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Beste leden
Het Bridgeseizoen 2014-2015 zit er na
nog 2 zittingen te spelen weer op en we
starten op 3 juni met de zomerbridge. Ik
zou graag alle leden willen oproepen om zoveel mogelijk te
komen bridgen met vrienden en kennissen om zo mogelijk
nieuwe leden te werven, zoals u merkt loopt ook bij onze
club het ledenaantal terug en we willen dit graag op peil
houden. Maak wat reclame voor Drive-Inn.
En als u binnekort op vakantie gaat dan,

Bridgerondje Geldrop 2015
Op zaterdag 26 September wordt het jaarlijkse
Bridgerondje Geldrop georganiseerd voor de 22e keer.
Inschrijven voor leden vanaf 20 mei en voor niet-leden
vanaf 3 juni 2015. Info op onze website.

Ledenmutaties
Nieuw lid per 1-1-2015
Wil van der Poort
Overleden op: 12-02-2015 André van Wijngaarden
Ledenbestand per 1 mei 2015: 80 leden
Verandering van bridgepartner ?
Of zoek je nog een bridgepartner, neem dan contact op met
onze secretaris en geef dit door vóór 1 September 2015
door aan de secretaris, Annette Crusio, Email:
secretaris@drive-inn-geldrop.nl

Mag je aan je partner vragen of hij
misschien een kaart heeft in de gespeelde
kleur, nadat hij een andere kleur kaart
heeft bijgespeeld?
DAT IS JUIST!
Volgens de nieuwe Spelregels mag je dat aan je partner
vragen. In de oude (vorige) Spelregels werd dat verboden.

De wedstrijdleiders hebben in overleg met het bestuur
het wedstrijdschema voor het nieuwe jaar samengesteld.

Wedstrijdschema 2015-2016
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Zomerbridge van 1 juni t/m 31 augustus 2016
Start nieuwe competitie 7 september 2016

Heeft u ‘n artikel, een goed idée of ‘n reactie op een artikel geef dit door aan de Secretaris of aan Theo Maasakkers per E-mail .
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Interview met
Ellen en Han Jansen
op 1 mei 2015
Mij werd gevraagd weer een
interview af te nemen voor de nieuwsbrief.
Ik zocht een willekeurig lid van bridgeclub Drive Inn en
benaderde Ellen Jansen. Tot mijn verrassing was ook haar
echtgenoot lid van de club, zonder dat ik daar weet van had ,
en zo leest u nu het tweede dubbel interview.
Ellen is geboren in Eindhoven en voelt zich een echte
Brabantse. Nadat Han in haar leven kwam zijn zij samen in Geldrop gaan wonen. Ellen begon als kleuterleidster in het basisonderwijs maar stopte met haar werkzaamheden toen zij een tweeling kreeg die met 26 weken geboren werd en die haar al haar tijd
kostte.
Toen de kinderen wat groter werden, volgde zij in de avonduren
een opleiding tot directiesecretaresse bij
Instituut Nooteboom en werkte daarna een aantal jaren parttime
bij Philips als secretaresse op de afdeling
personeelszaken, o.a. tien jaar in een duobaan bij Philips Design.
De laatste jaren was zij werkzaam binnen een
psychologenpraktijk als medewerkerster personeelszaken. In mei
2014 stopte zij met werken om met Han een
fietstocht te maken naar Santiago de Compostela.
Han is geboren in Rijswijk en studeerde Nederlands. Hij werkte
eerst in Den Haag en de laatste 36 jaar was hij docent Nederlands
op het Strabrecht College waar hij les gaf aan de bovenbouw
HAVO en VWO. Daarnaast begeleidde hij nieuwe docenten en
collega’s en was hij voorzitter van de medezeggenschapsraad.
Han had al een lange tijd geleden besloten , dat hij met 63 jaar
wilde stoppen met werken en dat heeft hij ook gedaan. Tot zijn
laatste dag fietste hij fluitend naar het werk. Hij heeft het altijd
heel plezierig gevonden om met jonge mensen te werken.
De komst van de tweeling was een belangrijke gebeurtenis in
beider leven. Omdat de tweeling zo vroeg geboren werd, leverde
dat veel zorg op. Zij lagen 3 maanden in het
ziekenhuis in Nijmegen. De beide dochters zijn nu 34 jaar en
het gaat prima met hen. Een van de twee heeft al twee kinderen,
zodat Ellen en Han nu ook trotse grootouders zijn van twee kleindochters van 3 ½ en 5 maanden.
Bij Han speelde al langer het idee een tocht naar Santiago de
Compostela te maken. Een lange fietstocht , een lange tijd van
huis en haard weg, en een godsdienstige maar vooral ook spirituele beleving, dat waren de redenen voor de pelgrimstocht.
Ellen raakte ook steeds enthousiaster over de tocht en daarom
besloot zij een jaar geleden met haar werkzaamheden te stoppen
om hiervoor de tijd te
kunnen nemen. En toen kon de grote tocht beginnen,
precies op 1 mei 2014.

Zij namen de extra lange oostelijke route, die veel zwaarder is
dan de westelijke route , maar die ook veel meer mooie ,culturele
plekken bevat.
Zij hadden alle tijd om tijdens de lange fietsuren na te denken
over en te reflecteren op hun leven, en ze kwamen los van thuis,
mede omdat zij geen gebruik wilden maken van moderne
communicatiemiddelen.
Zij ontmoetten vele andere interessante pelgrimgangers en
sliepen in chambres d’hôtes, hotels, albergues, kloosters en bij “
Vrienden op de fiets”. Zij fietsten soms 40 kilometer per dag (in
de bergen ) en op andere dagen tot wel 110 kilometer.
Han zorgde voor de routeplanning en de dagtochten, Ellen
regelde de overnachtingen en
foerage.
Dat bleek een zeer
effectieve taakverdeling te zijn.
Het is een onvergetelijke reis geworden waar beiden nog graag en
vaak op terug
kijken.
En dan natuurlijk het onderwerp bridge.
Beiden zijn 15 jaar geleden begonnen met lessen bij Gerard
Braun en later bij de heer Holtwijk. Beiden speelden bij Bridgeclub “Rookvrij”. Thuis spelen zij als duo en bij ons op de club
hebben Ellen en Han beiden een andere partner.
Han vertelt dat hij bridge een fijn spel vindt. Het houdt hem
scherp. Je moet blijven nadenken en ook moet je je goed kunnen
concentreren. Hij wil graag winnen en zou graag in de A-lijn
spelen. Zijn sterke kant is het bieden. Zijn valkuil is zijn
lichaamstaal. Hij geeft geen commentaar over het spel van zijn
maat, maar zijn gezicht kan boekdelen spreken. Hij heeft er een
hekel aan als er lang nagepraat wordt over een spel.
Ellen vindt bridge een leuk spel vanwege de sociale contacten.
En bridge is ook een prima spel voor als je ouder wordt (“Bridge
is goede oudedagsvoorziening”, zei haar schoonmoeder
daarover). Zij speelt nu in de A- lijn en vindt dat nog wel wat
spannend. Leden in de A-lijn
gebruiken volgens haar meer regels en conventies. Ellen heeft er
een hekel aan als de tegenpartij moppert tegen elkaar over een
spel of kritiek uit.
Tot slot legde ik aan hen de keuze vragen voor die ik ook de
vorige keer stelde aan Heidi en Cis
Han

Keuze

Ellen

Lachen of dromen

Lachen

lachen

Serieus of grappig

Serieus

Beide

Snel of langzaam

Snel

Snel

Laat opblijven of
vroeg naar bed

vroeg naar bed

vroeg naar bed

Spreken of luisteren

spreken, luisteren

een mix van spreken
en luisteren

Er is weinig toelichting nodig. Zij maken bij de meeste
onderwerpen dezelfde keuze. Heel harmonieus.
Bedankt voor jullie interessante en openhartige gesprek.
En….. het was ook heel gezellig!
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Wat irritatie veroorzaakt aan de bridgetafel









Ongevraagd commentaar geven op het bieden en
spelen van de tegenstanders.
Het negeren van de tegenstanders zowel bij het aan
tafel verschijnen als bij het bieden en spelen.
Regelmatig voorspelen uit de verkeerde hand.
Eindeloos napraten, met name hinderlijk wanneer je
in tijdnood zit.
(Te) laat aan tafel verschijnen, (rokers denk hieraan).
Body-language door de dummy of tegenspelers:
zuchten of naar het plafond kijken als partner niet met
jouw kleur uitkomt, je kaarten dichtvouwen als je wilt
dat partner past, streng kijken als je van mening bent
dat partner niet moet passen, e.d. achterwege laten !
De kaarten en biedingen moeten het werk doen.
Luidruchtig zijn tijdens het bridgespel, uw medebridgers aan de tafels om uw heen hebben daar veel last
van.

Nadat een slag is gespeeld, legt iedere speler
zijn eigen kaart met de
beeldzijde naar beneden voor zich op
tafel. Een gewonnen slag met de smalle kant
van de kaart
richting partner (vertikaal): een verloren slag
horizontaal,
(zie voorbeeld).
Wanneer een speler zijn kaart in de verkeerde richting legt,
mag de leider altijd eisen, ook nadat al verschillende slagen
zijn gespeeld, dat de betreffende kaart in de juiste richting
wordt gelegd. De blinde en tegenspelers mogen alleen
wijzen op een verkeerd neergelegde kaart tot is
voorgespeeld in de volgende slag.
Doet men dit daarna, dan is deze mededeling
ongeoorloofde informative voor
de leider.
Als na het spelen niet alle
kaarten in dezelfde richting
liggen, proberen de spelers onderling tot overeenstemming te komen over het aantal gemaakte slagen. Ze nodigen de wedstrijdleider uit als ze niet tot
overeenstemming komen. De speler die zijn kaarten door elkaar husselt, of standard zijn gespeelde kaarten niet op volgorde legt (bijvoorbeeld twee stapels maakt, de gewonnen en
verloren slagen), riskeert daarmee zijn rechten.

Grapje

Bridgetechnische regels


De dummy bemoeit zich met het afspel.
Doe geen dingen als het ongevraagd bijspelen van een
kaart, het houden van je hand bij een aantal vrije
kaarten in de dummy of het verbaast kijken als de
leider een “verkeerde” kleur aanvalt.
Dit zijn ernstige overtredingen van de spelregels.



Onjuist gebruik van de bidding-box. Eerst nadenken en
pas bieden als je zeker weet wat je gaat doen. Dus niet
eerst het DOUBLET-kaartje aanraken en vervolgens
1 neerleggen.

Als laatste

Een dame komt per vliegtuig terug van vakantie in Zwitserland. Ze zit naast een priester. Tijdens de vlucht geraken ze
aan de praat en zo komt het dat ze de Pastoor om een dienst
vraagt. 'Eerwaarde, ik heb in Zwitserland een gloednieuw en
hypermodern epileerapparaat gekocht, hij was niet goedkoop
en ik heb dus de wettelijke limiet overschreden. I
Ik zal er invoerrechten moeten op betalen.
Kunt u mijn ladyshave niet verbergen in uw habijt ?'
'Natuurlijk, maar ik moet u waarschuwen: ik kan niet liegen!'
'Maar de douane zal u als priester niet verdenken en u
doorlaten.' En ze geeft hem de ladyshave.
Aangekomen op Eindhoven
Airport passeren ze de douanepost
en de douanier vraagt aan de
priester: 'Niets aan te geven?'
'Wel,' zegt de priester, 'van mijn
hoofd tot aan de gordel, heb ik
niets aan te geven!' De douanier vindt dit antwoord een
beetje vreemd en vraagt door: 'En onder de gordel?' ' Wel,'
zegt de priester, 'daar bevindt zich een fantastisch apparaat
bestemd voor vrouwen, dat nog nooit is gebruikt! '
De douanier barst in lachen uit en roept:

Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of
handeling te vermijden die ergernis of verlegenheid
zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het
genoegen van het spel zou kunnen verstoren. Je komt
voor je plezier, dat recht zullen al je tafelgenoten
moeten respecteren. Zodra een ander dat recht met
voeten lijkt te treden, ben je aan jezelf verplicht om dat Ja, het is goed, eerwaarde! Volgende!'
onmiddellijk te laten stoppen. Daarbij word je gesteund
door de spelregels, c.q. de wedstrijdleider.

