Belangrijke personen
Voorzitter: Lambert Sprangers
Secretaris: Jan van Biljouw

Locatie: Waterhoef
Terburghtweg 100, 5061 LJ Oisterwijk, Nederland

BCO
Bridge Club Oisterwijk

Vice-voorzitter: Frank Leenders
Penningmeester: Jan van Biljouw

www.nbbclubsites.nl/club/29001

Administratie: Lambert Sprangers
Lid : Nel op 't Hoog, Kees Rijnen
Wedstrijdleiders: Frank Leenders
Computer: Wilke Geelkerken, Julie
Poelmans en Marleen Vermeer

info@bcobridge.nl
bestuur@bcobridge.nl
afmelden@bcobridge.nl
wl@bcobridge.nl

Belangr ke emailadressen:
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info@bcobridge.nl
bestuur@bcobridge.nl
afmelden@bcobridge.nl
wl@bcobridge.nl

WELKOM

Welkom bij BCO ( BridgeClub
Oisterwijk opgericht in 1951.
Hartelijk welkom nieuw lid van Bridge Club
Oisterwijk, opgericht in 1951.
Dit is een kort overzicht van het reilen en zeilen bij de
club.

Speeltijden
We spelen 's-maandags van begin september tot
eind april en starten om 19:45 uur stipt, graag
minstens 15 minuten van te voren aanwezig zijn, de
zaal is vanaf 19:00 uur open.

Competitieopzet
De meeste avonden zijn competitie avonden, 4
avonden vormen één competitie, daarna volgt
promotie en degradatie. Enkele avonden zijn speciaal
zoals met Kerstmis. Let op: ook daarvoor moet u zich
expliciet afmelden.
We spelen 6 ronden van 4 spellen in 32 minuten per
tafel. Als de klok 5 minuten voor het einde heeft
gepiept kunt u beter niet met nog een spel beginnen.
Het is geen enkel probleem een spel niet de spelen.
De invloed op de uitslag is nihil.

Afmelden
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Het is erg belangrijk dat u tijdig aangeeft dat u niet
komt spelen, dat kan via de BCO-app of te mailen
met afmelden@bcobridge. Nadere details staan op
internet. Uitgangspunt is dat partner wel komt! Dus
die moet zich expliciet afmelden als hij/zij ook niet
komt.

Werkwijze tijdens zitting

Informatie gedurende het jaar

We hebben de nieuwste bridgemates ter beschikking
waarop alle gegevens staan die u voor de ronde nodig
hebt. Als u met de bediening geen ervaring mee heeft zal
uw tegenstander dat wel hebben. De gidsbriefjes liggen
op het biljart en bevatten naast de normale aanwijzingen
ook de namen van uw tegenstanders. Mocht u met een
invaller spelen dan meldt u dat door de betre ende
naam op het gidsbriefje door te strepen en na a oop op
de Wedstrijdleiding en Arbitrage

Regelmatig verschijnt een nieuwsbrief, iedereen met een
e-mailadres krijgt deze opgestuurd. Als u een leuk idee
voor de inhoud hebt, zien wij dat graag tegemoet. Om de
5 jaar viert de club het lustrumfeest, de volgende staat
eind 2016 gepland.

Wedstrijdleiding en Arbitrage
Mochten zich aan tafel technische problemen voordoen,
met de bridgemate waarschuw de wedstrijdleider. Heeft
u problemen met het spel, te weinig kaarten, verzaking,
schroomt u niet om de arbiter te roepen. Die is daarvoor
opgeleid en u weet zeker dat het goed wordt opgelost.
Zelf oplossen kan na a oop problemen geven.
Aanvaart de arbitrale beslissing met respect, ook als
de oplossing in uw ogen niet juist is. Er is altijd een
mogelijkheid in beroep te gaan. Hebt u zich vergist bij
het invullen, regel dat dan zelf middels een
correctiebriefje dat op de WL tafel ligt, wel moeten
beide paren ondertekenen.

Rol computerbediende
Deze zorgt ervoor dat de zitting wordt aangemaakt en
de legt de gidsbriefjes op het biljart. Na a oop van de
avond legt deze de voorlopige uitslag zo spoedig
mogelijk op het biljart en zend deze naar de website.
De uitslag wordt voorgelezen. Er worden ook
aardigheid verloot.
Op de uitslag zijn nog geen correcties aangebracht,
die worden pas de volgende dag, in alle rust, thuis
door de wedstrijdleider doorgevoerd en opnieuw naar
de NBB site gestuurd. Protesten zo spoedig mogelijk
indienen. Maar het kan tot uiterlijk één week na de
zitting gebeuren.

Contributie
De contributie bedraagt €60, als u lid bent van een
andere, bij de NBB aangesloten club, mag u €9 (de neb
kan dit wijzigen) aftrekken. Nieuwe leden betalen
eenmalig €12,50 bij inschrijving. U ontvangt een
contributienota.

Wij wensen U veel plezier op onze club

