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       Nieuwsbrief nr. 10,  oktober 2015  
 
1. Picolo 

 
Het kwam nogal eens voor dat je een bepaald paar tijdens onze bridgeavonden meer ontmoette dan 
een ander paar. Bovendien was het gelijkmatig verdelen van stilzitten en het indelen van vaste tafels 
handwerk. 
Aan het begin van het nieuwe speelseizoen hebben we het programma Picolo (inderdaad met één c) 
in gebruik genomen. Dit programma is gekoppeld aan Bridge-It, en zorgt ervoor dat de indeling 
beter geoptimaliseerd wordt. 
 

2. Bedankt als lid 
 

Ria en Toon Derks 
 

3. Gebruik van Bridgemate Pro (de kastjes om het resultaat van een spel in te voeren) 
 

Helaas komt het nog te vaak voor dat in de bridgekastjes niet alle vier de spellen van een tafel 
ingevoerd worden. 
Dit leidt tot verstoringen en tijdverlies, met name bij hen die deze spellen de volgende ronde 
moeten spelen en bij de wedstrijdleiding. 
De kans op die verstoringen kan aanzienlijk verkleind worden door als volgt te handelen. 
Vul als Noord, direct nadat het eindcontract bereikt is, het spelnummer, het paar dat speelt en het 
contract in. 
Het kastje onthoudt deze invoer, ook als de invoer na enige tijd verdwijnt. 
Als het spel gespeeld is, weer op JA drukken,  het resultaat invullen en op de gebruikelijke manier 
door Oost laten controleren. 
Na vier spellen weer op JA drukken en controleren of EINDE RONDE verschijnt. 

  

4.  Rabobank 
 
Zoals bekend organiseert Rabobank de Kempen ieder jaar een clubkascampagne (RCC).  
Dit heeft tot dusver altijd een leuk bedrag voor onze club opgeleverd.  
Het bestuur vraagt aan de leden, die wel bankieren bij de Rabobank de Kempen, maar daarvan nog 
geen lid zijn, zich alsnog aan te melden. Onze vereniging kan dan een nog gunstiger resultaat 
bereiken. 
Het aanmelden is geheel kosteloos. 

 
5. Contributie 
 

Er is een aantal leden dat de contributie over 2015-2016 nog niet heeft betaald. 
Gaarne € 50,00 (per lid) overmaken naar de bankrekening zoals linksboven is vermeld. 
 

 
 


