
 
 

BRIDGE 82 weetjes! 

- Wist je dat de Nieuwjaarsdrive wordt gehouden op 
donderdag 3 januari 2019 ?!? 

- Wist je dat de Midwinterdrive plaats vindt op 
zaterdag 19 januari 2019 ?!? 

- Wist je dat er in januari 2019 weer diverse 
cursussen van start gaan ?!? 

- Wist je dat de Algemene Ledenvergadering staat 
gepland op donderdag 24 januari 2019 ?!? 

- Wist je dat het tussen Kerst en Nieuwjaar geen 
bridgen is ?!? 

Het jaar is weer bijna om! 

Het jaar 2018 is alweer bijna om. Rest ons nog de gezellige 
feestdagen en dan kunnen we een nieuwe start maken in 
2019 met onze traditionele en meestal druk bezochte 
Nieuwjaarsdrive. Waar ook dit jaar de oliebollen niet zullen 
ontbreken. 
 
Aan het begin van de wintercompetitie zijn er flink wat leden 
bijgekomen, die op dinsdagavond zijn gaan bridgen en er 
zijn enkele paren van de donderdag naar de dinsdag 
verhuisd. Daarmee hebben we een beter evenwicht bereikt 
in het aantal paren op dinsdag en donderdag. Op dinsdag 
is het nu ook gezellig druk. 
 
De Geubeldrive is ook dit jaar weer goed bezocht en 
ondanks extra tafels konden we toch niet alle 
geïnteresseerden plaatsen. Voor onze leden dan ook de 
boodschap om snel in te schrijven, zodra de inschrijving 
geopend is. 
 
We maken ons op voor het nieuwe jaar.  
Het bestuur wenst alle leden Fijne Feestdagen en een heel 
mooi en gezond 2019! 
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Midwinterdrive! 

De inschrijving voor de midwinterdrive is geopend en 
begint al aardig vol te lopen. We hebben flink moeten 
onderhandelen met Donckhuys om deze drive te 
kunnen organiseren zoals we dit gewend zijn.  

Donckhuys heeft met de ingebruikname van de nieuwe 
Cammeleur ook een nieuw beleid ingevoerd, dat niet 
alles meer mogelijk maakt. Veel verenigingen, die 
gebruik maken van de Cammeleur krijgen daar mee te 
maken. Toch is het ons gelukt om zowel de Geubeldrive 
als de Midwinterdrive te organiseren zoals wij willen.  

Echter heeft dit ons wel genoodzaakt om de 
deelnameprijs voor deze beide drives te verhogen. 

 

Nieuwjaarsdrive! 

We gaan het nieuwe jaar 2019 weer van start met de 
Nieuwjaarsdrive op donderdag 3 januari. Voor deze 
drive ligt een inschrijflijst op de speelavonden. Ook als 
je nog geen bridgepartner voor die avond hebt kun je je 
op de lijst zetten. Wellicht zet iemand er een naam 
achter die ook nog op zoek is naar een partner voor 
deze Nieuwjaarsdrive. 
Aanmelden per mail kan naar 

wedstrijdleiding@bridge82.nl 
 

 

Jan Lenaerstoernooi! 

De 3e ronde van de Wintercompetitie hebben wij gespeeld 
als onderdeel van het Jan Lenaerstoernooi!. Dit geeft ons 
het recht om tenminste 2 paren aan te melden voor de 
halve finales. 
 
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. 
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Algemene Ledenvergadering! 

Op donderdag 24 januari 2019 staat de Algemene 
Ledenvergadering gepland. Wij hopen op een grote 
opkomst.  
 
In januari ontvang je de uitnodiging en agenda. 
 
Wederom een oproep voor leden die belangstelling 
hebben voor een bestuursfunctie om dit te melden bij de 
secretaris. 
 

Bridgeweekend! 

Ons bridgeweekend was wederom een succes, hoewel het 
weer roet in het eten dreigde te gooien. Gelukkig hield het 
vanaf zaterdagmiddag op met regenen en konden we flink 
uitwaaien op het strand. 
 
De foto’s zijn te vinden op onze NBB-website. Om ze te be-
kijken moet je inloggen met je NBB-lidnummer en het 
wachtwoord, dat je hebt ingesteld bij je account op de 
website van de bridgebond. 
 

Cursusinformatie! 

Voor de beginnende bridgers starten wij weer een 
Beginnerscursus. Hier wordt je als het goed is 
enthousiast gemaakt voor bridge. In een rustig tempo 
wordt het spelen beoefend. De basis wordt hier gelegd 
om gemakkelijk bridge te leren. Startersbridge beperkt 
zich tot het afspel. Goed inzicht in de techniek van het 
afspel en goed inzicht in de kracht van je hand en de 
kracht van de dummy is belangrijk om later het bieden 
te leren. Voorkennis is niet nodig, zelfs ervaring met 
kaartspelen is geen vereiste. 

 
Op 18 februari 2019 starten we weer met de cursus 
Bridge in een FLITS 2. In deze cursus worden de 
puntjes op de i gezet. Ontdek onder andere hoe een 
deugdelijk speelplan wordt opgebouwd en hoe je 
verantwoord slem kunt bieden. Tevens worden er een 
aantal conventies behandeld, hoe te signaleren, 
waarmee uit te komen en wat is het beste tegenspel. 
 
Bij voldoende belangstelling organiseren we ook weer 
de cursus Flitsend Spelen. Deze is bedoeld voor 
iedereen die de stap wil maken naar een beter spel, ook 
voor iedereen die de ambitie heeft om binnen zijn club 
omhoog te klimmen. Sterke bridgers kun je alleen 
verslaan door er zelf een te worden. 
 
Bovenstaande cursussen worden gegeven door  
Leo Verhoeckx en/of Ed van Boxel. 
 
Lukt het niet om wekelijks een avond vrij te maken voor 
een cursus bridge! Dan is er nog de mogelijkheid om in 
eigen tempo via Leuk, Leuker, Bridge! In de vorm van 
digitale lesbrieven, dit mooie spel te leren. Voor vragen 
en/of ondersteuning kun je ook dan terecht bij onze 
bridgedocenten Leo Verhoeckx en Ed van Boxel. 
 

Uitleg over berekening eigen gemiddelde! 

Eigen gemiddelde en gemiddelde van de competitie ronde!  
Nog steeds blijkt het begrip ‘Eigen Gemiddelde’ voor 
verwarring te zorgen. 
Aan de hand van onderstaand voorbeeld van de competitie-
stand na 3 zittingen zal ik het begrip proberen uit te leggen. 
 

Paar 
namen 

Gemid
-delde 

Zitting 
1 

Zitting 
2 

Zitting 
3 

…. 

paar A 55,80 55,80a 60,12 51,49  

paar B 48,21 43,45c 50,60a 50,60  

 
In deze competitieronde speelt paar B in de 1e zitting als 
combipaar (c), terwijl paar A zittingen 2 en 3 in de 
oorspronkelijke samenstelling speelt. Beide paren zijn één 
keer afwezig (a) in resp. zitting 1 en 2. De score voor de 
zitting die zij missen is het ‘Eigen Gemiddelde’. 
 
Voor paar B telt de behaalde score in zitting 1 niet mee 
voor het ‘Eigen Gemiddelde’ dus wordt hun ‘Eigen 
Gemiddelde’ die van zitting 3: 50.60.  
 
Voor paar A tellen de scores van de laatste 2 zittingen wél 
mee voor hun ‘Eigen Gemiddelde’: (60,12 + 51,49) / 2 = 
55,80. 
 
Het gemiddelde van de competitieronde wordt berekend 
door de scores behaald per zitting - in welke samenstelling 
dan ook - bij elkaar op te tellen en het resultaat te delen 
door het aantal zittingen, dat een paar gespeeld heeft. 
 
Paar A: (55,80 + 60,12 + 51,49) / 3 = 55,80 
Paar B: (43,45 + 50,60 + 50,60) / 3 = 48,21 
 
Overigens: de score behaald op een zitting met een invaller 
(i) telt ook niet mee voor het ‘Eigen Gemiddelde’, maar dus 
wel voor het gemiddelde van de competitieronde. 

 



Thema-avonden! 

Wederom staan er een aantal Thema-avonden gepland, 
mits er voldoende belangstelling voor is: 
 
Het speelplan op woensdag 9 & 16 januari 
 
Goed afspelen maakt bridgen veel leuker en geeft meer 
profijt van goed bieden. Het speelplan is de basis voor 
succesvol afspelen. Dit geldt voor ieder spel en voor 
bridgers van ieder niveau. Je gaat meer slagen maken 
door structuur aan te brengen en door patronen te 
herkennen. Zowel het speelplan bij sans atout- als bij 
troef-contracten wordt behandeld. Het speelplan is twee 
avonden. 
 
Signaleren op woensdag 23 januari 
 
Bridge is een spel met vele facetten. Communicatie is er 
één van. Hoe begrijp je je partner en hoe begrijpt jouw 
partner jou. Dit is natuurlijk het belangrijkste onderdeel 
van een partnership en zeker in de biedafspraken. Maar 
goede communicatie is eveneens belangrijk in het 
tegenspel. Met goede afspraken over signaleren kun je 
je spel naar een hoger niveau tillen. Zonder goed 
signaleren is goed tegenspelen niet mogelijk 
 

 

De Multi op woensdag 30 januari 
 
Zowel wereldwijd als in Nederland spelen veel bridgers de 
Multi-colour 2♦-conventie, kortweg de Multi genoemd. De 
Multi is een opening met meerdere betekenissen: een 
zwakke hand met een zeskaart harten of schoppen, een 
sterke hand met een lage kleur of een sterke 
gebalanceerde hand, maar ook hoe tegen te spelen! 
 
Heb je andere wensen of liever op een ander tijdstip of 
datum meldt het ons. Ga naar onze website en vul het 

formulier in, klik hier om uw wensen kenbaar te maken of 

aan te melden.  
 
Voor vragen kun je terecht bij Leo Verhoeckx en  
Ed van Boxel terecht. 
 

 

Secretariaat 

Wilma Leemans 

Tuin 57 

5103 CD  Dongen 

 

BRIDGE 82 

Tel: 06 1550 6466 

secretaris@bridge82.nl 

www.bridge82.nl 

Afmelden dinsdag 

Bob & Berty Spruijt 
Per mail vóór 17.00 uur 

dinsdag@bridge82.nl 
of 

Telefonisch vóór 17.00 uur 
06 2096 4211 

Afmelden donderdag 

Ed van Boxel 
Per mail vóór 17.00 uur 

donderdag@bridge82.nl 
of 

Telefonisch vóór 17.00 uur 
06 3659 2038 
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