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BestuurWijzer 
 
21 oktober 2013, Nummer 36 
 
Mail bestuurvraagstukken naar : 
rob.stravers@upcmail.nl 
 
Redactie: 
   Rob Stravers 
De BestuurWijzer is gratis!  
Alleen als je echt heel graag een bedrag 
wilt overmaken, mág je dat doen, naar: 
rekeningnummer 54.94.44.440, t.n.v. 
R.A.M. Stravers. Maar dan wel uitsluitend 
over reeds gepubliceerd werk! Elke cent 
gaat in de ‘Bridgepot’. 
Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de bridgepot 
geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. 
Winst wil ik niet maken; als de pot het 
toelaat breiden we het aantal deelnemers 
uit met het inloten van zoveel mogelijk 
donateurs en lezers. 
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Inhaken op de komende tv-cursus voor 
beginners 
 
Actief 

Over een maand hebben we de eerste tv-uitzending al achter ons liggen. Op 
woensdagmiddag 20 november start een reeks van 10 lessen voor beginners. 
 
Als je daar als club op wilt inhaken is er veel werk aan de winkel! 
1. Laat de clubleden actief vrienden, buren en familieleden ronselen! 
 
2. Kijk actief mee, zodat je precies weet wat de beginners hebben geleerd! 
 
3. Zorg ervoor dat ze regelmatig kunnen oefenen op een aangename manier.  

Dat kan ook op een speciaal daarvoor geopende website! 
 
Hoe kun je niet-bridgers stimuleren om zich voor bridge open te stellen? 

 
Dat zou je kunnen doen met de hieronder staande tekst… 

 
DRIE LEVENSGROTE MISVERSTANDEN OVER BRIDGE!!! 
 
 
Er is geen sport die zo hardnekkig wordt miskend als bridge! Dat heeft 
alles te maken met drie grote misverstanden! 
 
Misverstand 1: Bridge is een spel voor oude mensen 

Een begrijpelijk misverstand, omdat veel oudere mensen bridge 
spelen. Dat heeft echter alles te maken met het 
boeiende/verslavende van bridge. Want het gros van al die oudere 
bridgers is er piepjong aan begonnen! 

 
Misverstand 2:  Bridge is een kaartspel 

Eveneens een heel begrijpelijk misverstand. Want bridge speel je 
inderdaad met 52 gewone speelkaarten. Maar het meest belangrijke 
van bridge is het intensief omgaan met mensen. Je moet je 
verdiepen in je bridgepartner en in je tegenstanders. Goed luisteren 
naar je partner, wat heeft hij wel of juist niet, en wat kun je 
opmaken uit wat de tegenstanders doen of juist nalaten? Dat 
luisteren naar elkaar en met je partner strijden tegen andere 
combinaties, geeft alle ruimte voor romantiek en maakt bridge juist 
extra aantrekkelijk voor jonge mensen.  
 

Misverstand 3:  Bridge is uiterst moeilijk te leren 
Vroeger klopte die stelling. Toen werd te veel tegelijk verteld, 
waardoor het je gemakkelijk kon gaan duizelen. Nu gaat dat heel 
anders. Binnen vijf minuten speel je al een heel eenvoudig spel waar 
je meteen plezier aan beleeft. Daar worden telkens nieuwe 
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mogelijkheden aan toegevoegd, waardoor het alleen maar leuker en 
spannender wordt. En als het echt niet meer leuker kan worden, 
speel je bridge! 

 
Elk voordeel ‘heb z’n nadeel’! 

We moeten eerlijk zijn. Bridge heeft inderdaad ook een nadeel. 
Zodra je het spel zelfs maar een beetje onder de knie hebt, treedt 
verslaving op!  

 
Richt je niet alleen op de nieuwe - net begonnen - leden maar ook - lees 
vooral - op de huidige leden! 
 

Bedenk dat één clublid meer kan afbreken dan een complete 
wervingscommissie kan opbouwen! 

 
Tekstvoorstel voor de huidige clubleden: 

 
Geachte leden van bridgeclub x x x 
 
Zoals jullie inmiddels weten kunnen we rekenen op een kleine dertig 
deelnemers aan de beginnerscursus die door de gezamenlijke bridgeclubs 
wordt gegeven. 
 
Deelnemen aan de cursus zal voor de cursisten de gemakkelijkst te 
nemen stap zijn. Veel belangrijker is het dat ze daarna de veel grotere 
stap durven te zetten: de stap naar onze club! Die vereist niet alleen een 
flinke portie lef, maar vooral een groot aanpassingsvermogen. Denk 
alleen al aan de snelheid van vier spellen per halfuur; sommige zeer 
ervaren leden hebben daar zelfs nog moeite mee . Denk ook aan 
voorspelbare vergissingen en misverstanden. En niet te vergeten de voor 
hen zeer moeilijke regels, zoals correct alerteren en het geven van de 
juiste uitleg als daarnaar wordt gevraagd. 

 
Een ding mag duidelijk zijn: zonder de juiste houding van ons, ervaren 
bridgers, zullen weinig beginners de overstap naar onze club voltooien. 
Als we ze haasten, omdat we graag vier toppen willen scoren, is dat de 
meest effectieve wijze om ze snel en voor altijd de speelruimte uit te 
jagen. We zullen ons de komende maanden vooral moeten realiseren dat 
ook wij tijdens onze eerste bridgestappen extra geduld en begrip 
bijzonder waardeerden. Die rol zullen we met z’n allen moeten spelen. In 
het belang van de beginners, maar nog méér in ons eigen belang! Want 
onze bridgeclub heeft alleen toekomst met een blijvende toevoer van 
nieuw bloed. Niet onbelangrijk is het directe positieve neveneffect van 
een extra portie geduld en begrip. Je partner en tegenstanders zullen je 
onmiddellijk (nog) meer gaan waarderen! 
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Vraag & Antwoord 
Schema voor twee clubleden die bepaalde leden niet willen ontmoeten 

Twee leden van onze club willen - vanwege een zakelijk conflict - elkaar 
niet meer tegenkomen aan de bridgetafel. Afgelopen keer was dat te 
regelen. Volgende week ook. Echter daarna is er een probleem.  
 
Wat nu? 

 
Antwoord 

Daar heb ik een heel mooi schema voor. De spelers die bepaalde clubleden 
absoluut niet willen treffen… spelen thuis! 
 
In de gangbare schema’s ontmoeten de oneven paarnummers meestal alleen 
even nummers. Als je twee paren dus allebei een even nummer geeft, of 
allebei een oneven nummer, is de kans dat ze elkaar tegenkomen uiterst 
klein. Ik zou dat alleen toepassen als sprake is van een absoluut tijdelijk 
emotioneel conflict. Tijdelijk, omdat beide partijen snel met elkaar zullen 
moeten afspreken dat ze de strijdbijl en andere slag- en steekwapens 
begraven op de bridgeclub. 
 
In principe bemoei je je als bridgeclub niet met inhoudelijke problemen 
tussen clubleden. In principe. Ik kan mij situaties voorstellen waarin je als 
clubbestuur toch vindt dat je een keus moet maken. Ik noem er twee. 
 
Speler Y scheldt clublid X uit voor iets vreselijks. Waardoor X niet meer tegen 
Y wil spelen. 
 
Een echtpaar gaat uit elkaar omdat de man de vrouw regelmatig zou hebben 
mishandeld. Beide voormalige echtelieden willen lid blijven op de club, allebei 
met een andere bridgepartner. Ze willen echter elkaar beslist niet ontmoeten 
aan dezelfde bridgetafel. 
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Geluidsoverlast 

Het probleem dat bij onze club speelt is denk herkenbaar voor velen, 
namelijk de geluidsoverlast tijdens clubavonden.  
Met grote regelmaat vragen wij onze leden om het geluidsniveau binnen 
de perken te houden omdat iedereen er last van heeft. Dit wordt met 
overtuiging beaamd maar vervolgens stijgt de herrie weer tot grote 
hoogte aan het einde van een 4-spellenronde.  
 
Aan het begin van dit nieuwe seizoen heb ik “gedreigd” met het ophangen 
van een geluidsmeter die automatisch een signaal gaat geven als het 
geluid boven een af te stellen niveau komt. Kinderachtig, ik weet het, 
maar als vriendelijke en dringende verzoeken niet helpen dan denk je 
 soms aan een minder leuke maatregel. 
 
Vervolgens dacht ik aan jou die heel veel problemen als de onze 
regelmatig aanhoort en daar ook adviezen over geeft. 
 

Antwoord 
Ik denk aan de volgende toespraak voor aanvang van de eerstvolgende 
zitting. 
 

Lieve clubleden! 
 
Ik geef u graag een groot compliment voor uw totale sociale 
bewogenheid. Naarmate het tijdstip nadert om te wisselen, geeft de 
geluidsterkte van het gesproken woord overduidelijk aan hoe hoog en 
aangenaam het wederzijds respect binnen onze club werkelijk is. Het 
aantal uitgewisselde decibels is dan zelfs zo groot dat clubleden die nog 
in een spel zijn gewikkeld zich met de grootst mogelijke moeite kunnen 
concentreren.  
 
Daarmee ligt meteen het grote nadeel op tafel. We zullen een 
aangename middenweg moeten vinden tussen elkaar volstrekt negeren 
en communiceren. We zullen daarom zeer gedempt met elkaar moeten 
spreken. Zodra een tafelgenoot in zijn of haar enthousiasme te veel 
geluid dreigt te produceren, kunnen de tafelgenoten het Stopkaartje 
tonen. 
 
En, omdat het ook heel fijn - en zelfs noodzakelijk - kan zijn om af en 
toe op het gaspedaal te trappen, is het vanaf heden toegestaan om het 
uit te schreeuwen tijdens het wisselen! 

 
In de beginfase kun je op elke tafel een flyer leggen die een goede 
herinnering kan zijn aan het gedempt spreken. 
 
Help elkaar niet op de kast 
Met lawaaioverlast! 
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Regels voor het vasthouden van een goede sfeer? 
 

Als leider van een gezelligheidsbridgeclub zit ik met de vraag, welke 
minimale regels bij zo'n club wenselijk zijn, om de sfeer goed te houden. 

 
Antwoord 

Om een antwoord te kunnen geven waar je wat aan hebt, moeten we 
hetzelfde beeld hebben van wat een gezelligheidsclub zou moeten zijn. 
 
Ik ga dan uit van een club waarvan alle spelers op eerlijke wijze en met 
wederzijds respect met elkaar strijden voor een goed resultaat.  
 
Wederzijds respect is gemakkelijk op te brengen bij gelijke opvattingen en 
gedrag. Dat kan lastiger worden als een bepaalde opmerking, gedrag - of 
juist het nalaten daarvan - haaks lijkt te staan op de eigen overtuigingen en 
normen. 
 
Juist bij gebeurtenissen die op z’n minst ‘bevreemding’ opwekken is het zaak 
om uit te blijven uitgaan van louter goede bedoelingen van de ander. Om 
vervolgens met elkaar na te gaan waar een mogelijk misverstand ligt, of als 
daar geen sprake van is, door ‘actief te luisteren’ elkaars verschil in opvatting 
in ieder geval te begrijpen. Geen verkondigingen van eigen normen maar in 
de eerste plaats luisteren. 
 
Juist spelers die graag eerlijk spelen en prijs stellen op correct spel, zullen na 
een vermeende onregelmatigheid graag de deskundigheid inroepen van 
bridgers die daarvoor hebben doorgeleerd, de arbiter. En deze zal met al zijn 
kennis volgens de spelregels trachten eventuele schade door een 
onregelmatigheid zoveel mogelijk te voorkomen of op te heffen. 
 
Als alle partijen met een goed gevoel daarmee kunnen omgaan kun je 
spreken van een club waarvan de goede sfeer staat als een huis! 
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Wel of niet de schudmachine aanschaffen? 

Op onze club wordt gedacht aan de aanschaf van een schudmachine. 
Binnen de vereniging (100 leden) zijn er voor- en tegenstanders. 
 
Voorstanders hebben het over:  

- topintegraal; 
- leren van anderen; 
- napraten over de spellen;  
- betere verdelingen;  
- nabespreking op de site, dan heeft iedereen wat aan het 

nabespreken. 
 
Tegenstanders praten over: 

- kost geld (aanschaf materiaal, machine); 
- gestoken kaarten. 

  
Ook binnen het bestuur en vooral de TC is er geen eenduidige 
mening.  
Wij denken er dan ook over om dit seizoen een competitie met 
computergeschudde spellen te gaan spelen. We zouden daar graag 
criteria, ten behoeve van de voor- en tegenstanders, aan 
vastknopen. Kun jij ons helpen bij het vinden van ‘valide’ criteria? 
   
Daarnaast zijn wij benieuwd of andere verenigingen op dit moment 
ook met dit vraagstuk ‘worstelen’ en zo ja, wat hun mening hierover 
is en natuurlijk hoe ze die dan vormen. 

 
Rob: 
   
Laten we even langs enkele aandachtspunten fietsen.  
   
Andere spelverdeling met de schudmachine  

Laat mij beginnen met het wegnemen van een groot misverstand.  
Met de hand schudden leidt tot minder grillige spellen dan wanneer je de 
kaarten door de machine laat schudden. Dat heeft niets te maken met steken 
en alles met de slechte kwaliteit van het schudden met de hand. Als je - in 
plaats van de enkele schudbewegingen met de hand - de kaarten echt 
helemaal uit elkaar haalt en dan schudt, zul je dezelfde grilligheid krijgen als 
de machine. De schudmachine steekt dus absoluut niet.  

   
Automatisch de spelverdeling op de website  

Ook geef ik graag toe dat ik tot voor kort geen enkel nut zag in de aanschaf 
van een schudmachine. De club waarvan ik nu tijdelijk lid ben schafte die 
toch aan, en ik moet zeggen, ik ben helemaal om. En waarom? Omdat de 
schudmachine van de spellen die heeft 'gschud' een bestand maakt. En dat 
bestand kun je eenvoudig naar de NBB-clubsite werpen, zodat je bij de 
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uitslagen (klikken op Gedetailleerde frequentiestaten) naast elk scorebriefje 
de betreffende spelverdeling ziet staan.  

     
De kosten  

€ 3.000,- is geen kattenpis als je sec naar dat bedrag kijkt. Voor het juiste 
gevoel moet je dat brdrag delen door het aantal leden. Dam kom je uit op € 
30,- per clublid. En als je vervolgens uitgaat van drie jaar afschrijving, kost 
het per clublid € 10,- per jaar. En als je dat terugrekent naar het aantal 
speelavonden in een jaar... kun je je afvragen of de kosten de moeite waard 
zijn. Voorwaarde is wel dat de machine iets moet toevoegen voor de leden.  

   
De eerste ronde  

Door de schudmachine vervalt het schudden; dat spaart enige tijd. Ook 
vervalt het historische dilemma na een rondpas in de eerste ronde: wel of 
niet overschudden? Met geschudde spellen van de machine is opnieuw 
schudden geen optie. De kans op een rondpas is trouwens wél kleiner! Omdat 
met de hand geschudde spellen meer kans geeft op gelijkmatiger 
verdelingen. Met grilliger handen zal ook met tien punten sneller worden 
geopend.  

   
Omgaan met grilliger handen  

Door de grotere kans op grilliger handen stijgt het plezier van de 
spelers naarmate ze beter met grillige verdelingen kunnen omgaan. Vooral dit 
onderdeel kan de stemming bepalen tussen voor en tegen de aanschaf. Pikant 
detail is wel dat je met een TEGEN feitelijk kiest voor slecht geschudde 
spellen... Het lijkt mij niet gek als een club die voor de schudmachine kiest, 
de (minder sterke) leden een ondersteuning aanbiedt in het bieden van 
grilliger handen.  

   
Top integraal  

Het kan leuk zijn als alle lijnen dezelfde spellen spelen; je kunt dan 
bijvoorbeeld als D-paar kijken of ze in de A wel dat slem uitbieden. In alle 
lijnen dezelfde spellen spelen kan ook als je niet kiest voor Top Integraal; wel 
of geen top integraal hangt helemaal af van de competitieopzet.  

   
   
Samenvattend  

Voor een club van honderd leden liggen de kosten omgerekend in contributie 
onder de € 1,- per lid per maand.  

 
Daarvoor kun je gemakkelijker spellen achteraf rustig bekijken.  
Goed plan om de paren dit seizoen computer geschudde spellen te laten 
spelen; dan weet iedereen wat het gevolg is aan de bridgetafel als wordt 
gekozen voor GO!  

   
Ron: 

Ik kan er weinig aan toevoegen, want Rob heeft zo ongeveer alles al verteld. 
Het enige wat ik nog kan melden is dat je met de bridgemate 2 ook de 
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uitkomst in kan geven en dan wordt het achteraf toch best handig om een 
spel in zijn geheel te analyseren. 
 
De standaard argumenten voor zijn: 
- betere manier van schudden en dus veel minder "sans handjes" 
- goede analyse mogelijkheden via de uitslagen service 
 
Argumenten tegen zijn: 
- het kost geld 
- men vertrouwt de spellen niet 
 
Met name dat laatste is iets wat bij sommige mensen diep ingebakken zit als 
een soort van wantrouwen. iemand heeft spellen uitgezocht en juist in die 
spellen is het zo gestoken, dat alles altijd verkeerd zit. Als mensen dat 
zouden doen, kan ik wel wat begrijpen van die achterdocht, maar de 
computer genereert echt willekeurige spellen en daar wordt dus niet in 
uitgezocht. 
 
Omdat het geld kost en de lagere spelers er niet direct het voordeel in zien, 
krijg je dan vaak als argument "een speeltje voor de A-lijners" 
Bij ons op de club hebben we het spelen met machine geschudde spellen 
vorig jaar ingevoerd en na 4 weken was iedereen eraan gewend en ook de C-
lijners kijken altijd de volgende dag op de site om alle spellen te bekijken en 
te bespreken. Ze willen niet meer zonder de spelverdelingen. 
 
Dus mijn advies: 
Wees niet al te democratisch en vraag een mandaat voor 1 jaar. Mocht het 
zoveel afkeer opwekken dat we na een jaar weer op handgeschudde spellen 
overgaan, dan is er altijd wel een club die de schudmachine voor 2500 euro 
wil overnemen. 
Maar aan de verkoop kom je niet toe, want na een maand vindt iedereen dat 
deze vooruitgang niet meer teruggedraaid mag worden. 
 
 


