
Jaarverslag Technische Commissie Bricas seizoen 2019-2020 

De Technische Commissie bestond dit seizoen uit Evert Castelein (vz), Henk de Vries, (WL ma), Frans 

Valkenberg (WL di), Liesbeth van Hoek (WL wo en techniek) en Wilco Strauss (WL do). De TC is afge-

lopen seizoen 2x bijeen geweest.  

Op 12 maart werd abrupt het bridgeseizoen afgesloten vanwege de Corona maatregelen. In eerste 

instantie was het beeld om de clubkampioenen te bepalen op basis van de stand van 12 maart. In de 

discussies daarna besloten af te zien van het toekennen van de titel clubkampioen 2019-2020 voor 

alle dagdelen. 

Na 12 maart is voortvarend het internet bridge opgepakt. In eerste instantie via BBO (Bridge Base 

Online), daarna via Stepbridge. We zijn begonnen met 2 dagdelen (dinsdagavond en donderdag-

avond). Met inspanning van Liesbeth van Hoek is daar later de maandagmiddag bijgekomen. 

 

Externe Competitie 

Bricas heeft met 4 teams meegedaan aan de externe competitie, 1 meer dan vorig seizoen. Ook hier 

is het seizoen afgebroken op 12 maart. Op basis van de toen geldende tussenstand heeft de regio be-

sloten om Bricas 2.5 te laten promoveren naar landelijke competitie. De samenstelling van de teams 

was: 

Bricas 1 (hoofdklasse) Bricas 2 (hoofdklasse) 

Ronald Plemp 
Berend Pluim’ 
Frans Valkenberg (captain) 
Monique van de Walle 

Frank van Gool (captain) 
Peter van Tongelen 
Bram Janssen 
Simon Duinmaijer 
Thijs Hoebe 

Bricas 3 (eerste klasse) Bricas 2,5 (hoofdklasse) 

Evert Castelein 
Alice Castelein 
Henny de Wildt 
Gerda Arendse 
Inge Hendriks 
Godfried Hendriks (captain) 

Margriet Jansze  
Douwe van der Kooi 
Marco Zomer 
Kees Bouwen (captain) 

 

Daarnaast heeft Bricas meegedaan met 2 teams aan de hoofdklasse beker, helaas werden beide 

teams al in de 1e ronde uitgeschakeld. Tevens heeft 1 team meegedaan aan de Elffersbeker,  dit team 

heeft 2 rondes gewonnen, voordat de competitie werd beëindigd. 

Frans Valkenberg was onze contactpersoon externe competitie. 

Ruitenboer 

Ook dit jaar heeft Bricas weer meegedaan aan het Ruitenboer toernooi op 3 avonden (dinsdag 3, 

woensdag 4 en  donderdag 5 maart). Zo`n 12 paren mochten daarop meedoen aan de halve finale in 

Waarland. Ook deze wedstrijd verviel vanwege de Corona maatregelen. Op zondag 20 september is 

deze halve finale uiteindelijk gespeeld op stepbridge. 

 



Corona maatregelen en protocol 

Begin juli werden we onverwacht positief verrast door de mededeling dat live bridgen onder condi-

ties weer mogelijk was. De maand juli is gebruikt om deze condities uit te werken in een protocol. Op 

basis van dit protocol is op 22 juli een proefzitting gehouden en vervolgens op elke dinsdagavond van 

augustus. Dit om voldoende ervaring op te doen voor het weer opstarten van de competitie in sep-

tember. Vanwege de corona maatregelen zijn we overgegaan tot de aanschaf van grote tafelbladen 

(1.52mx1.52m), desinfecteerspullen, extra boards. De extra boards waren nodig om het mogelijk te 

maken dat elk dagdeel de beschikking kreeg over zijn eigen biddingbozen en spellen. 

 

Materiaalbeheer 

Dit seizoen is het materiaal weer beheerd door Tiny en Henk de Vries. Speelkaarten zijn 1x vervan-

gen,  de onderleggers en biddingboxen zijn eveneens  1x schoongemaakt. 

 

Dupliceermachine 

Op elke dagdeel zijn nu voldoende leden die om kunnen gaan met de dupliceermachine. Hierdoor is 

vanaf 1 september tot en met 11 maart de dupliceermachine voor elk dagdeel gebruikt. 

ICT 

Geen technische problemen gehad. Extra energie gestopt in de overgang vaan versie 4 van het reken-

programma. Deze versie werkt totaal anders dat de versie 3.  

Bridgekoffer 

Ook afgelopen seizoen zijn onze 2 bridgekoffers weer vernieuwd. Vanaf 12 maart gestopt met het 

uitlenen van de bridgekoffers. 

Zomerdrives 

Dit seizoen geen zomerdrives, daarvoor in de plaats 3 zittingen per week op stepbridge. 

Vooruitblik seizoen 2020-2021 

Het seizoen zal in teken staan van de ontwikkelingen rond het Corona virus. We zullen een combina-

tie aanbieden van live bridge en stepbridge. 


