TOP-INTEGRAAL AVONDEN
Elke eerste vrijdag van de maand is er ’s
avonds Top-Integraal. We spelen dan met
gedupliceerde spellen. Aan het eind van de
avond krijgt u de spelverdeling, inclusief
commentaar en uitleg mee naar huis.
Leuk en leerzaam om samen met uw
partner de spellen nog eens door te nemen.
De uitslag van de laatste 2 avonden:
vrijdagavond 6 september

HET BLUE CLUB BULLETIN

1.

Olga Bezemer &
Thekla Borgman

69.44%

2.

Nanny Hammacher &
Ninky Oijevaar

62.04%

3.

Aad Knijnenburg &
Marianne Knijnenburg

60.42%

21e jaargang – nummer 1 – oktober 2013
KERSTVAKANTIE
De Blue Club is gesloten van zaterdag 21
december tot en met zondag 5 januari.

vrijdagavond 4 oktober
1.

Margriet Struyf &
Denise Dufour

67.08%

2.

Ruth Murkes &
Rob Murkes

61.67%

3.

Marja Schuurman &
Lidy 't Hart

59.33%

KERSTDRIVES
De kerstdrives worden gespeeld op:
•
•
•

dinsdagochtend 17 december
vrijdagochtend 20 december
vrijdagavond
20 december

De ochtenddrives beginnen om 10.00 uur
en vrijdagavond om 20.00 uur.
De vaste inschrijvers staan automatisch
genoteerd. Er zijn leuke prijzen te winnen
en zoals altijd gaan we rond met lekkere
hapjes.
Het inleggeld bedraagt € 8,= per persoon.
NIEUWE CURSUSSEN
De nieuwe cursussen beginnen in de week
van 6 januari. Het programma zal
binnenkort bekend worden gemaakt. Zie
dan de folder of kijk op onze website
www.blueclub.nl. Hier vindt u ook uitleg
van een groot aantal populaire theorieonderwerpen; bijvoorbeeld Niemeijer,
Muiderberg en Negatief Doublet.

CURSISTENDRIVES
Voor diegenen die bij ons lessen volgen of
hebben gelest, maar ook voor bridgers die
nooit eerder bij de Blue Club zijn geweest,
hebben we diverse mogelijkheden om uw
bridgekennis in de praktijk te brengen in
een gezellige sfeer en omgeving. Dit kan bij
de onze drives en oefenclubs.
Op iedere dinsdagochtend, vrijdagochtend
en vrijdagavond organiseren wij drives.
Iedere derde vrijdagavond van de
maand zijn er speciaal voor cursisten die
graag onder begeleiding willen oefenen
cursistendrives.
Voor de vrijdagochtend is er momenteel
zoveel animo dat uw deelname niet
verzekerd is, maar op dinsdag is er
voldoende plaats.
Kijk voor info op onze website onder drives
en oefenclubs.

WAT IRRITATIE VEROORZAAKT…
Algemene gedragsregels
● Ongevraagd commentaar geven op
bieden en spelen van de tegenstanders (de
spelregels zeggen dat dit niet fatsoenlijk is)
● Het negeren van de tegenstanders zowel
bij het aan tafel verschijnen als bij het
bieden en spelen
● (Eindeloos) napraten (met name
hinderlijk wanneer je in tijdnood zit)
● (Te) laat aan tafel verschijnen. In de
eerste ronde vervelend omdat het
aanwezige paar formeel pas mag gaan
schudden als er minimaal 1 speler van het
tegenpaar aanwezig is; in de volgende
ronden kan het uiteraard weer onnodig tot
tijdnood leiden
● Noord geeft OW onvoldoende gelegenheid
om de ingevoerde contracten en scores te
controleren en te bekijken
● 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.
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 verbaasd 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!

● Het meekijken aan andere tafels. We
nemen maar even aan dat niemand dat
met opzet doet om er zelf wijzer van te
worden maar dat de persoon in kwestie
“verstrooid om zich heen zit te kijken”.
Probeer te voorkomen dat er slecht over je
gedacht kan worden!
● Het aarzelen/denken wanneer er niets te
denken valt Hierbij kun je denken aan het
aarzelen met een singleton of 2 of meer
kleintjes. Indien dit met opzet gedaan
wordt, is dat een zeer ernstige zaak. Ben je
even verstrooid en besef je dat je ten
onrechte nadacht dan is het fatsoenlijk om
daar een opmerking over te maken in de
trant van: “Sorry, ik had niets na te
denken”.
● Laat aan het eind van een speelronde de
tafel opgeruimd achter voor de volgende
paren. Leg de spellen op volgorde en zet de
biedingboxen op hun plek met de inhoud
correct teruggeplaatst.
MEDEWERKING GEVRAAGD
● Wilt u a.u.b. de voordeur altijd sluiten!
Als hij niet goed sluit heeft u de deur niet
ver genoeg geopend. Wanneer u de deur
weer verder opent zal hij daarna weer in
het slot vallen.
● Maak uw e-mailadres bekend; dan
kunnen we u gericht informeren.
● Tenslotte het verzoek om geen
fietsen voor de ramen van de
benedenburen te zetten.
WIST U DAT…
De Bridge Beter CD’s wél op een Apple
computer gedraaid kunnen worden…?
Neem voor meer informatie contact op met
Daniel van de Haar

06 - 46 22 43 00

Ook voor alle andere computergerelateerde
problemen!
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