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

REDACTIE:
Mary van Oort

Beste leden van Bridgeclub Alert,
We sluiten dit jaar 2020 af met een totale lockdown. Maar er
schijnen ook lichtpuntjes in 2021. Nederland gaat vanaf januari
vaccineren. Dit betekent dat het bestuur er weer langzaam over na
kan gaan denken hoe we het nieuwe seizoen in kunnen gaan
vullen. We verwachten niet dat we voor september 2021 fysiek
kunnen starten maar blijven wel tot aan die tijd clubcompetitie
spelen via Stepbridge.
In deze nieuwsbrief zien jullie wie de eerste “maandbeker” heeft
gewonnen en een overzicht van het uitbieden van het slem.
Wij wensen jullie vanaf deze plaats een prettig, een
voorspoedig en gezond 2021 toe. Pas goed op jezelf en een
ding staat voor ons als een paal boven water:

In 2021 zien we elkaar aan de bridgetafel !
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Herman, John, Joke, Ria en Mary

mailadres:
info@bridgeclub-alertbeuningen.nl

Het bestuur wenst
alle leden een fijne
en een prettige
jaarwisseling en
we zien elkaar in
2021 vast weer aan
de bridgetafel

De maandbeker
Vanaf december hebben we ingesteld dat er per maand een
winnaar van de “maandbeker is. 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.
personen
Rinie Broenland-Hendriks
Joke Bol
Kees Goetstouwers
Truus van Ham
Elly Nielen
Maria Wouters

Beatrix van den Bosch-Janssen
Annigje Knoop
Max Coppes
Leny Goesten-van Beers
Ria Janssen
Mary van Oort

gemiddelde
56,04
53,42
52,86
52,12
52,12
51,01
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Aernout van Besouw
Diny Penninx
Hannie van Dam
Iet Breunese
Lenie Hillenaar
Maria van Kempen
Herman van den Bosch
Ria Bronkhorst

Jan Goesten
Judit Kuipers-Jansen
Henk Fest
Erica van den Bosch
Ruby Struiksma
Wim Eilander
John Dibbits
Mieke van Vliet-van der Burgt

50,66
50,15
48,69
47,71
40,36
38,89
nvt
nvt

Rinie Broenland en Beatrix van den Bosch hebben de eerste
“maandbeker” gewonnen. Het bestuur zorgt dat een kleine attentie
jullie kant uitkomt.
Vanaf 4 januari zijn er weer nieuwe kansen.

Het slemtoernooi
Vanaf december houden we ook bij hoeveel keer klein en groot
slem wordt uitgeboden per paar. Over een periode van drie
maanden maken we dan de slemcompetitie stand bekent.
De tussenstand is als volgt:
personen
Rinie Broenland
Joke Bol
Kees Goetstouwers
Truus van Ham
Elly Nielen
Maria Wouters
Aernout van Besouw
Diny Penninx
Hannie van Dam
Iet Breunese
Lenie Hillenaar
Maria van Kempen
Herman vd Bosch
Ria Bronkhorst

Beatrix van den Bosch
Annigje Knoop
Max Coppes
Leny Goesten
Ria Janssen
Mary van Oort
Jan Goesten
Judit Kuipers-Jansen
Henk Fest
Erica van den Bosch
Ruby Struiksma
Wim Eilander
John Dibbits
Mieke van Vliet

1
1
2
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0

Contributie 2020-2021
Op dit moment hebben wij vijf opzeggingen en heeft bijna iedereen
de contributie betaald. Wij missen nog de contributie van een 5-tal
leden.
We hebben maar liefst €205,00 bovenop de €15,00 contributie geld
binnen gekregen. Dit bedrag wordt zoals afgesproken gereserveerd
voor tafels en kleedjes voor het ieuwe seizoen.
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OPROEP
Tijdens het bridgen op de computer of bij het thuis-bridgen
komen er vast wel eens vragen op van: Hoe hadden we dit
moeten bieden? Of Hoe is dit spel te spelen?
Maak een foto en stuur deze samen met de vraag die je hebt
naar onze redactie. Dit mag natuurlijk ook een
spelregelvraag of een arbitrage vraag betreffen.
Meedoen met stepbridge, vind je het spannend of weet je
nog niet hoe het moet via stepbridge de competitie
meespelen. Schroom niet en vraag hulp. We komen
desnoods een keer langs om te helpen.
Ria Bronkhorst zoekt een nieuwe partner voor stepbridge heb
je interesse laat het ons weten.
We zoeken nog nieuwe deelnemers bij stepbridge voor 2021.
Hoe meer deelnemers hoe leuker de competitie wordt.
Thuis bridgen met de koffertjes van Alert
Een groep leden is al gestart met het thuis bridgen met de
koffertjes van Alert. Wilt u dit ook meld je dan aan bij Herman.
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