
Viering 80-jarig bestaan Bricas
Op 12 september 2020 bestaat Bricas exact 80 jaar: dat vieren we dan ook op die dag met een
door culturele activiteiten omlijste jubileum-bridgedrive.
 
Dit alles vindt plaats in Bob’s Party & Events te Uitgeest op 12 september 2020, vanaf 10.30
uur tot 18.00 uur. Ook voor de inwendige mens zal goed worden gezorgd.
 
In verband met de verdere planning is het noodzakelijk, dat de jubileumcommissie een goed zicht
heeft op het aantal leden van Bricas dat hieraan wil meedoen. Wij vragen u dan ook te kijken in
uw agenda en u nu al in te schrijven voor deze feestelijke jubileumdrive.

Inschrijven kan via deze link
 

Wedstrijdprogramma 2020-2021
Nog een eind weg, maar wij kijken alweer naar het komende seizoen. Door de Technische
Commissie is een concept wedstrijdprogramma opgesteld, dat op de website staat (klik hier).
Vragen en/of opmerkingen zijn van harte welkom en gestuurd worden naar: tcbricas@gmail.com
 

Bridgekoffer vernieuwd
Eind vorig jaar zijn beide bridgekoffers vernieuwd. Elke bridgekoffer bevat 28 spellen met uitleg.
De kosten voor de bridgekoffer bedragen 2 euro, de bridgekoffers kunnen alleen opgehaald
worden op één van onze speelmiddagen/avonden. Reserveren van de bridgekoffer kan via de
website (klik hier)
 

Waarom zou ik een arbiter roepen?
Helaas zijn bridgers net mensen en worden er fouten gemaakt: bieden voor de beurt, verzaken,
voor de beurt uitkomen, enz. Tja en hoe los je die fouten op? Daarvoor is de arbiter, hij/zij is
hiervoor opgeleid en blijft opgeleid als hij/zij regelmatig geroepen wordt voor een arbitrage. Soms
zijn de arbitrages lastig en zal de arbiter overleggen met collega's, soms is een bridger het niet
eens met de arbitrage. Belangrijk is dat iedereen rustig en zakelijk blijft. Ben je het met een
arbitrage niet eens, overleg dan aan het eind van de avond met de wedstrijdleider, uiteindelijk is
het doel van elke arbiter en wedstrijdleider om zo eerlijk mogelijk een gemaakte fout op te lossen.
Uitgangspunt is daarbij NIET om de overtreder te benadelen of de andere partij te bevoordelen,
het doel is om te zorgen dat de niet overtredende partij geen nadeel heeft van de gemaakte fout
door de tegenstander. Op onze website verschijnt regelmatig een verhaal over arbitrage en
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waarom er voor een bepaalde oplossing gekozen is, mocht je meer willen weten klik dan op deze
link

Hygiëne en bridge
Bij de bridgebond komen veel vragen binnen over het Coronavirus. Alle antwoorden hebben één
ding gemeen: hygiëne, hygiëne en hygiëne. Bij het bridgespel zitten we met veel mensen in de zaal
en gaan de bridgekaarten van hand tot hand. Dus gelden de volgende regels:

- voel je je niet lekker: KOM NIET. Elke virus is besmettelijk, dus beter thuis zitten dan je mede-
bridger besmetten
- nies in je elleboog. Besmetting wordt veroorzaakt door waterdruppels waarin een virus zich
bevindt. Niezen in je hand, dan weet je zeker dat die waterdruppels via je hand op de
speelkaarten of biedkaartjes terecht komt en dus mede-bridgers besmet kunnen raken
- was tijdens het bridge regelmatig je handen.

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