Bridgeclub De Robber

1 november 2018
Jaargang 1, editie 4

‘t Robbertje
Nog 17 nachtjes slapen……..
Over tweeënhalve week is het zover, dan vindt de 18e editie van
het Open Herfsttoernooi van De Robber plaats.
Zoals elk jaar wordt dit toernooi gehouden op onze vaste speellocatie: Party Centrum Nijenhuis, Houtladingstraat 6, 7102 BP Winterswijk.
Het Open Herfsttoernooi is een toernooi dat bezocht wordt door
zowel beginnende als gevorderde bridgers, maar bovenal is het
een gezellig toernooi waar op een relaxte manier wordt gespeeld.
Zeker voor beginnende bridgers aan te bevelen om kennis te maken met wedstrijdbridge buiten de clubavond.
Tussen twaalf en één uur is de ontvangst met koffie en iets lekkers. Het toernooi begint om één uur en er worden 7 rondjes van 4
spellen gespeeld. De scores worden topintegraal vastgesteld dus
de score van een paar wordt vergeleken met alle andere paren die
meespelen.
Nadat er om ca. half vijf het laatste rondje is gespeeld gaat de
wedstrijdleiding aan de slag om de uitslag vast te stellen. Ondertussen worden er lootjes verkocht voor de traditionele loterij met
prijzen die beschikbaar zijn gesteld door de middenstand van Winterswijk. Dit jaar is het record van het aantal prijzen wederom gebroken, dus de kans om met een prijs naar huis te gaan is alleen
maar groter geworden.
Na de verkoop van de lootjes is er tussen ca vijf en zes een warm/
koud buffet. Tijdens het buffet wordt de uitslag van het bridgen bekend gemaakt en vindt de prijsuitreiking plaats. Evenals vorige jaren is de 1e prijs een bridgeweekend in Hotel Asteria te Venray.
De winnaars van vorig jaar hebben daar van een heerlijk aspergeweekend genoten. De 2e tot en met de 5e prijs bestaan uit diverse
bonnen en natuurlijk is er een prijs voor diegenen die het dichtst bij
de 50% scoren. Ook voor de 18e, 36e, 54e plaats etc. is er een
prijs beschikbaar.
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Programma BC De Robber komende periode
•

Elke dinsdagavond
parencompetitie

•

18 november 18e
Herfsttoernooi (apart
opgeven)

•

27 november oefenavond

•

18 december kerstdrive

Bijdragen aan dit nummer
•

René Vielvoije

•

Elga Hamhuis

Na afloop van het buffet kan eenieder zijn prijzen van de loterij ophalen.
Kortom, een prima dagbesteding voor slechts € 40 per paar.
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Inschrijven Herfsttoernooi
U kunt zich inschrijven voor de 18e editie voor het Open Herfsttoernooi
van De Robber op onze website door op onderstaand link te klikken
http://www.derobber.nl/inschrijfformulier.php
Of door een e-mail te sturen aan herfsttoernooi@derobber.nl
Of door te bellen naar 0543-532185
En/of door € 40 over te maken naar NL19 RABO 013 2306 743 ten name van BC De Robber onder vermelding van namen, voornamen en
eventueel NNB-nummers (uw afschrift is uw inschrijfbewijs).

Wedstrijdleiding Open Herfsttoernooi
Ook dit jaar is de wedstrijdleiding van het Herfsttoernooi weer in handen van mevrouw Hetty
Centen. Zij verzorgt niet alleen de te spelen spellen, zodat ook de meespelende organisatie
niet weet wat de beste contracten zijn, maar is ook de arbiter van het toernooi en zorgt daardoor weer voor een goed verloop.
Van belang is dat de arbiter wordt geroepen als er een onrechtmatigheid aan tafel wordt vermoed en dat de deelnemers niet zelf proberen een en ander te herstellen.
Schroom niet haar in te schakelen, ze komt er speciaal voor naar Winterswijk…..
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Bridge-etiquette
BIDDING BOX
Denk met je verstand
en niet met je hand
BLINDE
De blinde staat buitenspel
en speelt slechts op bevel.
KAART GEREED HOUDEN
Denk en beslis,
pak de kaart als het je beurt is.
ONGEOORLOOFDE INFORMATIE
Bridge blijft slechts mooi,
met je gezicht in de plooi.
Lippen op elkaar
en spelen maar.
NAKAARTEN EN TREUZELEN
Bridge is denken en spelen,
niet de tegenstander vervelen.
Geef geen commentaar,
in woord noch gebaar.
Na het spel weet de partner het ook wel.

Noord: Wat wil ze nou toch met vier harten?
Mijn kaarten zijn alleen maar zwarten.
't Is steeds weer hetzelfde gedoe.
Ze zit te bieden als een koe.
Ons contract gaat zo naar de knoppen.
Mij rest niets anders dan vier schoppen.
4 schoppen
Zuid:

Vier schoppen? Vraagt ze nu naar heren?
Die tante zal het ook nooit leren.
Ik weet het onderhand niet meer.
Ik bied mijn ruiten nog maar een keer
5 ruiten

Noord: Vijf ruiten? Is ze nou bezeten!?
Zo zout heb ik het nog nooit gevreten.
't Liefst sloeg ik haar direct naar buiten
Dwars door haar verrekte ruiten.
Vijf schoppen, nou zal ze het toch wel snappen
En anders vallen er straks klappen!
5 schoppen
Zuid:

GEDRAG AAN TAFEL
Hoffelijk gedag,
levert sneller een lach.

Dat moet mij nou weer gebeuren,
Die troel blijft maar met haar schoppen leuren
En dat is mijn renonce! Weet je wat ik doe?
Ik bied gewoon vijf Sans-atout !
5 sans-atout

Spannend biedverloop
Noord: 2 schoppen
Zuid:

Twee schoppen, da's geen kattenpis
en mijn kaarten zijn ook niet mis.
Ik heb immers veertien mooie punten;
Dat wordt een spelletje om te stunten!
Zal ik jumpen?... Nee niet te vlot
Drie ruiten wordt mijn eerste bod.

Noord: Wel allemachtig!...Sans-atout!
Ze is nog érger dan een koe!
Nog één keer zal ik het proberen:
Zes klaveren, dát zal haar leren !
6 klaveren
Zuid:

3 ruiten
Noord: Drie ruiten?... klinkt lekker positief.
Dat biedt heel duidelijk perspectief.
Nu komen mijn klaveren op de proppen,
ik kan altijd nog terug naar schoppen
4 klaveren

Zuid:

Vier klaveren?...Gut wat een oen.
Wat moet ik daar nu toch mee doen.
Is dat reëel of is 't azen vragen
Ik heb één aas, ik zal het maar wagen.
Vier harten dus op goed geluk
Met al die punten kan ‘t niet stuk.
4 harten
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Nou breken alle twee mijn klompen.
Dat iemand toch zo af kan stompen.
Bah, wat heb ik toch een spijt
Dat ik ging bridgen met die meid.
Mooi dat ik die klaveren niet moet.
Ze kan barsten!....Zes sans-atout !
6 sans-atout

Noord: Wat een hersenloze griet,
Bridgen kan die meid dus niet.
Een ding is zeker, dat klein slem sans
Maakt met mijn kaart geen enkele kans.
Dus… schoppen tot besluit
Het maakt nu toch geen fluit meer uit !
7 schoppen
Zuid:

Dat is het toppunt, ik geef het op.
Wat heeft die meid een plaat voor haar kop!
Ze is vast de laagste in haar klas.
Zoek het maar uit tante....: Ik pas !!!

De Loterij

Bridgecitaten

Ook dit jaar is er weer
moeite gedaan om de
middenstand van Winterswijk met een be-

Bied niet mooi, maar nuttig."
Hans Kreijns, beroemd bridgespeler

zoek te vereren en zo
prijzen voor onze tradi-

tionele loterij te verzamelen. Ook dit jaar zijn

"Ik psych alleen tegen spelers die beter zijn dan ik. Ik heb

er weer meer prijzen

nog nooit gepsycht."

dan vorig jaar beschikbaar gesteld. Vele prij-

Ira Rubin, beroemd bridgespeler

zen zijn in natura, maar
er zijn ook vele bonnen
die ingeleverd kunnen
worden bij de winkel

die deze bon beschikbaar heeft gesteld.

"Many games provide fun, but bridge grips you. It exercises your mind. Your mind can rust, you know, but bridge
prevents the rust from forming."
Omar Sharif, acteur

Een bon gewonnen en
u woont niet in de omgeving van Winterswijk?

"Tien jaar bridge-ervaring zegt niets, het kan de ervaring
van een jaar zijn die tienmaal werd herhaald."

Dan is dat een goede

"Het is niet de behandeling van moeilijke spellen die iemand tot een goed speler maakt;

reden om Winterswijk

het is zijn vermogen om de makkelijke spellen niet te ver-

nog een keer als toerist
te bezoeken om te genieten van alle leuke
zaken, de natuur en de
andere mogelijkheden.
Of ruil uw bon met ie-

prutsen."
"Je kent iemand beter na een dag bridgen dan na een
maand vriendschap."
Uit Bridge met een knipoog, Cees Sint en Ton Schipperheyn

"Blackwood is niet bedoeld om slem te bieden, maar juist
om te weten wanneer men geen slem moet bieden."

mand anders die een
prijs heeft gewonnen.
Helaas kan de organisatie geen bonnen omruilen voor geld of andere prijzen.
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Easley Blackwood, beroemd bridgespeler

