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Sporthal de Tinnegieter, Leigraaf 2, 6641 DH Beuningen

Beste leden,
Nederland is in de ban van het coronavirus. De overheid
heeft vanwege de coronacrisis de maatregelen in Nederland
aangescherpt tot 1 juni. Evenementen en samenkomsten
ongeacht de omvang gaan niet door.
Wat betekent dit voor onze bridgeclub:
- er wordt niet gespeeld tot 8 juni ( 1 juni is Pinksteren)
- de competitie is gestopt en de eindstand van dit seizoen is
de competitiestand zoals we de laatste avond hebben
gespeeld.
– het paar dat clubkampioen wordt, wordt bepaald op basis
van de gespeelde rondes.

23-3-2020 tot 1 juni
Geen bridge ivm
coronavirus
3-4-2020
Horeca bridgedrive
Beuningen afgelast ivm
coronavirus.
Nieuwe datum is vrijdag 4
september

We overwegen na 1 juni een zomeravondcompetitie te
organiseren. Leden van Alert mogen hier dan kosteloos aan
deelnemen. We houden jullie hierover op de hoogte.
Pas op je zelf en andere en blijf gezond.
Het bestuur
Heb je een leuke aanvulling voor de nieuwsbrief dan
plaatsen we die graag. Je mag deze mailen aan
info@bridgeclub-alert-beuningen.nl

Website
Kijk ook eens op onze website.
De domeinnaam is https://www.bridgeclub-alert-beuningen.nl
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Hoe zit het nou met de biedkaarten?
Het is hoffelijk om er een gewoonte van te maken om de
biedkaarten iets langer te laten liggen.
Spelers laten de biedkaartjes liggen tot dat duidelijk is dat de
tegenstanders het biedverloop in zich hebben kunnen
opnemen en geen verdere vragen meer hebben over het
bieden. Maar wanneer is dat? Dat zal na een ingewikkeld
biedverloop langer zijn dan na een simpel 1SA-3SA. En
het kan voor elke speler anders zijn. Noord, die de invoer in
de bridgemate verzorgt, heeft wellicht wat meer tijd
nodig dan de andere spelers. Voor Noord is het fijn om nog
even naar het biedverloop te kunnen kijken als de
administratie is gedaan. Ook de speler die uit moet komen
kan wat meer tijd nodig hebben om een goede uitkomst te
bedenken bij het biedverloop. Het is
daarom een goede gewoonte om de biedkaartjes
te laten liggen tot de gedekte uitkomst. Is het
verplicht? Nee, verplicht is het bij onze club niet,
maar het is hoffelijk om er een goede gewoonte
van te maken.

In de buurt
Activiteiten in de regio zijn
tot 1 juni afgelast.

Spelen van een troefcontract
1 - Maak als leider een goed speelplan.
2 - Laat een hoge troef bij de tegenpartij zitten, omdat hij
toch gemaakt wordt.
3 - Een aftroever aan de korte kant levert wel een extra slag
op, aan de lange kant niet.
4 - Als er overtroefgevaar dreigt is het vaak verstandig een
verliezer op te ruimen.
5 - Speel naar een honneur toe. ( zorg dat de kleur niet
blokkeert )
6 - Speel laag in dummy, maar als er “honneur tweede” ligt
speel dan de hoogste van de twee bij.
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SPELEN MET DE KLOK of te wel Bridge-gezelligheid kent wel tijd.
Het is natuurlijk een naar ding, het piept hard en soms voel je je opgejaagd. MAAR …..de klok
is er om een bridgeavond vlot en ordelijk te laten verlopen.
VLOT LATEN VERLOPEN betekent dat er 4 spelletjes in 28/30 minuten gespeeld worden.
Hoe ga je hiermee om?
Kijk tijdens of tussen de spellen door hoe snel de tafel speelt. Heeft de tafel over het eerste spel
10 minuten gespeeld dan weet je samen dat je voor de volgende drie spellen iets meer tempo
moet maken.
Moet er dan gehaast gespeeld worden? Nee, maar laat discussies, nakaarten, de gespeelde
percentages bespreken dan even achterwegen.
Iedereen mag opmerkingen maken over het speeltempo als dit te traag gaat, maar het is
speciaal aan Noord om hier op te letten.
Ook al let je op het speeltempo het kan voorkomen dat er tijdens bepaalde spellen veel en
lang nagedacht moet worden, bridge is tenslotte een denksport.
Hierdoor kan het zijn dat het laatste spel niet meer gespeeld kan worden. Als de piep voor de
laatste 5 minuten gegaan is, start dan echt niet meer met het spel. Het laatste spel wordt als
NG (niet gespeeld) ingevoerd. Dit spel telt dan niet mee, je kunt alleen niet je gemiddelde
score verbeteren maar natuurlijk ook niet verslechteren.
De klok is ook bedoeld om de avond ordelijk te laten verlopen.
Wacht met wisselen tot de klok echt op nul staat of dat er aangegeven wordt dat er gewisseld
kan worden. Hiermee voorkomen we dat een enkele tafel zit te spelen en er al gewisseld wordt
terwijl de speeltijd nog niet om is. Het geeft ook onrust in de zaal.
Voor het wisselen is al 2 minuten tijd ingepland.
Bij de laatste ronde is het niet de bedoeling om al op te gaan ruimen als de klok nog niet op
nul staat. Wacht rustig aan je tafel tot iedereen uitgespeeld is. Spullen opruimen verstoord het
spel van diegene die nog aan het spelen zijn.
En als we het toch over orderlijk verloop hebben is de vraag of iedereen zijn eigen tafel opruimt
onder het motto vele handen maken licht werk.
Met aandacht voor de klok maakt het voor iedereen een gezellige en rustigere avond.
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