
 
 

BRIDGE 82 weetjes! 

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

- Wist je dat er GEEN bridge is op dinsdag 5 maart 
2019 ?!? 

- Wist je dat de Katerdrive wordt gehouden op 
donderdag 7 maart 2019 ?!? 

- Wist je dat de locatie voor het bridgeweekend 
bekend is en dat daarvoor al aangemeld kan 
worden en dat het weekend staat gepland van  
25 t/m 28 oktober 2019 ?!? 

De kop van 2019 is er af! 

De eerste maand van 2019 is voorbij, waarin de 
Nieuwjaarsdrive, onze eerste clubdrive, wederom veel 
belangstelling had en de Midwinterdrive, een open drive, 
succesvol is verlopen.  
 
De cursisten hebben onder begeleiding van een ervaren 
bridger mogen meedoen met de competitie. Dit keer moest 
dit in de C-lijn gevoegd worden, omdat er te weinig 
cursisten waren om een aparte lijn te vormen. We hopen zo 
toch cursisten enthousiast te maken om zich aan te sluiten 
bij een bridgeclub en dan natuurlijk het liefst bij onze 
gezellige club. 
 
Ook in januari, is onze Algemene Ledenvergadering 
gehouden met een heel behoorlijke opkomst van leden, 
namelijk 72. Diverse onderwerpen zijn besproken en in 
deze info is daarvan een aantal toegelicht, zodat ook onze 
afwezige leden van de belangrijkste zaken op de hoogte 
zijn. 
 
Sommigen van jullie kijken uit naar de wintersport, 
sommigen genieten nog van de zon in het zuiden, maar 
weer anderen kijken reikhalzend uit naar Carnaval. 
 
Wat de plannen ook zijn, heel veel plezier daarbij! 
 

 
 
Bestuur 
BRIDGE 82  

Katerdrive! 

Op donderdag 7 maart wordt de Katerdrive weer 
gehouden. Onze jaarlijkse clubdrive op de donderdag 
na Carnaval, waar zowel de dinsdag- als de 
donderdagbridgers weer van harte welkom zijn. 

Voor deze drive kun je aanmelden op de intekenlijst, die 
binnenkort op de competitie-avonden ligt, of per mail 

naar wedstrijdleiding@bridge82.nl. 
 

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. 
 
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. 
 

Bridgeweekend 25 t/m 28 oktober 2019! 

De locatie voor het bridgeweekend in oktober 2019 is 
bekend. De informatie heb je per mail ontvangen en daarin 
vind je alle informatie om je in te schrijven. 
 
Deze keer is gekozen voor een mooie locatie op de 
Veluwe, waar weer voor ieder van alles naar keuze te doen 
is. Natuur, cultuur, actief en ontspannen, het is allemaal in 
de directe omgeving te vinden. 
 

Vertrokken leden! 

Tineke van de Plaats 
Trees van de Sanden 

 

Wil Gresnigt 
Ad Kin 
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Onderwerpen Algemene Ledenvergadering! 

Op donderdag 24 januari 2019 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierna in het kort enkele onderwerpen 
die besproken zijn tijdens deze ledenvergadering. 

Prijsuitreiking kampioenen! 

Zomerkampioen dinsdag Geert Vermeulen 
Zomerkampioen donderdag Ed van Boxel 
Slemkampioen dinsdag Ans Hoogesteger 
Slemkampioen donderdag Fieke Dresen 
Winterkampioen Leo Verhoeckx 
 

Verkiezing kascommissie! 

De kascommissie 2018 bestond uit Martijn Messing en Jan 
Willem van Heteren. Jan Willem van Heteren verlaat de 
Commissie. Corrie Meijs volgt Jan Willem op en vormt 
samen met Martijn Messing de nieuwe kascommissie, die 
de financiën gaat controleren over 2019. 

Financiën! 

Het jaarverslag penningmeester wordt toegelicht door 
de penningmeester.  
Een wezenlijk verschil is te vinden in de zaalhuur. 
Weliswaar is de huur lager dan voorheen in de oude 
Cammeleur, echter kregen we toen een bonus terug 
gebaseerd op de consumptie-omzet. Deze bonus is 
vervallen en daarmee komen de kosten van zaalhuur 
ca. € 700,- per jaar hoger uit. 
Daarnaast is de contributie van de NBB wederom 
verhoogd. Samen met de verhoging van 2018, gaan we 
per lid nu € 1,50 meer betalen. Daarnaast bestaat er 
een basisbedrag dat afhangt van de grootte van de 
club. Onze club valt binnen de grens 141-250 leden en 
wij betalen daarvoor € 300,- per jaar.  
Dit alles maakt het noodzakelijk om de contributie te 
verhogen. Voorstel verhoging is voor 1 avond € 4,- en 
voor 2 avonden € 6,- (contributie wordt dan € 61,- resp. 
€ 90,-). De aanwezige leden gaan akkoord met de 
verhoging. Wij hopen dat deze verhoging de stijging in 
de kosten voldoende zal dekken. 
 

Bestuursverkiezing! 

Dit jaar waren er geen aftredende bestuursleden, echter 
volgend jaar treden zowel Leo Verhoeckx (20 jaar 
voorzitter) als Wilma Leemans (6 jaar secretaris) af en 
stellen zich beiden niet herkiesbaar. 
Ook Bob Spruijt (wedstrijdleiding) is aftredend, maar stelt 
zich nog wel herkiesbaar. 
Om te voorkomen, dat er een flink hiaat valt in de kennis en 
ervaring binnen het bestuur zijn we dan ook dringend op 
zoek naar opvolging. Graag zien we kandidaten tegemoet, 
die nu al bereid zijn om mee te lopen in het bestuur om 
straks goed voorbereid de taken van de voorzitter of de 
secretaris over te nemen. 
Ook na het aftreden van Leo en Wilma zijn beiden bereid 
om nog als adviseur op de achtergrond van dienst te zijn. 
 
Laat het ons weten als je in de toekomst een rol in het 
bestuur overweegt. Ook bij twijfel, kom met ons praten en 
laat je informeren wat e.e.a. inhoudt. 
Je staat er niet alleen voor, er is altijd een helpende hand of 
iemand die met je meedenkt. 
 

Zomercompetitie! 

In de zomer van 2018 hebben we als proef zowel op 
dinsdag als donderdag de zomercompetitie gespeeld. 
Redenen daarvoor waren:  
- de donderdagavond is een meer geliefde speel-

avond bij onze club, maar ook bij deelnemers van 
buiten de club (extra inkomsten); 

- in juni zouden we in de nieuwe Cammeleur zitten; 
- geen bereidheid om jaarlijks te wisselen met BC 

Dongen; 
- onze eigen donderdagleden een kans bieden om in 

de eigen club de zomeravonden te spelen. 
De te late oplevering van de Cammeleur was een 
belangrijke stoorzender, maar ook bleek dat de 
belangstelling van onze donderdagleden voor de 
zomeravonden erg tegen viel. Nog steeds zouden we 
graag elk jaar willen switchen van avond, maar op dit 
moment schatten we de kans tot onderhandelen met BC 
Dongen erg klein in en dit zou de verhoudingen opnieuw 
op scherp kunnen zetten. Jammer, dat dit zo gelopen is, 
maar gezien de kosten om 2 avonden te draaien, 
hebben we besloten om toch weer terug te gaan naar 
één avond op dinsdag. Wellicht is de belangstelling nu 
weer groter vanwege de nieuwe locatie. 
 

Huisvesting en stichting Donckhuys! 

Plony Rommelse is de contactpersoon met Stichting 
Donckhuys en legt uit wat er voor problemen zijn onder de 
nieuwe regels van Donckhuys: 
- alle bestellingen bij onze leveranciers moeten via 

Donckhuys lopen; 
- bovenop de scherpe prijs die wij regelen met zo’n 

leverancier komt een percentage t.b.v. de service die 
Donckhuys levert (denk aan serviesgoed, afwas, 
uitserveren). 

Daardoor voor ons lastiger om korting te bedingen bij onze 
sponsors. Daarnaast is het moeilijk om bij onze open- en 
clubdrives alles te organiseren, zoals we gewend waren. 
Bovendien zijn we genoodzaakt om de deelnameprijzen 
voor open drives te verhogen of bij onze clubdrives toch 
wat kariger te zijn in wat we bieden. 
Tot nu hebben we met heel veel inspanning kunnen 
bereiken wat we wilden en dat zullen we in de toekomst 
uiteraard ook proberen te realiseren. 
 
In de nieuwe locatie loopt nog niet alles op rolletjes, maar 
heeft onze voortdurende aandacht. Het grootste probleem 
is nog steeds de klimaatbeheersing en ook daarover is 
wekelijk contact met stichting Donckhuys. 
 



Rondvraag! 

Tijdens de rondvraag is een aantal vragen gesteld , 
zoals: 
 
- Is de Algemene Ledenvergadering niet te snel na 

het einde van 2018, zodat er problemen zijn om het 
financieel verslag op tijd gereed te hebben? 
Het bestuur vindt de termijn van 3 weken 
voldoende, maar zal zich nog beraden of een paar 
weken later de ledenvergadering inplannen 
handiger is. 

 
- Is er niets te doen tegen de verplichting om in de lijn 

te moeten spelen van een invaller uit een hogere 
lijn? 
Helaas valt daar niets aan te doen, het zou 
competitievervalsing zijn als een hoger geplaatste 
speler mag invallen in de lagere lijnen. Iemand die 
een invaller zoekt, moet zelf de keuze maken of die 
bereid is in de hogere lijn te spelen of een invaller 
kiest van de eigen sterkte. 

 
- Er bestaan andere vormen van promotie/ 

degradatie. Waarom niet kiezen voor wekelijkse 
promotie/degradatie?  
Dit is alleen mogelijk in de nieuwere versie van het 
NBB-rekenprogramma. Helaas zitten in die versie 
nogal veel bugs en wij willen liever wachten tot deze 
versie stabieler draait. Bij gebruikers van deze 
versie is gebleken dat er zeer regelmatig gegrepen 
moet worden naar de papieren invulbriefjes, omdat 
het systeem plat ligt. Daar voelen wij niets voor. 
Bovendien moeten de wedstrijdleiders zich het 
nieuwe systeem weer eigen maken en dat kost ook 
weer de nodige inspanningen van meerdere 
mensen. Geen probleem, maar dan moet het wel 
goed werken. 

 

 

- Er is ook nog een discussie gevoerd over het Eigen 
gemiddelde, waarover in de vorige info uitleg is 
gegeven. Er is ontdekt, dat het rekenprogramma 
anders ingesteld kan worden. Daarvoor zou ook het 
wedstrijdreglement aangepast moeten worden, maar 
gezien het moment van binnenkomen van dit verzoek 
(2 weken voor de vergadering) hebben we deze vraag 
opgeschort tot later.  
We gaan deze vraag bespreken met de TC-commissie 
en als dit onze voorkeur krijgt gaan we het eerst als 
proef instellen tijden een competitieronde en bij een 
positief resultaat de aanpassingen in het wedstrijd-
reglement voorbereiden en ter accordering in de 
Algemene Ledenvergadering van 2020 voorleggen aan 
de leden. 
 

- Waarom worden A-spelers van buiten onze club 
ingedeeld in de C-lijn bij open drives? 
Helaas weten wij niet van alle aanmeldingen wat hun 
sterkte is en moeten wij toch vertrouwen op de 
eerlijkheid van bridgers. Daar waar we merken, dat 
deelnemers te laag waren ingedeeld, maken we daar 
een notitie van, zodat we bij een volgende drive af 
kunnen wijken van de lijn die opgegeven wordt. 
Blijft natuurlijk, dat er elke drive weer onbekende 
spelers mee doen, dit is dus niet helemaal te 
voorkomen. 
 

 

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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