BRIDGE 82 weetjes!

De eerste competitieronde zit er alweer op!

-

De eerste competitieronde zit er op, de eerste promoties en
degradaties zijn een feit. Nieuwe spelers beginnen wat thuis te
raken in het competitiespelen en nieuwe paren raken wat meer
aan elkaar gewend.

-

-

Wist je dat we dringend op zoek zijn naar
invallers ?!?
Wist je dat de Geubeldrive plaats vindt op
zaterdag 24 november en dat die helemaal
volgeboekt is ?!?
Wist je dat er in januari 2019 weer diverse
cursussen van start gaan ?!?
Wist je dat de volgende competitieronde in het
teken staat van ‘t Jan Lenaerstoernooi staat ?!?

Op zoek naar invallers!
Wij zijn nog op zoek naar invallers voor zowel
dinsdag als donderdag. Vooral aan invallers voor de
C-lijn is gebrek. Als een C-speler met een invaller
speelt die in een hogere lijn thuishoort, moet met
zo’n invaller ook in de hogere lijn gespeeld worden.
Daardoor komt het regelmatig voor, dat er in de Clijn, met name op dinsdag, met minder dan 10 paren
gespeeld wordt.
Als je bereid bent om op een speelavond als invaller
beschikbaar te zijn, kun je dit per mail naar
secretaris@bridge82.nl laten weten. Op onze website
www.bridge82.nl staat de actuele invallerslijst.
Bridgeweekend!
Traditioneel vindt het bridgeweekend plaats het
laatste weekend van oktober. Dit jaar gaan we naar
de kust en het blijkt dat dit veel leden aanspreekt. Er
gaat een recordaantal leden mee en het belooft een
gezellig weekend te worden.

Onze start in De Cammeleur ondervindt ook wat startproblemen. Alles loopt nog niet op rolletjes, voor ons materiaal
is het woekeren met de beperkte ruimte en de temperatuur in
de zaal moet nog beter ingeregeld worden. Echter hebben wij
er alle vertrouwen in, dat de startproblemen opgelost zullen
worden.
Eind oktober gaan er een record aantal leden met ons
jaarlijkse bridgeweekend mee, waaronder ook een aantal van
de nieuwe leden. Het is een uitstekende gelegenheid voor de
nieuwe leden om veel leden op een andere manier te leren
kennen, waardoor ze zich nog beter thuis gaan voelen binnen
onze club.
De Geubeldrive in november lijkt weer een groot succes te
worden. Wederom is deze drive binnen 2 weken volgeboekt.
Aan het enthousiasme van
onze leden om deel te
nemen aan de activiteiten is
af te lezen dat we een club
zijn, waar de gezelligheid
hoog in het vaandel staat.
Bestuur
BRIDGE 82

Cursus informatie!

Instructie (nieuwe) leden!

Vanaf september loopt de beginnerscursus
(startersbridge en start bieden gecombineerd) en die
krijgt in januari zoals gebruikelijk een vervolgcursus
(Bridge in een flits).
Voor bridgers die behoefte hebben om alles nog
eens op een rijtje te zetten is er nog ruimte om aan
te sluiten bij de vervolgcursus.

Voor nieuwe leden is niet altijd duidelijk wat de gang van zaken
is rondom de competitie. Daarom hieronder even kort
samengevat enkele huishoudelijke zaken.

Daarnaast wordt in januari gestart met een cursus
voor de gevorderde club bridger (Flitsend Spelen) bij
voldoende belangstelling.
Eveneens bij voldoende belangstelling kunnen op
verzoek Thema-avonden georganiseerd worden.
Al deze cursussen worden door Leo Verhoeckx
verzorgd. Hij is eventueel ook in de gelegenheid om
een ochtend of middag deze cursussen te houden.
Steeds wordt bekeken welke behoefte er is en of er
voldoende belangstelling is voor cursus of thema.

Op onderstaande link kun je meer informatie vinden:
https://www.bridge82.nl/Cursus/cursus.htm

Tijdens de wintercompetitie gaan wij ervan uit dat iedereen
komt. Mocht je verhinderd zijn, dan moet dit gemeld worden.
Afmelden moet vóór 17.00 uur gebeuren, zodat we nog een
poging kunnen doen om een stilzit te voorkomen.
Op dinsdag leidt Bob Spruijt de avond en kun je per mail
afmelden naar dinsdag@bridge82.nl of telefonisch naar
06 2096 4211
Op donderdag leidt Ed van Boxel de avond en kun je per mail
afmelden naar donderdag@bridge82.nl of telefonisch naar
06 3659 2038
Afmelden per mail heeft de voorkeur, omdat bij afwezigheid
van Bob of Ed deze mail doorgezet wordt naar degene die
vervangt voor die avond. Na een afmelding per mail, krijg je
een automatisch antwoord en tevens een bevestiging van
ontvangst. Krijg je die niet, dan is er mogelijk een verkeerd
mailadres gebruikt. Controleer dit dan even in je eigen mail.

Geubeldrive!

Onze start in De Cammeleur!

Op zaterdag 24 november wordt De Geubeldrive
door ons georganiseerd met als speellocatie
uiteraard De Geubel. Op de speelavonden hebben
we reeds gemeld, dat je snel moet zijn met
aanmelden voor deze drive. Onze leden krijgen een
week eerder de gelegenheid om in te schrijven dan
de bridgers van buiten onze club. Toch blijkt weer,
dat de belangstelling van buitenaf zo groot is voor
deze drive, dat men zich al aanmeldt voor de
inschrijving openbaar is. Op dit moment is de drive
dan ook helemaal vol en staan er al een flink aantal
paren op de reservelijst.

Er zijn nog wat problemen in de theaterzaal, zoals de tocht die
gevoeld wordt als de deur naar de foyer openstaat. Ook de
indeling van de zaal, vraagt nog wat zoeken naar de optimale
opstelling.
Over de gang van zaken bij de voorziening van consumpties in
de zaal en de lange rijen bij de bar zijn wij ook nog niet
tevreden.
Al deze punten hebben onze aandacht en we zijn daarover in
gesprek met stichting Donckhuys.
Laat dit niet negatief uitwerken op het personeel, want die
doen hun uiterste best. We geven het nog even de tijd om
oplossingen te vinden.

Verspreiden ledenlijst BRIDGE 82!

Jan Lenaerstoernooi district!

De nieuwe privacywet, die in mei 2018 is ingegaan,
heeft ook voor onze club gevolgen.

Door het district West-Brabant wordt jaarlijks het Jan
Lenaerstoernooi georganiseerd voor clubs vallend onder dit
district. De deelname is gratis en als tegenprestatie ontvangen
we gratis speelkaarten.
Er is de mogelijkheid om 1 competitieronde te benoemen als
Jan Lenaerstoernooi. Dit heeft geen enkele consequentie voor
onze wintercompetitie, die loopt gewoon door.
Het bestuur heeft besloten om de eerstvolgende
competitieronde op zowel dinsdag als donderdag te
bestempelen als Jan Lenaerstoernooi.

In afwachting van de komende Algemene
Ledenvergadering van januari 2019 is het bestuur
van mening, dat de leden inzage kunnen hebben in
de ledenlijst die geplaatst is in het beveiligde
gedeelte van onze NBB-site. Het bestuur vindt deze
tussentijdse oplossing gerechtvaardigd, omdat dit
o.a. de onderlinge contacten kan bevorderen.
De ledenlijst zal in deze tussentijd niet verder per
mail of post worden verspreid. In de komende
Algemene Ledenvergadering zal de ledenlijst en de
verspreiding ervan een agendapunt zijn om tot een
gezamenlijk besluit te komen.
Onze ledenlijst kan ingezien worden op onze NBBwebsite voor leden van onze club. Daarvoor moet je
een account aanmaken op de website van de NBB
( www.bridge.nl ) met je lidnummer en een eigen
gekozen wachtwoord. Met dit account kun je alleen
als lid van onze club op onze NBB-website
( https://www.nbbclubsites.nl/club/28027 ) inloggen
op de ledenlijst.
De ledenlijst is te vinden aan de linkerzijde onder het
kopje Algemeen.
Het zal steeds vaker voorkomen, dat bepaalde
informatie alleen voor leden beschikbaar is, zodat
het zeker loont om een keer de moeite te nemen om
een account bij de NBB aan te maken.

Hiermee krijgen we tenminste recht op 2 plaatsen in de halve
finale.
De halve finales worden gespeeld op:
- zaterdag 16 februari 2019 in Prinsenbeek
- zaterdag 23 februari 2019 in Zevenbergen
De finale wordt gespeeld op zondag 24 maart 2019
Als je belangstelling hebt voor de halve finales kun je je
aanmelden als paar bij onze secretaris.
Viertallencompetitie Bridgedistrict West Brabant!
Op woensdagavond 12 december 2018 start de viertallencompetitie. Dit is een competitie waarin de leden van BRIDGE
82 uitkomen voor onze club, hetgeen inhoudt dat alle leden
van het viertal lid moeten zijn van BRIDGE 82. De inschrijving
hiervoor kan alleen door de clubsecretaris gedaan worden in
de klasse waarvoor onze club rechten heeft.
Gespeeld wordt in Gemeenschapshuis De Blaker,
Graaf Hendrik III plein 128, 4819 CL Breda op de volgende
avonden: 12 december 2018, 9 en 23 januari, 6 en 27 februari,
13 en 27 maart en 3 april 2019. Een eventuele beslissingswedstrijd wordt gespeeld op 10 april 2019.
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per viertal voor de totale
competitie. De inschrijving sluit op 30 november 2018.
Indien een viertal zich wil aanmelden voor deze competitie kan
dit per mail naar secretaris@bridge82.nl

Secretariaat
Wilma Leemans
Tuin 57
5103 CD Dongen

BRIDGE 82
Tel: 06 1550 6466

secretaris@bridge82.nl
www.bridge82.nl

Afmelden dinsdag

Afmelden donderdag

Bob & Berty Spruijt
Per mail vóór 17.00 uur

Ed van Boxel
Per mail vóór 17.00 uur

dinsdag@bridge82.nl

donderdag@bridge82.nl

of
Telefonisch vóór 17.00 uur
06 2096 4211

of
Telefonisch vóór 17.00 uur
06 3659 2038

