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Bridgeclub Alert
Beuningen
Sporthal de Tinnegieter, Leigraaf 2, 6641 DH Beuningen

REDACTIE:
Mary van Oort

Beste leden van Bridgeclub Alert,
Het is al weer een tijd geleden dat jullie iets van ons gehoord
hebben. Stiekem hadden we gehoopt jullie te kunnen vertellen dat
we weer live zouden kunnen gaan bridgen, maar de praktijk is
weerbarstig. We zitten midden in de tweede golf en de berichten
geven aan dat deze wellicht tot maart 2021 gaat duren. Een vaccin
is in de maak maar dit kost ook tijd voordat er voldoende mensen
zijn ingeent om weer verantwoord te starten met bridgen.Ook de
NBB heeft ons laten weten dat live bridgen voorlopig niet aan de
orde is.
We missen jullie en blijf hopen elkaar weer spoedig te treffen aan
de bridgetafel hetzij virtueel hetzij live.
We hebben als bestuur niet stil gezeten. De volgende punten
komen in deze nieuwsbrief aan de orde.
- locatie
--stepbridge
- contributie
- thuisbridge competitie mbv de koffertjes
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

mailadres:
info@bridgeclub-alertbeuningen.nl

REACTIES:
Wil je iets delen met de
andere leden: een bridge
vraag, foto, idee, leuke
bridge app, leerzaam
bridge boek of wat dan
ook; input is van harte
welkom.

Mail je input naar het
bovenstaande mailadres.

Locatie om te bridgen
De afgelopen weken hebben we meerdere locaties bezocht en met
meerdere partijen gesproken. Denk hierbij aan de Leghe Polder,
het Molenhuis, de Kloosterhof, MFA ’t Hart, de Oude Deeg,
Bijzonder Genieten, Droom, aula van scholen etc.
Er zijn een aantal uitgangspunten waaraan een locatie moet
voldoen willen wij er kunnen bridgen.
- beschikbaarheid op de maandagavond
- ruimte voor minimaal twee lijnen. Dit betekent minimaal 16 tafels.
- omgevings geluid. Als voorbeeld bij de MFA speelt de voetbalclub
in de sporthal naast de ruimte waar gebridgd kan worden.
– kosten van de zaalhuur
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- faciliteren tijdens en na het bridgen. Verzorgen van een kopje
koffie/ thee etc.
We hebben geconstateerd dat er in Beuingen niet veel locaties zijn
die aan bovenstaande eisen voldoen. Alles is op een rijtje gezet
met als conclusie dat we geen alternatief hebben en dat de
Tinnegieter onze locatie blijft.

Stepbridge
We spelen alweer een aantal maanden met een relatief vaste
groep op Stepbridge. We ontvangen wat signalen dat
deelnemers een stukje competitie missen. Vanaf december
willen we de clubcompetitie op Stepbridge aanpassen.
- Elke maand is er een paar dat de “maandbeker” wint.
Voorwaarde is dat je als paar minimaal 3 keer in die maand
hebt meegespeeld.
- Het paar dat in die maand het hoogste percentage heeft
gescoord wordt ook in het zonnetje gezet.
- Vanaf december zullen we ook bijhouden hoeveel keer klein
en groot slem wordt uitgeboden per paar. Over een periode
van drie maanden maken we dan de slemcompetitie stand
bekent.
Heb je een ander idee om de Stepbridge competitie
uitdagender te maken dan horen we het graag.
Wil je meedoen maar loop je vast laat het ons weten dan
helpen we je.
Weet je dat...
Je ook meesterpunten krijgt als je een clubwedstrijd speelt
op StepBridge?
Het aantal meesterpunten dat je hebt verdiend kun je
vinden op jouw persoonlijke pagina in MijnNBB
(www.mijnnbb.nl). Na de clubwedstrijd worden je
meesterpunten automatisch verwerkt.
Snel je meesterpunten vinden?
1. Log in op www.mijnnbb.nl met je lidnummer en wachtwoord
2. Kies rechts bovenin het tabblad Persoon
3. In het menu links zie je het kopje Meesterpunten. Klik erop en je
ziet nu het overzicht van de clubs waar je lid van bent. Scroll
naar beneden tot je bij het kopje Overzicht behaalde
Meesterpunten komt. Hier zie je al je wedstrijden waar je
meesterpunten hebt verdiend, in de eerste kolom staat het aantal
behaalde meesterpunten. (Toelichting: niet al je wedstrijden
staan hier, als je niet goed genoeg gespeeld hebt om
meesterpunten te verdienen staat die wedstrijd niet in de lijst.)
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Stepbridge vanaf januari 2021
Informatie uit de nieuwsbrief van de bridgebond.

StepBridge online clubsessies: ook na 31
december!
Voor veel bridgers is in de Coronaperiode het bridgen op StepBridge een
uitkomst gebleken. Al snel na de uitbraak in maart kon er door de clubs
online worden gespeeld in hun eigen clubkamer. Veel clubs spelen hun
clubwedstrijden inmiddels online. Deelname aan de clubsessies is voor
alle NBB-leden tot 31 december gratis. Vanaf 1 januari gaat dit echter
veranderen.
Vanaf 1 januari 2021: kleine bijdrage voor spelers zonder
StepBridge abonnement.
Dat StepBridge het voor al onze leden mogelijk heeft gemaakt om zo
lang gratis te kunnen spelen vinden we fantastisch. Voor het nieuwe
jaar moet er echter aan spelers zonder abonnement een kleine
financiële bijdrage worden gevraagd. Deze is nodig omdat StepBridge
veel heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van de clubkamers. En nog
steeds wordt gewerkt aan het beter en leuker maken van het online
bridgen. Recent heeft StepBridge ook de uitslagenservice vernieuwd
waardoor de uitslagen veel inzichtelijker zijn. Ook zal StepBridge de
mogelijkheden van de clubkamers verder verbeteren.
Heb je al een StepBridge abonnement?
Ben je lid van de BridgeBond en heb je een StepBridge abonnement,
dan verandert er niets.
Je blijft het plezier van het uitgebreide aanbod van StepBridge ervaren,
zoals:
- gratis deelname aan clubwedstrijden;
- 24/7 QuickStep-competitie (alleen of met je partner);
- afspreken met vrienden aan een gereserveerde tafel;
- dagelijks toernooien voor alle niveaus (tegen geringe vergoeding);
- viertallen.
Heb je (nog) géén StepBridge abonnement?
Voor leden van de BridgeBond die geen abonnement hebben op
StepBridge wordt vanaf
1 januari 2021 voor deelname aan de clubkamer een bijdrage gevraagd
van € 0,50 per keer. Het viertallen blijft voor iedereen gratis na 31
december. Dus met een NBB-gast login kun je ook na 1 januari gratis
gebruikmaken van het viertallen.
(De hoogte van deze bijdrage is in goed overleg tot stand gekomen. De
inzet van de BridgeBond was daarbij de drempel voor leden die alleen
mee willen doen met clubwedstrijden zo laag mogelijk te houden.)
Keuzehulp: wel of geen abonnement?
Speel je meer dan één keer per week? Dan ben je met een StepBridge
abonnement op jaarbasis al euro’s goedkoper uit. Een jaarabonnement
kost voor leden van de BridgeBond
€ 48,00 per jaar.
Laten we samen blijven bridgen
Wij denken dat er een mooi aanbod ligt voor onze leden en dat iedereen
na 31 december ook veel blijft spelen in de clubkamers.

Ook leden van andere bridgeclubs spelen mee tijdens onze
clubcompetitie zo proberen we een minimaal aantal van 10 paren
te krijgen per avond.
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Contributie 2020-2021
Het bestuur heeft er mee gestoeid hoe we om moeten gaan met de
contributie voor 2020-2021 in dit gekke jaar.We realiseren ons dat
het uitzonderlijk is dat wij als bestuur de contributie vaststellen voor
dit lopende seizoen. Dit is een zaak van de ALV maar…… nood
breekt wet.
Er zijn een aantal kosten die doorlopen. Denk hierbij aan service
pakket voor de bridgemates, contributie bridgebond en de prijsjes
ikv stepbridge en de koffertjes competitie.
Ons jaarlijkse contributie bedraagt €50,00 per jaar. De contributie is
vastgesteld op €15,00 voor dit seizoen.
Indien u meer wilt overmaken reserveren wij dit bedrag voor de
aanschaf van tafels en kleedjes voor het nieuwe seizoen.
Onze penningmeester zal jullie een mail sturen met het verzoek om
te betalen.
- Je blijft lid: contributie bedraagt € 15,- tot 1 september 2021.
Stepbridgen is mogelijk en je ontvangt het bridgeblad.
- Je blijft geen lid. Je meldt je af bij de secretaris, Joke, en stopt
met bridgen
We hopen dat we iedereen bij onze club behouden in deze
moeilijke tijd.

Thuiscompetitie met de koffertjes
Bridgeclub Alert heeft een drietal koffertjes waarmee we een
thuiscompetitie kunnen opzetten.
Het idee is dat twee paren van de club op een middag/ avond met
elkaar de spelletjes van het koffertje spelen en dat daarna weer
twee andere paren dit koffertje spelen enz.
Zo hebben we onderling met elkaar contact. Wij als bestuur zullen
samen met onze partner een ander paar benaderen om zo een
start te maken met de koffertjes competitie.
Meld je aan bij Herman tel 06-51077184als je hieraan mee wilt
doen.

Pagina 4 van 4

