
Beste leden van de dinsdagavond bridge, 
 
In deze informatiebrief wordt aandacht besteed aan de start van het nieuwe bridgeseizoen 2022-2023. 
De volgende onderwerpen worden behandeld: 
 
1. Nieuwe bridgeseizoen start op dinsdag 6 september 2022 
2. Indeling paren per 6 september 2022 
3. Reservelijst 
4. Bardiensten 
5. Afmeldprocedure voor de dinsdagavond 
 
Eindstand 2021-2022: Op onze website staat het slemklassement onder het jaarklassement: 
https://www.bclh.nl/resources/File/DIC-Jaarklassement-en-slemklassement-2021-2022.pdf 
 
1. Nieuwe bridgeseizoen start op dinsdag 6 september 2022 
 
Voor de dinsdagavond start het nieuwe bridgeseizoen op dinsdag 6 september 2022 om 20:00 uur. 
Hopelijk wordt het voor ons allen een gezellig en gezond bridgejaar. 
 
De 1e serie bestaat uit 7 avonden en duurt t/m 18 oktober 2022 
We spelen volgens de butlertelling. 
 
2 Indeling paren per 6 september 2022 
 
Na promotie/degradatie van vorig seizoen en de wijzigingen die bij ons deze zomer zijn 
binnengekomen, ziet de indeling er als volg uit: 
 
Als hier iets niet klopt, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. 
 
A lijn 
Erik van Egmond & Malcolm Staallekker 
Olaf van Egmond & Peter Smith 
Eric van Dijk & Astrid Turion 
Paul Hoevenaars & Ed Klein 
Jan de Goede & Hein Stempels 
Frank Bloemen & Toos van Leeuwen 
Jan Bourquin & Weiger Stapel 
Maarten van Os & PP Worm 
Rens Hamers & Dennis Ottevanger 
Joop Simmelink & John van Veen 
Joop Weisbeek & Yvonne Weisbeek 
Evert Izebout & Wim Maassen v/d Brink 
Paul v/d Bos & Klaas Sijsling 
E Barendregt & H Bouwman & A v Uitert 
Charles ten Hengel & Pieter Oorlog 
 
B lijn 
Marcel den Broeder & Reinout Hoefer 
Tim Kuip & Rian de Waaij 
Pieter Bussemaker & Frits den Haring 
Benito de Jong & Jan Stevens 
Mariska Bezemer & Michiel Goris 
Marchel Thijssen & Cisca Poppe 
Jeffrey Bakker & Lars Cornax 
Mirjam Blom & Cees Roetman 
Charles Boeree & Gerard van Ewijk 
Marco Raad & Madelon Spek 
Jacques Brandt & Marianne Brandt 
Alex Barendregt & Alexander Doctor 
Paula van Leeuwen & Harry Schelwald 



H. Hammerstein & E. Jansen & S. Fresco 
Ton Glass & Pauline Glass 
Corrie van Rijt & Fred Worm 
 
C lijn 
Eric van Tienhoven & Jet de Smeth 
Hans Beijersbergen & Inez van Rossum 
Herman Nagtegaal & Ria Worm 
Jan de Pree & Berendet de Pree 
Frido Schönbach & Rosey Schönbach 
Hans van Tilburg & Marije van Tilburg 
Andre Kuijpers & Jos Verhoeven 
Tineke Fros & Valentine van Delft 
Daniel Kazaniecki & Abraham Serbetsoglou 
C. Castagné & R. Balzer & P. Didierlaurant 
Hette Hylkema & Dick van Waegeningh 
Peter Heskes & Jurjen Oonk 
Meike Kuin & Erik Rijntjes 
Denise Dufour & Simon Spaans 
Pauline Hoefer &  Ineke Toet 
Hans Maas & Rob van der Mijl 
 
3 reservelijst dinsdagavond 
 
Door de wijzigingen staat ook een aantal mensen op de reservelijst. Hierop staan ook mensen die nu 
even niet willen spelen of alleen af en toe willen invallen, maar ook mensen die een nieuwe partner 
zoeken.  
 
Laat ons even weten of jullie willen spelen en een partner zoeken. Of alleen af en toe gebeld willen 
worden als wij een invaller zoeken. Of dat je niet spelend lid wil worden, dan hallen we je van de lijst. 
 
Reservelijst: 
Loek Nagtegaal 
Yvonne Priem  zoekt een partner 
Koen Poppe  zoekt een partner 
Piet de Visser  zoekt een partner 
Jeroen Ephraim 
Daniel vd Haar 
Hans Lansink 
Heleen Barendregt 
Marlou Meuleman zoekt een partner 
Janna van Tienhoven zoekt een partner 
Maurits Roodhuyzen zoekt een partner 
Jan Kaptein 
Michel Bouten 
Willem Winckel 
Joke Lansink 
Mariemme vd Haar 
Marlon van Tillo 
Rob van Eijkeren zoekt een partner 
 
4.Bardiensten 
  
Ongeveer één keer per jaar ben je aan de beurt om een bardienst op de dinsdagavond te draaien. 
Kan zijn dat sommige paren ook 2 keer moeten, omdat er minder paren zijn op dinsdag. Als je geen 
bardienst kan draaien, vanwege gezondheid of ongemakken, laat dat ons ook weten. De bardienst 
begint om 19:25 uur.  
Indien een paar vanwege bardienst niet aan een zitting deelneemt, krijgt het paar een vervangende 
score van hun eigen gemiddelde van de lopende serie met een minimum van 53% of 9 imp. Als 



slechts één partner bardienst verricht en de ander wel speelt, krijgt het paar een beschermde score 
van minimaal 50% of 0 imp en maximaal 56% of 18 imp. 
Als slechts één partner bardienst verricht en de ander is afwezig, krijgt het paar een vervangende 
score van 50% of 0 imp. 
 
De indeling van het barrooster voor het seizoen 2022-2023 volgt binnenkort. 
 
5. Afmeldprocedure voor de dinsdagavond 
  
Afmelden uiterlijk op de dinsdag om 13:00 uur   
1. Bij voorkeur per email naar dinsdagavond@bclh.nl  De afmelding is pas definitief nadat de email is 
bevestigd. Deze bevestiging zal voor 17.00 uur verstuurd zijn.  
2. Tevens kan op iedere dinsdagavond een afmelding worden genoteerd in een boek dat op de 
wedstrijdbalie ligt. 
3. Telefonisch bij Madelon of Erik 070-3201813. Wij werken allebei, zijn niet in de gelegenheid om 
onze mobile telefoons op te nemen. Dus het liefst afmelden via email, in nood via telefoon, dan 
antwoordapparaat inspreken. 
Ook liever geen afmelding via wats-app. 
De afmeldprocedure voor de dinsdagavond staat ook vermeld op de website  
 
Indien één speler van een paar is afgemeld voor een bridgeavond, wordt voor de andere 
bridgepartner altijd een gelegenheidspartner geregeld. Dat kan een andere speler van de 
dinsdagavond zijn die op dat moment ook geen partner heeft, of er wordt een invaller geregeld. Als je 
niet wilt spelen bij afwezigheid van je bridgepartner, moet je je dus ook afmelden. 
 
Reservespelers, dat zijn dinsdagavondleden die geen vaste partner hebben, proberen we zo veel 
mogelijk in te laten vallen. Dit lukt ons niet altijd, dus alleen als je gebeld bent, speel je mee. 
 
We wensen een ieder een gezellig, gezond en sportief nieuw bridgeseizoen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Erik van Egmond en Madelon Spek 
 
email: dinsdagavond@bclh.nl 
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