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       Nieuwsbrief nr. 13,  mei 2016  
 
1.  Overleden 

 
 Zaterdag 16 april 2016 is Kees van Meurs overleden op 77-jarige leeftijd. 
 

2. Nieuwe leden 
 
Hestia van Moll en Anke Bergman (spelen samen) 
 

3. Rabobank Clubkas Campagne 
 

Dit jaar bedroeg de ‘opbrengst’ € 212,55 (was vorig jaar  € 289,90). Dank aan allen die hiertoe hebben 
bijgedragen. 

      
4. Kofferbridge 
 

Er hebben 16 paren deelgenomen aan ons eerste koffer-bridge experiment. De doorlooptijd bedroeg ruim drie 
maanden. Winnaar in de NZ-richting: echtpaar Elders (59,82 %) en in de OW-richting: Onno Vellema met 
Antoine Verster (58,93 %). Inmiddels is een tweede ronde gestart en om een laagdrempelige deelname te 
bevorderen is het inschrijfgeld met 50 % verminderd tot € 1,00 per paar. 

  
5. Einddrive 

 
De einddrive is gewonnen door Maryanne en Antoine Verster (handicap), met een totaalscore van 63,02 %.. 
Voor de volledige uitslag, ga naar www.bridgeclubwaalre.nl → Uitslagen → Einddrive (linkerkolom). 
Jaarkampioen: Ad en Willem Snackers. 

       Slemtrofee: Annie Janssen en ToonVerhoeven. 
 
6. Oefeningen  

 

Op www.bridgeclubwaalre.nl  wordt wekelijks een interessant artikel geplaatst van Rob Stravers van de 
NBB. In deze artikelen worden allerlei onderwerpen beschreven uit het mooie bridgespel. 
Inmiddels staan hier ruim 150 artikelen op. Ga in de bovenste balk naar Diversen en vervolgens aan de linker 
zijde voor Training. Klik op het onderstreepte bolletje bij een artikel om dit te lezen. 

 

7. Wedstrijdreglement 

  

Door een redactionele verschrijving is artikel 5.5 verkeerd weergegeven. De tweede regel moet luiden: Als 
een speler door de wedstrijdleiding in en met een speler uit een lagere lijn ingedeeld is, kan men niet hoger 
scoren dan zijn EG.  

 
8.  Nieuw seizoen (2016-2017) 
 

De eerste zitting in het nieuwe seizoen is op dinsdag 6 september en de ALV zal worden gehouden op 20 
september.  
Nieuw is dat er een prijsje per ronde zal worden gewonnen door het paar dat in absolute waarde het dichtst bij 
de 50 % scoort. 
 

Het bestuur wenst eenieder prettige vakantie toe! 


