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Beste Leden, ik heb in deze
nieuwsbrief twee
belangrijke mededelingen:
1. De uitslag van de enquetê betreffende de aanvangstijd.
2. De situatie over het gemeenschapshuis.

19:30 uur
20:00 uur
geen voorkeur

32x 61,5%
14x 26,9%
6x 11,5%

52 leden hebben de enquête ingevuld. We hebben nu 65
leden, dus 13 leden hebben de enquête niet ingevuld. De
ontbrekende enquête meningen van de 13 leden
ontbrekende leden zal geen grote verschuiving in de uitslag
tot gevolg hebben.
Deze enquête was niet gericht op andere belangrijke
zaken, o.a. zijn de wedstrijdleiders, de bar- medewerkster,
de hapjesverstrekker (Leen Poot) wel op een vroeger
tijdstip beschikbaar?
Vervolgens gaf deze enquête ons geen inzicht in hoeveel
leden wij zouden verliezen omdat zij niet om 19:30 uur
aanwezig kunnen zijn. Wat de eerste twee aspecten betreft
lijkt vroeger van start gaan geen probleem.
Echter er zijn minimaal 2 paren die niet meer op tijd op de
clubavond aanwezig kunnen zijn. Onze club is inmiddels al
niet te groot, wel gezellig en in een ontspannen sfeer, maar
verdere daling van het aantal speelpartners gaf voor het
bestuur toch de doorslag om de huidige aanvangstijd van
20:00 uur te handhaven.
Wel stel ik voor dat iedereen om 19:45 uur aanwezig is dan
kunnen tijdig de spelers in de PC ingevuld worden en
kunnen we voor 20:00 uur starten. De eindtijd wordt dan
ook niet later dan 23:00 uur.
Spelers die zich na 19:50 uur melden kunnen dan soms niet
meer meespelen. Ook op de tijdsoverschrijdingen met betrekking tot het opnemen van het volgende spel kaarten
zal strenger worden toegezien.

Situatie Gemeenschapshuis:
Zie hieronder een citaat uit een brief die gemeente in
juli heeft gestuurd:
Zoektocht nieuw bestuur
Het gebeurt niet vaak dat een voltallig bestuur van een
beheersstichting in één keer besluit op te stappen en
zoals u ook heeft gemerkt zorgt dat voor de nodige
problemen.
Onder normale omstandigheden is het doorgaans zo
dat een zittend bestuur zorg draagt voor nieuwe
bestuursleden, waardoor de continuïteit gewaarborgd
is. Het huidige bestuur van het Gemeenschapshuis
Zesgehuchten heeft, om voor hen legitieme redenen,
besloten om op te stappen zonder opvolgers.
Wij respecteren hun keuze daarin.
Hoewel het nadrukkelijk niet de verantwoordelijkheid
van de gemeente is om zorg te dragen voor een nieuw
bestuur, zijn wij toch een eerste serie gesprekken
gestart om te komen tot een oplossing. Momenteel
vinden er gesprekken plaats met een zestal betrokken
inwoners van Zesgehuchten, die allen reeds de nodige
bestuurservaring hebben in de wijk en dus zeer
geschikte kandidaten zijn voor de opvolging van het
huidige bestuur. De verwachting is dat we eind
september duidelijkheid hebben of dit potentiële
bestuur ook daadwerkelijk de exploitatie van het
Gemeenschapshuis Zesgehuchten op zich zal nemen.
Inmiddels weten wij dat er inderdaad een nieuw
bestuur gevonden was, maar dat dit nieuw geformeerde bestuur wegens niet acceptabele eisen van de gemeente zich heeft teruggetrokken. Terug bij af dus.
Het laatste bericht, per 21 november, is dat de heer
Erwin Dirkx vanuit de gemeente contactpersoon is.
Omdat hij in zijn takenpakket te weinig tijd beschikbaar
heeft, is een externe partij aangezocht om het een en
ander te regelen. Deze partij is IBP consultancy uit
Overasselt in de persoon van de heer John Hendriks.
Het demissionair bestuur heeft een eerste intake gehad om deze consultant op gang te helpen en heeft
hem volledige medewerking toegezegd.
Continuïteit van alle activiteiten
staat nog steeds hoog in het vaandel
van het aftredend bestuur.
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Blad 2
John Hendriks is op zoek naar zogenaamde kwartiermakers
om een nieuw bestuur voor het gemeenschapshuis te
realiseren.
Wie meldt zich daarvoor aan?
Daarnaast is een gebruikersgroep, Cultbertson, Bridgeclub
Geldrop, Euphonia opgericht, aangaande het gemeenschapshuis. Ondergetekende heeft zich aan gemeld bij deze gebruikersgroep.
Tot slot wens ik iedereen alvast een gezellige kerstdrive. De
activiteitencommissie heeft een mooi programma in voorbereiding, ook al is het een competitieavond.
Namens het bestuur wens ik iedereen fijne feestdagen.
Met vriendelijke groeten,
Jack Bos.

Lidmaatschap opgezegd per 31-8-2017
Ria Meesters
Hans Timmermans
Nieuwe leden per 1 September 2017
Riëtta van Empel en Jos van Empel

Nieuwe Spelregels Bridge
Vanaf 1 september dit jaar zijn er een aantal nieuwe
spelregels.
Hieronder een overzicht van de wijzigingen die van belang
zijn voor de bridgers. Sommige aanpassingen gaan over
zaken die we normaal al doen, die hebben we, om regels te
sparen, hier niet genoemd.
Degenen die zich verder in de materie willen verdiepen.
De Bridge Bond zorgt op de webpagina:
www.bridge.nl/spelregels voor uitgebreide informatie.
Biedperiode

Dit jaar willen we jullie uitnodigen voor een
bridgeavond met een feestelijk tintje.
Programma
 We verwachten jullie om 19.30 uur in de grote zaal.
Jullie ontvangen een kop koffie/thee met wat lekkers.

 Om 19.45 uur start de competitieavond.
 Na de derde ronde om 21.15 houden we een pauze
van een half uur. U krijgt een drankje en wat hapjes
aangeboden.

 Om 21.45 uur beginnen we met de laatste 3 rondes.
 Om 23.15 uur wordt de uitslag bekend gemaakt.
De leden, die nu al weten dat ze er op die avond niet zijn,
kunnen dit ook aan Hettie Peeters (040-2111227)
doorgeven. Dit kan tot en met woensdag 13 december.
Afmelden kan daarna volgens de normale procedure.
De activiteitencommissie

Snertbridgedrive 2018
Snertbridgedrive wordt gehouden
op zaterdag 24 februari 2018.
Inschrijving vanaf medio januari 2018.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.



Een speler die zich tijdens het bieden realiseert dat
hij/zij de verkeerde uitleg heeft gegeven, hoeft niet
meteen de wedstrijdleider te roepen; Hij/Zij mag daarmee wachten tot de uitlegperiode. De laatste pas van
de tegenspeler mag dan nog wel worden aangepast
(artikel 17 en 20), waarna de bieding gewoon wordt
vervolgd.

 Het begrip “vergelijkbare bieding” wordt zeer belangrijk. Bij een teruggetrokken bieding (b.v. bij een bieding voor de beurt of bij een onvoldoende bod) kan de
speler die de overtreding beging
 Een “vergelijkbare bieding” doen → dan is er geen
rechtzetting en kan gewoon doorgeboden worden.
 Als de bieding niet vergelijkbaar is → dan moet de
partner één keer verplicht passen.
Het begrip “vergelijkbare bieding” heeft nog veel
onduidelijkheden en zal hopelijk de komende tijd beter
ingevuld worden. De algemene regel wordt: Bij twijfel
is het een vergelijkbare bieding. Als er meer duidelijkheid is, zullen we hier later nog op terugkomen.
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Blad 3
Spelen
 Bij de volgende situatie gelinkt aan het begrip
“vergelijkbare bieding” :
 Een incorrecte (voor de beurt, onvoldoende)
bieding wordt niet vervangen door een
“vergelijkbare bieding” (zie ook biedperiode)
 en hij/zij tegenspeler wordt dan mag de leider bij
de eerste keer dat de partner van de overtreder
moet voorspelen (dat kan de uitkomst zijn), de
partner verbieden een kleur voor te spelen die niet
aangeduid werd door de overtreder tijdens het
reglementaire bieden.
Een dergelijk verbod blijft van kracht zolang de
partner van de overtreder aan slag blijft.
Hieronder twee voorbeelden:
West
1♠
Pas

Noord
Oost
1 ♥ → Pas 2 ♠
Pas

Zuid
Pas

1. Noord is de overtreder en geen vergelijkbare bieding:
Noord heeft geen kleur genoemd in verdere vervolg van
biedperiode. → Hier mag door West aan Zuid elke kleur
verboden worden voor te spelen.
West
1♠

Noord
Oost
1 ♥ → Pas 1 SA

Zuid
Pas

Pas
Pas

2♥
Pas

Pas

2♠

 Claimen:
 Een speler die claimt, is verplicht zijn hand te
tonen. Bij de claim moet ook de volgorde van de
slagen in de uitleg worden opgenomen.
 Na een claim wordt het spel gestaakt, maar als alle
vier de spelers (dus ook de blinde) ermee
instemmen, mag er toch doorgespeeld worden.
Achteraf
 Als er discussie is over het aantal gemaakte slagen en
de wedstrijdleider de feiten niet meer kan vaststellen,
omdat een speler zijn kaarten voortijdig door elkaar
heeft gemengd, moet de WL beslissen in het voordeel
van de andere partij.
 Als de wedstrijdleider niet is geroepen direct bij een
onregelmatigheid. En men haalt die arbiter er achteraf
bij, dan wordt het voordeel bij de één weggenomen en
voor de ander blijft de score gewoon staan.

Namens de wedstrijdleiders,
Herman van Rijn

De ideale bridgepartner
is hij die begrijpt wat U
niet zegt .......

2. Noord is de overtreder en geen vergelijkbare bieding:
Noord heeft ♥ genoemd tijdens het verdere vervolg in de
biedperiode. → Hier mag Zuid niet verboden worden
♥ voor te spelen, maar wel een van de andere 3 kleuren.

 De blinde:
 Moet ervoor zorgen dat de leider op tafel niet
verzaakt (met de kaarten van de blinde dus).
 Mag de leider wel waarschuwen als hij/zij uit de
verkeerde hand dreigt voor te spelen maar als
hij/zij dat al gedaan heeft, moet de blinde zijn
mond houden.
 Mag trachten een onregelmatigheid van elke
speler te voorkomen, zolang hij geen andere dan
zijn eigen kaarten gezien heeft.
 Een tegenspeler mag zijn kaarten
ook niet tonen aan de blinde.

Een vrouw die met haar man een bridgepaar vormt,
slaakt een diepe zucht na de zoveelste nul van de avond .
en zegt tegen haar man:
“Mijn biedingen deugen niet vanavond ...
Mijn uitkomsten trekken op niks ....
Zelfs dode manches laat ik liggen ...
Van signaleren heb ik nooit verstand gehad ...
En ik voel me heel slecht ...
Ik heb dringend een complimentje nodig!”
De man denkt na ..... en zegt:
“Je zelfkennis staat vandaag op een zeldzaam hoog peil!”



Wanneer een tegenspeler een kaart klaar houdt,
voordat door de blinde of de leider gespeeld heeft,
moet deze kaart spelen, zodra die speler aan de beurt
is.



Een speler mag zijn laatste gespeelde kaart nog inzien
tot de eigen partij in de volgende slag gespeeld heeft.

