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

REDACTIE:
Mary van Oort

Beste leden van Bridgeclub Alert,
Gisteren avond was er weer een persconferentie van onze premier.
Hierin kwam naar voren dat we in ieder geval tot eind maart nog
een avondklok hebben. Sporten in de buitenlucht met 4 personen
mag vanaf 16 maart weer. Er worden steeds meer vaccins
goedgekeurd en hierdoor kunnen steeds meer mensen worden
gevaccineerd. Er is positief perspectief. Wij moeten echter nog
geduld hebben voordat we fysiek met elkaar rond de tafel kunnen
zitten om met zijn allen te bridgen. Maar het bestuur heeft de stille
hoop dat we vanaf september weer iets kunnen gaan organiseren.
Ons leden aantal staat op dit moment op 52 leden. Dit betekent dat
we straks zeker in twee lijnen kunnen starten. Maar op de eerste
plaats zullen de eerste bijeenkomsten er zijn om weer gezellig
samen te zijn en onze bridge kennis weer iets op te frissen.
Houd nog even vol en blijf gezond.

mailadres:
info@bridgeclub-alertbeuningen.nl

Samen met je partner je
biedvaardigheden
verbeteren?
Zie de info over bid72
en doe mee!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Herman, John, Joke, Ria en Mary

Oproep
Heb je zin om een keer met een groepje thuis te bridgen laat het
ons dan weten. Er zijn leden die graag in contact willen komen met
leden die nog geen groepje hebben. Een aantal van onze leden is
al 1 keer gevaccineerd en heeft daarom iets meer
bewegingsruimte.
Schroom niet en bel Herman of mail de redactie.
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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.
Voor groot slem geboden en gemaakt 2 punten.Voor klein slem geboden en gemaakt 1 punt.
Het slemtoernooi is gewonnen door Rinie en Beatrix. Maart, april en mei zijn de maanden voor het 2e
slemtoernooi.
De stand is als volgt:
Personen
Rinie Broenland
Elly Nielen
Kees Goetstouwers
Truus van Ham
Joke Bol
Ria Bronkhorst
Maria Wouters
Aernout van Besouw
Diny Penninx
Hannie van Dam
Hannie van Dam
Iet Breunese

december
Beatrix van den Bosch
1
Ria Janssen
1
Max Coppes
2
Leny Goesten
1
Annigje Knoop
1
Frans Grisel
nvt
Mary van Oort
1
Jan Goesten
1
Judit Kuipers
0
Henk Fest
1
Erica van den Bosch
nvt
Henk Fest
nvt

januari
2
3
0
2
1
0
0
1
1
nvt
0
1

februari
3
1
2
0
1
1
0
0
0
nvt
1
0

Totaal
6
5
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1

De maandbeker
Vanaf december 2020 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 in het zonnetje gezet.
Rinie Broenland en Beatrix van den Bosch hebben in december en januari de “maandbeker” gewonnen.
De maand februari zijn zij wederom eerste, gefeliciteerd met dit resultaat. .
Rinie Broenland-Hendriks
Aernout van Besouw
Truus van Ham
Maria Wouters
Frans Grisel
Hannie van Dam
Kees Goetstouwers
Elly Nielen
Iet Breunese
Maria van Kempen
Lenie Hillenaar
Diny Penninx
Elly Theunissen
André van den Broek
Joke Bol

Beatrix van den Bosch-Janssen
Jan Goesten
Leny Goesten-van Beers
Mary van Oort
Ria Bronkhorst
Erica van den Bosch
Max Coppes
Ria Janssen
Henk Fest
Wim Eilander
Ruby Struiksma
Judit Kuipers-Jansen
Annie Grisel
Wilfried Zwartjes
Annigje Knoop
nvt

57,94
55,56
52,93
52,60
52,52
52,46
52,09
50,95
47,64
47,59
47,20
46,98
41,72
39,86
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Oefen samen met je partner het bieden.
De NBB organiseert een Nationale Biedwedstrijd.
Wat houdt dit in? Wekelijks krijg je 5 handen naar een app op je mobiel gestuurd. Je partner
krijgt ook zijn 5 handen. Dan ga je samen bieden. Zodra er een eindbod tot stand is gekomen
krijgen je aangegeven hoeveel punten (0 tot 10) je met je bod hebt gescoord .
In week daarna krijg je te horen hoe je gescoord hebt ten opzicht van andere paren met uitleg
en toelichting per spel, waarbij er ook nog een spel in een filmpje wordt toegelicht.
Los van de wedstrijd is dit heel leuk om samen te doen en is het ook bijzo nder leerzaam.
De NBB organiseert dit samen met Bid72. Deelname aan de biedwedstrijd is voor leden van
de Bridgebond gratis.
Na een proefperiode van twee weken kun je wel een abonnement nemen maar dit is alleen
maar om extra spelletjes buiten die van de NBB samen te bieden
Je kunt je op elk moment aanmelden voor de NBW. Meer informatie en
aanmelden: www.bid72.com/NBW en download de app op je telefoon.
OVER DE APP:
Bid72 is ideaal om je biedsysteem te oefenen en te werken aan je
partnership. De app genereert onbeperkt handen, waarna ieder
uitgeboden contract een beoordeling in punten krijgt op een schaal
van 0 t/m 10. Hoe beter je biedt, hoe hoger je in het algemeen
klassement stijgt. Je hebt 72 uur om te reageren o p het bod van je
partner en tevens de mogelijkheid om met je partner te chatten. Ook
kan je met verschillende partners bieden.
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Een hersenkraker. Stuur de uitslag in naar de redactie.
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