
Een nieuwe lente, een nieuw geluid
Beste leden,
 
Op 8 april was ik getuige van een unieke gebeurtenis, maar liefst 45 leden hadden de moeite
genomen om de extra algemene ledenvergadering (ALV) te bezoeken en nog eens 48 leden
hadden een machtiging afgegeven voor het geval er gestemd zou worden. Op de agenda stond
namelijk een onderwerp dat de verenging het afgelopen half jaar flink bezig gehouden heeft,
namelijk de aanschaf van een dupliceermachine. Volgens sommigen een onmisbaar hulpmiddel
om bridge te kunnen beoefenen zoals bridge bedoeld is, volgens anderen een duivels instrument,
dat ervoor zorgt dat je rare verdelingen krijgt en jouw snits per definitie mislukken. Vooraf was
duidelijk dat er een goede voorlichting naar en discussie met de leden nodig was om tot een breed
gedragen besluit te komen. Voordat Evert Castelein in stelling werd gebracht als voorlichter en
discussieleider, werd hij onder luid applaus ontheven van zijn interim-voorzitterschap en had ik
de eer benoemd te worden tot voorzitter.
 
De hoogste tijd dus voor een nieuwsbrief om jullie te informeren over de belangrijkste
gebeurtenissen en ontwikkelingen, maar eerst stel ik mij graag even nader voor.
 
Ik ben 57 jaar jong, getrouwd en wij hebben twee prachtige kinderen en een nog mooiere
kleindochter. Ik leerde bridgen (voorbereidende klaver) van mijn vader toen ik een jaar of 16 was
en speelde tijdens mijn actieve volleybal ‘carrière’ af en toe een zomerdrive. Toen ik uitgeraasd
was in het volleybalveld heb ik de bridgesport opgepakt, ik werd in 2001 lid van Bridgeclub
Heemskerk en in 2008 lid van Bricas.  
 
In de afgelopen 11 jaar heb ik Bricas in mijn hart gesloten omdat de club goed geleid wordt, de
beschikking heeft over een breed kader aan wedstrijdleiders, arbiters en opleiders en iedereen op
zijn of haar niveau kan genieten van het spelletje. In de afgelopen jaren is bridge de belangrijkste
bijzaak in mijn leven geworden, niet op de laatste plaats door de vele competitievarianten bij
Bricas en de mogelijkheid om aan externe competities deel te nemen. Toen ik vorige jaar werd
benaderd voor het voorzitterschap, hoefde ik niet lang na te denken, maar had ik tijd nodig om
andere vrijwilligerstaken af te bouwen. De afgelopen 30 jaar heb ik in diverse verenigings- en
stichtingsbesturen gezeten, onder andere volleybal, dorpshuis en detacheringsbureau, als
voorzitter of secretaris. Ik hoop deze ervaring te kunnen gebruiken om Bricas verder te
ontwikkelen, zodanig dat zowel de recreatief ingestelde leden als de meer competitief ingestelde
leden zich thuis (blijven) voelen bij de club en de vereniging in aantrekkingskracht toeneemt. Als
grootste bridgevereniging van ons district mag Bricas namelijk best wel wat ambitie uitstralen.
Adel verplicht. Ik hoop en verwacht dat de komende periode meer leden zich willen inzetten voor
dit doel. Het bestuur zal niet schromen om hen actief te benaderen, het jachtseizoen is derhalve
geopend…
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Dupliceermachine
Terug naar het belangrijkste onderwerp van de ALV, de dupliceermachine. Zonder al te veel op de
details in te gaan ben ik van mening dat er Evert een uitstekende voorlichting heeft gegeven over
dit robuuste apparaat, dat zich inmiddels bewezen heeft bij diverse verengingen. Over het
algemeen heeft deze Zweedse vinding alleen maar voordelen, waar alle dagdelen van kunnen
profiteren. De machine kan ingesteld worden om uit de ontelbare mogelijke verdelingen een
aantal spellen te selecteren, maar is het ook mogelijk om ‘handgeschudde’ spellen uit het verleden
in te voeren, die vervolgens door de machine (PRRRRRRRT) worden gedupliceerd. De maandag
en/of de woensdag zouden van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Bovendien is het
mogelijk om alle lijnen dezelfde spellen te laten spelen, wat het nakaarten nog gezelliger maakt.
En bovendien hoeven er geen spelverdelingen meer te worden ingevoerd. Er is echter wel wat
voorbereidingstijd nodig om de spellen te dupliceren, maar dat is te organiseren. In de discussie
die volgde liepen de emoties soms op maar kreeg iedereen de gelegenheid om – met respect voor
elkaars standpunten – zijn of haar zegje te doen. Over de kosten hoeven wij ons geen zorgen te
maken, Bricas heeft meer dan voldoende reserves om de € 4.122 kostende dupliceermachine in
één keer af te schrijven. Een jaarlijkse reservering van slechts € 500 is voldoende om het
apparaat in de verre toekomst te vervangen. Hierdoor kan de contributie gelijk blijven. Het deed
mij genoegen dat de aanwezigen uiteindelijk unaniem voor de aanschaf waren, waardoor een
stemming (inclusief machtigingen) niet nodig was. Vanaf deze plaats bedank ik de werkgroep
voor het voorwerk. De dupliceermachine is inmiddels aangeschaft en wordt vanaf de zomerdrives
gebruikt. De (eventuele) invoering op de dagdelen is een zaak van de desbetreffende
wedstrijdleiders en leden.
 
Wedstrijdreglement
De afgelopen maanden heeft een werkgroep bestaande uit de TC, Karl Gregorius, Gert-Jan
Bremer en ik het wedstrijdreglement opgeschud, wat een pittige exercitie was. Het reglement dat
op de website staat, is nu geheel afgestemd op de huidige competitievarianten en ontdaan van alle
ballast. Tijdens de AVL werd er nog een klein aantal suggesties ter verbetering/verduidelijking
ingebracht. Deze worden volgende maand nader besproken. Om te zorgen dat we toch een
vigerend wedstrijdreglement hebben, werd het aan de ALV aangeboden wedstrijdreglement
goedgekeurd. In de volgende ALV (van 21 oktober) zullen de hier voorgenoemde suggesties
aangeboden worden aan de leden.
 
Externe competities
Inmiddels nadert het seizoen zijn einde en zijn de clubkampioenen (bijna) bekend.
In de externe competities hebben de teams en paren van Bricas wisselende resultaten geboekt. In
de bekercompetities konden geen potten worden gebroken, beide hoofdklasseteams werden in de
eerste ronde uitgeschakeld en het team voor de Elffersbeker overkwam hetzelfde in de tweede
ronde. In de viertallen hoofdklasse eindigde Bricas 2 op de 4e plaats en Bricas 1 op de 6e plaats,
terwijl Bricas 3 in de eerste klasse 5e werd. De district parencompetitie is dit jaar nieuw leven
ingeblazen, het beste Bricas team (Frans/Ronald/Monique) werd 4e van de 16. Volgend seizoen
nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Alle hoop is nu gevestigd op Gerard en Nico Naastepad, Robert Verleun en Henk van der Eng,
Jaap Tuinenbrijer en Nella van der Eng en Peter Kossen en Fred van Andel (halve Bricasser) , die
zich betrekkelijk eenvoudig wisten te plaatsen voor de finale van het Ruiten Boer toernooi op 19
mei. Zet hem op, maak ons trots!  
 
Nieuwe wedstrijdleider woensdag
Na zeven jaren als wedstrijdleider op de woensdag te zijn geweest, heeft Theo Roes te kennen
gegeven met deze taak te willen stoppen. Theo werd in 2012 gevraagd om het
wedstrijdleiderschap over te nemen van Nico Bosman (wegens diens ziekte). Het was niet Theo
zijn eerste keus, maar hij besloot de vereniging te helpen. Met rond de 45 paren is de
woensdagavond een drukke en voor de wedstrijdleider af en toe hectische avond. Gelukkig vond
Theo snel een aantal leden die bereid waren hand en spandiensten te leveren en zo kon de



woensdagavond adequaat geleid worden. Afgelopen jaren hebben zich op de woensdagavond
meer leden opgeworpen om een avond te leiden, dit was voor Theo het sein om het
wedstrijdleidersstokje door te geven. Liesbeth van Hoek zal zijn taak als wedstrijdleider van de
woensdagavond overnemen. Het bestuur van Bricas wil hierbij Theo en zeker ook zijn partner
Riet van harte bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren om te zorgen dat de
woensdagavond een goede bridgeavond was.
  
Donderdagmiddag bridge 
Het afgelopen seizoen heeft Bricas gesprekken gevoerd over samenwerking met bridgeclub
Bridgetil, dat zijn intrek heeft genomen in Geesterhage op de donderdagmiddag. Bridgetil telt 38
paren, 10 leden zijn ook lid van Bricas. Op verzoek van Bridgetil heeft Bricas speelmateriaal
beschikbaar gesteld en in de loop van het seizoen is met het bestuur gesproken over verdergaande
samenwerking. Zo zal Bricas een aantal wedstrijdleiders opleiden, waardoor Bridgetil vanaf het
nieuwe seizoen ook gebruik gaat maken van het rekenprogramma en de bridgemates. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat Bridgetil opgaat in Bricas, waardoor Bricas huidige en toekomstige leden
een tweede middag kan aanbieden. De bedoeling is dat het ledental voor de donderdagmiddag
gaat groeien. Bricas-leden die ook op de donderdagmiddag willen spelen, of willen overstappen
naar de donderdagmiddag, betalen per seizoen € 30 contributie en blijven lid van Bricas.
Aanmelden voor de donderdagmiddag kan via de website van Bricas.(klik hier)
 
Jubileumdrive 
Volgend jaar viert Bricas zijn 80 jarige jubileum, wat uiteraard groots gevierd gaat worden.
Inmiddels is een werkgroep onder leiding van Miep van Diggelen gestart met de zoektocht naar
een mooie locatie. De jubileumdrive zal plaatsvinden op zaterdag 12 september 2020. Save
this date!
 
Zomerbridge
Nog een paar weken en onze zomerdrives beginnen weer. We starten dit jaar op dinsdag 14 mei
en de slotdrive is op donderdag 29 augustus. Op de dinsdag worden 28 spellen gespeeld en op de
donderdag 24 spellen, terwijl in op de donderdagen 20 juni, 18 juli en 22 augustus ook viertallen
wordt gespeeld. Een ieder die ook de komende maanden de hersenen lenig, dan wel de vingers
soepel wil houden, nodigen wij van harte uit om zich aan te melden via de website.
 
 
Net als de afgelopen seizoenen zal ik alleen op dinsdag spelen en incidenteel op een andere dag in
verband met de externe competities. Daarnaast zal ik, als mijn werk het toestaat, proberen om
een keer op andere speeldagen mijn gezicht te laten zien, vooropgesteld dat iemand het aandurft
om met mij te spelen. Namens het bestuur wens ik een ieder een fijne voorjaar en zomer toe, tot
ziens in september!
 
Frank van Gool
 
  

Deze e-mail is verstuurd aan evert625@gmail.com.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

 
Verzonden met   

https://bricas-castricum4.email-provider.nl/link/bhtevhqb6x/yqzf6dppoc/sqv1bhsjwu/kzme6vpkfy/vioatyqts1
mailto:evert625@gmail.com
https://bricas-castricum4.email-provider.nl/unsubscribe/bhtevhqb6x/yqzf6dppoc/kzme6vpkfy/vioatyqts1
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=link&utm_medium=email&_Mid=d149&ref=a-bhtevhqb6xc-yqzf6dppoc


 


