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Aanleiding
In overleg tussen spelleiders en bestuur is besloten om met ingang van de 1e speeldag van de
herfstcompetitie (let op! 12 september!) een nieuwe aan- en afmeldprocedure in te voeren.
Dit naar aanleiding van de ervaringen, die zijn opgedaan met de inloopbridge van deze zomer.
Met name de aanmeldprocedure bij de inloopbridge om deel te nemen aan een bridgemiddag of avond is veel eenvoudiger dan de procedure, die tot op heden is gehanteerd. Bovendien geeft
deze aanmeldprocedure voor de spelleiders een aanzienlijke tijdsbesparing.
Hoe gaat deze aan- en afmeldprocedure er uitzien?
Aanmelding






de spelleiding stuurt maandagmorgen een uitnodiging aan iedereen op basis van de absentielijst en
het assistentierooster
‘s- middags tussen 13h40 en 13h50 en ‘s avond tussen 19h10 en 19h20 meld je je aan op de
speellocatie (De Til) bij de spelleiding
de spelleiding heeft 10 minuten de tijd om de indeling te maken met de gidsbriefjes en dan kunnen
we ’s middags en ‘s avonds om 14h00 resp. 19h30 beginnen met spelen
in de middagsessie worden 5 ronden gespeeld en in de avondsessie 4 ronden of (5 ronden als er
een zittafel is)
als je je te laat aanmeldt dan word je niet meer ingeschreven omdat dan te laat zal worden gestart
met bridgen. Sorry, maar dan moet je weer naar huis!

Afmelding






je vult op de bridgemiddag of -avond de absentielijst in, zodat de spelleiding weet wie er een
volgende keer niet kan spelen. Niet genoeg kan worden benadrukt, dat het correct invullen van
de absentielijst van cruciaal belang is voor de uitnodigingen, die op de maandagmorgen aan jullie
worden toegezonden.
bij onverwachts afzeggen van je partner door ziekte of anderszins dien jezelf voor vervanging te
zorgen. Voor vervanging van je partner raadpleeg je in 1e instantie de lijst met reserves, die ook
iedere maandagmorgen met de uitnodiging wordt toegezonden en in 2e instantie mag je een (bij
ons bekende) invaller uitnodigen en meebrengen.
indien je bent aangemerkt als reserve voor de avond staat het je vrij om ‘s middags te spelen of om
deze week in het geheel niet te komen.

Hoe wordt gehandeld bij overbezetting?
De avondsessie is gedurende de herfst- , winter- , en lentecompetitie regelmatig overbezet.
We kunnen maar op 10 tafels spelen met dus 20 paren. De middagsessie is minder druk met
gemiddeld 6-7 tafels. Voor de avondzitting geldt inmiddels een inschrijvingsstop, voor de
middagzitting (nog) niet.
Bij een overbezetting zal de spelleiding bepalen welke paren spelen. Dus ook welke paren niet
spelen. Er zal op worden toegezien dat elk paar een keer hiervoor aan de beurt komt.
Kijk goed iedere keer op de uitnodiging of je speelt en of je assistentiedienst hebt. In het laatste
geval kun je je assistentiedienst met anderen ruilen.
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Actie gevraagd!!!!
Vriendelijk doch dringend verzoek een e-mail te sturen aan info@bridgedehank.nl met daarin
vermeld je eigen naam en die van je bridgepartner en in welke periode je speelt (middag of avond).
Jullie opgaven zijn de basis waarop we de herfstbridge gaan indelen. Tevens graag vermelden of je
op 12, 19 en 26 september wel of niet mee speelt. Graag jullie reactie uiterlijk 6 september a.s.
Met sportieve bridge groet ,
Rob Buitelaar
voorzitter

