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

REDACTIE:
Mary van Oort

Beste Bridgers,
Het heeft lang geduurd en duurt nog voort, maar na de
persconferentie van vrijdag 18 juni jl kunnen we steeds meer
en positiever gaan denken aan het begin van een nieuw
fysiek bridgeseizoen. Het bestuur heeft 8 juni vergaderd om
dit scenario in te vullen. Hoewel waarschijnlijk alle leden dan
hun 2e vaccinatie hebben gehad willen wij toch van jullie
allen persoonlijk vóór 1 juli a.s. vernemen of je lid blijft en of je
fysiek wilt gaan bridgen. Stuur hiervoor een mailtje aan
bolponten@hotmail.com Het ledental is tijdens de
coronaperiode licht afgenomen, waardoor we in september
met 2 volle lijnen gaan starten.
Ondanks véle pogingen en gesprekken is het het bestuur niet
gelukt om in Beuningen een locatie te vinden die ons in staat
stelt om met 2 lijnen minimaal te kunnen bridgen. Dus blijft
onze locatie ook volgend seizoen Sporthal de Tinnegieter. Het
bestuur is doende om nieuwe tafels aan te schaffen,
eventueel samen met de Tinnegieter. Voor tafelkleedjes en
overgordijnen vragen we graag jullie meedenken hoe we dat
tegen betaalbare prijzen kunnen verwezenlijken. Wie ideeën
heeft kan dat ook naar bovengenoemd mailadres sturen. Bij
voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking in deze.

mailadres:
info@bridgeclub-alertbeuningen.nl

Donderdag 12 augustus
Zomerbridge georganiseerd
door de VvSB
Gezellig een hele dag
bridgen in de Leghe Polder
Zie Zomerfestival VvSB

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

Mondkapjes bijna verledentijd
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Terugblik op het seizoen 2019-2020
Zoals elk jaar heeft onze secretares Joke Bol weer een mooi verslag gemaakt.
ALERT jaarverslag 2019-2020
2019 stond in het teken van ons 25-jarig jubileum. In De Arend in Winssen kwamen we op 18
december 2019 met 60 leden feestelijk bijeen. De voorzitter opende de middag met een
hartelijk welkom aan iedereen. Speciale gast was sportwethouder Pim van Teffelen. Hij sprak
sportieve opbeurende woorden over de leefbaarheid van Beuningen welke zich manifesteert in
verenigingen, clubs die veel ouderen sportief bij elkaar brengt. Alert mag daar trots bij genoemd
worden. 7 leden van het eerste uur werden in het zonnetje, bloemetje gezet. Zij kregen een
bridgepassende “onderscheiding” omgehangen, gemaakt door ons altijd creatieve lid Fien
Loermans. Hierna speelden we scrabblebridge waarbij de meest inventieve woordoplossing in
de prijzen viel. In de pauze werden we brein brekend verrast door de jonge goochelaar Quinten
Karssen. Hij wist iedereen telkens weer op het verkeerde been te zetten. Je denkt dat je het ziet
maar dat is het toch weer niet. Aansluitend hieraan hebben van een heerlijk diner genoten.
Een nieuw bestuurslid is aangetreden. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Mary heeft met
verve ingezet op het uitbrengen van een Nieuwsbrief. Hiermee worden leden sneller
geïnformeerd aangaande ontwikkelingen, en meer betrokken gemaakt bij de club. Inhoud zal
o.a. informatie over bridge-vraagstukken of bridgeregels betreffen.
Het seizoen 2019-2020 is gestart met 58 leden. Enige snelle mutaties in het begin, maar met
nieuwe combinaties en enkele nieuwe leden is het ledental begin 2020 naar 62 gestegen.
Op 6 maart 2020 slaat het coronavirus toe. Het gevolg is dat het sociale leven tot stilstand komt.
Socialdistancing en de 1,5 meter samenleving is het nieuwe normaal. Het bridgen moet abrupt
stoppen. Niet alleen het bridgen maar alle sporten, alle activiteiten, horeca, cafés, en ook
verzorgings/verpleeghuizen komen tot stilstand. Iedereen zit (bijna) opgesloten. Premier Rutte
noemt het een intelligente lock-down. Het betekent: pas op de plaats, rust totdat er een vaccin
beschikbaar is die de mensheid kan beschermen, tot zolang moeten we leven in een 1,5 meter
samenleving.
Begin mei start het bestuur een belronde naar alle leden, om te informeren naar ieders
gezondheid, lichamelijk zowel als geestelijk, want bridgers die niet kunnen bridgen …… ja. Eind
mei ontvangen alle leden een attentie in de vorm van een doosje Merci met een balpen. Dit als
lichte compensatie voor het wegvallen van de laatste speelronde, de paasdrive, de slotdrive
maar vooral het sociale contact.
Om leden toch van informatie te voorzien is de frequentie van de in januari 2020 gestarte
Nieuwsbrief verhoogd.
In juni vraagt het bestuur subsidie aan bij de provincie voor online Stepbridge. Hiermee kunnen
we de leden toch bridge aanbieden. De subsidie wordt goedgekeurd en 6 juli starten we me14
personen. De deelnemende leden krijgen eerst een middag Stepbridge informatie.
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Het seizoen eindigt in stilte en in afwachting van hoe het corona zich ontwikkelt. We hopen dat
in het seizoen 2020-2021 fysiek bridgen weer mogelijk zal zijn.

Stand van zaken mbt de financiën
Bridgeclub Alert Beuningen
Financieel verslag
over de periode september 2019 – augustus 2020
Op 25 mei 2021 hebben Carolien Belgers en Hennie Uil de financiën gecontroleerd. En
geaccordeerd.
De belangrijkste zaken uit het financiële jaar 2019 – 2020 som ik hieronder op:








We hadden in september 2019 62 betalende leden.
We hebben in oktober 2019 een nieuwe laptop aangeschaft voor € 550,-.
Het lustrum heeft € 2.500,- gekost. We hadden hier voor gespaard.
We hebben een subsidie ontvangen van € 1.840,- in het kader van coronamaatregelen (Maatregelen tegen eenzaamheid en ter bevordering van sociale
samenhang). Deze subsidie draagt bij aan de extra kosten voor het lidmaatschap van
de bridgebond en de rondgedeelde attenties. Op dit moment houden we nog een
paar honderd euro over. En die zullen we niet terug hoeven te betalen, verwachten
we. Hier kunnen we een bestemming voor zoeken, zoals bijvoorbeeld vierkante tafels.
We zijn als club lig geworden van de bridgebond. Daarom konden we op maandag
blijven bridgen, op de computer.

John Dibbits penningmeester
22 juni 2021.
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Het speelrooster voor het seizoen 2021-2022
Onder staand vinden jullie het voorlopige speelrooster voor 2021-2022. In de algemene leden vergadering
zal besloten worden of we de speciale drives zoals de Kerst en Paasdrive door zullen laten gaan.
Daarnaast kunnen jullie ideeën aandragen om het speelrooster anders in te vullen. Waar mogelijk zal het
speelrooster dan worden aangepast.
We spelen natuurlijk op de maandagavond en in totaal 5 competitie blokken van 6 weken.
6 september 2021
13 september 2021
20 september 2021
27 september 2021
4 oktober 2021
11 oktober 2021
18 oktober 2021

start seizoen onder genot van een drankje bijpraten en inspelen
eerste ronde competitie
tweede ronde competitie
derde ronde competitie
19.00 uur ALV vierde ronde competitie
vijfde ronde competitie
zesde ronde competitie

25 oktober 2021
1 november 2021
8 november 2021
15 november 2021
22 november 2021
29 november 2021
6 december 2021

herfstvakantie geen bridge
eerste ronde competitie
tweede ronde competitie
derde ronde competitie
vierde ronde competitie
vijfde ronde competitie
zesde ronde competitie

13 december 2021
20 december2021
27 december 2021
3 januari 2022
10 januari 2022
17 januari 2022
24 januari 2022
31 januari 2022
7 februari 2022

eerste ronde competitie
Kerstdrive
Kerstvakantie geen bridge
Nieuwjaar geen bridge
Nieuwjaarsborrel en tweede ronde competitie
derde ronde competitie
vierde ronde competitie
vijfde ronde competitie
zesde ronde competitie

14 februari 2022
21 februari 2022
28 februari 2022
7 maart 2022
14 maart 2022
21 maart 2022
28 maart 2022

eerste ronde competitie
tweede ronde competitie
Carnaval geen bridge
derde ronde competitie
vierde ronde competitie
vijfde ronde competitie
zesde ronde competitie

4 april 2022
11 april 2022
18 april 2022
25 april 2022
2 mei 2022
9 mei 2022
16 mei 2022

eerste ronde competitie
Paasdrive
2e Paasdag geen bridge
tweede ronde competitie
derde ronde competitie
vierde ronde competitie
vijfde ronde competitie
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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.
Personen
Rinie Broenland
Elly Nielen
Truus van Ham
Joke Bol
Ria Bronkhorst
Aernout van Besouw
Diny Penninx
Iet Fest
Hannie van Dam
Elly Theunissen
Mary van Oort
André van den Broek
Kees Goetstouwers

Beatrix van den Bosch
Ria Janssen
Leny Goesten
Annigje Knoop
Frans Grisel
Jan Goesten
Judit Kuipers
Henk Fest
Erica van den Bosch
Annie Grisel
Maria Wouters
Wilfried Zwartjes
Max Coppes

maart
2
0
4
2
0
3
0
3
5
2
2
2
4

april
2
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0

mei
0
4
2
1
0
1
2
1
1
1
1
0
0

Totaal
4
5
7
3
1
5
2
5
7
3
3
3
4

Truus en Leny sccorden als enig paar één keer grootslem.

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.
We vermelden alleen die paren die minimaal 3 keer hebben gespeeld in de maand.
Voor de maanden april en mei zie onderstaande. Elly en Ria gefeliciteerd met het behalen van de 1e
plaats in april en mei.
APRIL 2021
Elly Nielen
Rinie Broenland-Hendriks
Iet Breunese
Aernout van Besouw
Lenie Hillenaar
Maria Wouters
Hannie van Dam
Truus van Ham
Diny Penninx
Maria van Kempen
Joke Bol
Frans Grisel
André van den Broek
Elly Theunissen

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

65,66
64,02
54,81
53,17
51,94
50,95
49,87
49,52
47,75
47,47
42,55
42,17
36,99
36,71
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MEI 2021
Elly Nielen
Hannie van Dam
Aernout van Besouw
Truus van Ham
Rinie Broenland-Hendriks
Iet Breunese
Joke Bol
Frans Grisel
Diny Penninx
Maria Wouters
Elly Theunissen
André van den Broek

Ria Janssen
Erica van den Bosch
Jan Goesten
Leny Goesten-van Beers
Beatrix van den Bosch-Janssen
Henk Fest
Annigje Knoop
Ria Bronkhorst
Judit Kuipers-Jansen
Mary van Oort
Annie Grisel
Wilfried Zwartjes

60,53
58,00
56,31
53,66
53,48
48,60
47,09
44,45
43,93
40,75
37,32
33,01

Bridgelimerick

Twee overmoedige vissers uit Harlingen
Deden op de club de vreemdste dingen
Ze boden als dwazen
Zoals slem zonder azen
Geen wonder dat ze ook daar bot vingen

Bridgelimerick

Een argeloze verzekeringsagent uit Sprang-Capelle
Schrok zich op een avond de vellen
Zijn partner, een roekeloze dwaas
Bood groot slem, zonder troefaas
Hoog tijd om “even Apeldoorn te bellen”.
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