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1. Systeemkaarten 

 
Wil je hulp bij het maken van je systeemkaart? Kom 

dan naar het systeemkaartenspreekuur op 20 

november 2018, vanaf 18:30 uur in onze speelzaal. 

Enkele vrijwilligers zitten voor je klaar om zowel 

inhoudelijk te helpen maar ook met het maken van de 

kaart zelf. 

 

2. Clubranking 

Op 30 oktober zijn we van start gegaan met de 

Clubranking. Dit is een systeem voor het maken van 

de indeling op de speelavonden. 

 
Het belangrijkste verschil met de competitie zoals je 

die gewend bent, is dat er per avond een ranglijst 

wordt opgemaakt. Deze ranglijst is leidend voor de 

indeling van de volgende week. 

Dit systeem maakt het voor de wedstrijdleider een 

stuk eenvoudiger. Voor jou als speler (of voor jullie 

als paar) zie je na elke avond of je gestegen bent of 

gedaald bent op de ranglijst. Kijk op onze website bij 

uitslagen: 

 
Meer weten over het ranking systeem? Klik dan hier 

 

 

3. Districtsviertallen 

Het viertallenseizoen van het district Rotterdam 

wordt traditioneel geopend met de Deltabokaal. Elk 

viertal uit het district is welkom en er wordt op 

sterkte ingedeeld. Onze vereniging vaardigde een 

team af. Klik hier voor de uitslagen. 

 

In de viertallencompetitie voor dit seizoen doen we 

mee met 1 team in de tweede klasse. Het team bestaat 

uit 6 spelers: Dorien/Jan, Jopie/Gerrit en Anke/Jan. 

Vorig jaar werden ze derde. Misschien zit er dit jaar 

meer in. 

 

4. Clubtelefoon 

 
We zijn bereikbaar op onze clubtelefoon. Het 

nummer is 06 -  19 46 51 08. Zet NRBC-Capelle in je 

contacten, dan hoef je nooit meer te zoeken. 

 

5. Laddercompetitie 

Dit seizoen spelen we vier avonden op een andere 

manier dan “gewoon paren”. 

Het doel van deze avonden is kennis maken met een 

andere manier van berekenen van de behaalde scores. 

De kans is groot dat je op deze avonden andere 

tegenstanders tegen komt dan je gewend bent. Leuk 

voor de afwisseling en zeker zo gezellig. 

De eerste avond is achter de rug.  

De ladderstand kun je hier bekijken. In de volgende 

nieuwsbrief zullen we de scoremethode nader 

toelichten. 

 

6. Agenda 

o 18 december 2018: Kerstdrive NRBC-Capelle 

o 20 januari 2019 : Generatietoernooi District 

Rotterdam. Doe eens mee met je (klein-) dochter 

of zoon. Geen kennis van het bridgespel? Geen 

probleem. Na een korte introductie kan iedereen 

meedoen. Aanmelden: nrbc.capelle@gmail.com 

 

De eerste nieuwsbrief is een feit. Heb je op- en /of 

aanmerkingen, ideeën of suggesties voor de volgende 

nieuwsbrieven, laat het gerust weten aan de redactie, 

via nrbc.capelle@gmail.com. 

https://www.bridge.nl/automatisering-algemeen/2985-nbb-clubranking
https://www.nbbclubsites.nl/district/5/uitslagen
https://www.nbbclubsites.nl/club/5043/pagina/962862
nrbc.capelle@gmail.com
nrbc.capelle@gmail.com

