ons niet kan bekoren
is van Wisselen, na elke ronde doen we het
is van het kaartje X dat staat voor doublet
is van yzersterk zijn achteraf de verhalen
is van het zakken: als je de slag even niet wilt halen

