Haacht 14 september 2015
Beste clubleden,
De zomer lijkt al danig verbleekt deze week; We proberen de zon op jullie gezichten
te toveren met – naast een aantal bestuurlijke mededelingen – een lekkere amusegueule achteraan deze brief.
De kaartspellen
Regelmatig horen we van spelers dat de kaarten vuil, plakkerig, tot zelfs smerig zijn.
De ene speler vindt dat natuurlijk al snel, of verwoordt dat nog plastischer, maar toch.
Dit kalenderjaar bijvoorbeeld hebben we twee weken terug voor de vierde keer alle
spellen vervangen, toch niet niks). Voortaan gaan we het anders doen. Als iemand
tijdens het spelen vaststelt dat de kaarten echt versleten zijn of uitermate vuil, dan
mag je aan iemand van het bestuur een nieuw spel vragen, ook tijdens een drive. Je
moet dan wel eerst het spel spelen en nadien de nieuwe kaarten op de juiste plek in
het bordje steken. Hopelijk kunnen we aldus een opstoot van smetvrees in de club
vermijden…
Jeugdspelers
Het bestuur heeft ook beslist dat we aan de schaarse jeugdspelers géén clublidgeld
zullen vragen en dat ze slechts een inleg van één euro moeten betalen per
speelavond. Dit geldt uiteraard alleen indien deze jongeren lid zijn van de VBL en tot
ze 26 zijn.
Spelen met de klok
Spelen in twee zalen heeft natuurlijk enkele nadelen (overzicht voor de tornooileider
bvb). We hebben vorig jaar al een tweede klok gekocht om aan dat euvel te
verhelpen, maar we moeten toegeven dat er de laatste tijd veel ongenoegen is over
rondes die onverantwoord ver uitlopen en die de volgende speelronde al
hypothekeren vooraleer ze zelfs maar begonnen is. Daarom hebben we besloten om
de klok lichtjes anders in te stellen (25’ - 5’ - 3’). Bovendien zullen we in elke zaal
iemand van het bestuur heel duidelijk de laatste gift laten aankondigen. Aan
eenieder vragen we om de richtlijnen van de tornooileider zonder morren op te
volgen. Aan de rokers vragen we om niet na elke ronde de zaal te verlaten om effe
aan een safke te lurken, maar dat bvb t te doen als men dummy is, of als men
vroeger dan verwacht klaar is met spelen. Ter informatie : er bestaan nogal wat
misverstanden over niet gespeelde giften. Voor alle duidelijkheid: een niet
gespeelde gift heeft absoluut geen enkele invloed op je resultaat, vermits je totaal
behaalde punten gedeeld wordt door het aantal giften dat je effectief gespeeld hebt.
We durven rekenen op de medewerking van alle spelers!
Thema-avonden
Het bestuur besliste ook om dit jaar géén beginnerscursus in te richten. Daarentegen
gaan we wel een aantal thema-avonden organiseren. Drie daarvan zijn bedoeld voor
neofieten en minder geroutineerde spelers. Aan geïnteresseerden wordt uitdrukkelijk
gevraagd om de notities over bridgen op voorhand nog eens grondig door te nemen.

De onderwerpen voor deze drie avonden :
- het speelplan
- verder bieden na een hinderlijk tussenbod
- tegenspel : de uitkomst en verder spelen
Voor onze meer ervaren spelers hebben we 5 avonden met volgende onderwerpen:
1) Majeurs 5 :biedproblematiek na een opening op één niveau in mineure kleur
2) de kaart lezen
3) Forcing bieden (controlebod, asking bid, RKC, long & short suite trial)
4) Muiderberg : bieden en gevolgen voor het biedsysteem
5) speltechniek : ingooi, eliminatie, deblokkeren, enz.

Voor al thema-avonden vragen we 3 euro per avond. De meer ervaren spelers
kunnen inschrijven voor maximaal 3 avonden naar keuze. De interesse voor deze
“bijscholingen” is immers altijd heel groot en er worden per avond slechts 20
gegadigden toegelaten. Op deze manier hopen we aan meer mensen de kans te
bieden om deel te nemen. Het is een puzzelwerk om geschikte data te vinden voor al
deze avonden, maar we hopen jullie die zo snel mogelijk te bezorgen. Jullie worden
verwittigd wanneer jullie kunnen inschrijven.
Het bestuur

