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Deze speciale zomer-nieuwsbrief wordt per email verzonden aan alle deelnemers aan de zomercompetitie.. 

Aansluitend wordt deze brief op de website geplaatst. Ook liggen enkele exemplaren ter inzage op de clubavond. 

 

 

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. 
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1. Cursisten  
.Wij verwelkomen de 

cursisten, die in een 

aparte lijn meedoen aan 

de zomercompetitie. 

Het is erg leuk om te 

zien dat zij veel plezier beleven aan het bridgespel. 

In het nieuwe seizoen is er een vervolgcursus. 
 

2. Invallers gevraagd 
Ja, je leest het goed! Straks in het nieuwe seizoen, 

vanaf september, willen we graag een lijst 

aanleggen van bridgers die met enige regelmaat 

beschikbaar zijn als invaller.  

 
De vraag is dus: wie van de “zomergasten” wil het 

komend seizoen beschikbaar zijn als invaller. Als 

individu of als paar. Aanmelden graag bij Nel de 

Zeeuw. Bel de clubtelefoon of email naar: 
n.moze@hotmail.com 
 

3. Zomerkampioenschap 
De uitslagen van de zittingen van deze 

zomer worden verzameld in de NBB-

Clubranking. 

Je kunt de 

tussenstanden vinden 

bij “Uitslagen” op onze 

website. 

Om mee te dingen voor 

het kampioenschap 

moet je minimaal 7 

keer hebben meegedaan 

en het maximum aantal 

afvalscores is 3. 

 

4. De Bridgemate. 

Dit geweldige hulpmiddel laat ons bijna nooit in de 

steek. Wat nog wel eens tot problemen leidt, is dat 

er verkeerd wordt ingevoerd. Dat is spijtig, voor je 

zelf, je medespelers èn de wedstrijdleider. 

Dat kan dus beter: 

 Controleer bij het begin van elke 

ronde of de namen juist zijn. 

 Controleer het spelnummer, 

vooral als je aan een wisseltafel 

zit. 

 Voer meteen na de derde pas het contract en 

daarna ook de uitkomst in. Laat dit zien aan een 

van de tegenstanders. 

 Heb je per ongeluk toch iets verkeerd 

ingevoerd, vul dan een correctiebriefje in en leg 

dat bij de PC. 

 

5. Arbitrage. 
Bij NRBC-Capelle spelen we 

volgens de regels. Als er iets 

verkeerd is gegaan, vraag dan 

zo snel mogelijk om 

arbitrage. 

Zij/hij komt graag aan tafel 

(ja echt!) om duidelijk te maken hoe verder 

gespeeld kan worden. Het niet of te laat vragen om 

arbitrage bij een onregelmatigheid leidt vaak tot een 

ongewenste situatie. Schroom dus niet, ook niet in 

de zomer! 
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