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KORTE INTRODUCTIE VOOR NIEUWE LEDEN 
 
 

U hebt u aangemeld als lid van de Pijnackerse Bridge Club (PBC). Om u snel thuis te 

laten voelen wordt in deze introductiefolder een aantal huisregels en aanverwante 

zaken verduidelijkt die van belang zijn. Bovendien is de meest recente ledenlijst 

bijgevoegd. Bewaar deze folder daarom goed! 

Mochten er nog vragen onbeantwoord zijn, dan kunt u die altijd stellen bij uw 

wedstrijdleider of bij het bestuur. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jos Streng, secretaris 
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1. Speelgelegenheid 

PBC speelt in het Parochiehuis: 

Oostlaan 38/a 

2641 DL Pijnacker 

tel 015 – 369 2684. 
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2. Tijdstip van aanvang 

PBC heeft drie speeldagen: maandag, dinsdag en donderdag. De aanvangstijden 

zijn als volgt: 

 maandag: 20.00 uur 

 dinsdag: 13.30 uur 

 donderdag: 20.00 uur. 

Dit zijn de tijdstippen waarop we daadwerkelijk beginnen met spelen. Voor die tijd 

moet u uw loopbriefje hebben afgehaald en uw plaats aan de eerste speeltafel 

hebben ingenomen. Zorg daarom dat u uiterlijk 10 minuten vooraf aanwezig bent. 

 

3. Wedstrijdleiders 

Elke speeldag heeft zijn eigen wedstrijdleider. U kunt deze altijd om raad vragen, 

of er mededelingen aan doorgeven. De wedstrijdleiders zijn: 

 Maandag: Joop van Gasteren 015-3692409 joop.van.gasteren@hetnet.nl 

 Dinsdag: Niek Haket 015-3692040 nhaket@online.nl 

 Donderdag: Philip Haak 015-3692454 philiphaak@online.nl  

 

4. Afmelden 

Als u niet in uw “vaste opstelling” komt spelen dient u dit vooraf door te geven aan 

de wedstrijdleider. Dat doet u als volgt: 

 

 

 

A. een week of 

langer tevoren 

 

B. korter dan een 

week, langer 

dan 2 uur 

 

 

 

C. korter dan 2 

uur, langer 

dan 1 uur 

Maandag 

in schrift bij 

wedstrijdleider 

 

via website PBC, 

“melding aan 

wedstrijdleider”; 

of telefonisch bij 

wedstrijdleider 

 

telefonisch bij 

Parochiehuis, 

015-3692684 

Dinsdag 

mondeling 

wedstrijdleider 

 

via website PBC, 

“melding aan 

wedstrijdleider”; 

of telefonisch bij 

wedstrijdleider 

 

telefonisch bij 

Parochiehuis, 

015-3692684 

Donderdag 

in schrift bij 

wedstrijdleider 

 

via website PBC, 

“melding aan 

wedstrijdleider” 

 

  

 

telefonisch bij 

Parochiehuis,   

015-3692684

 

5. Afwezigheidsscore en invallersbepalingen 

Als u als paar afwezig bent krijgt u de score die u als vast paar gemiddeld hebt 
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behaald (“eigen gemiddelde”), minus 5%. 

Als één van beide spelers komt spelen bent u nooit slechter af. U kunt met een 

invaller spelen als uw partner verhinderd is. U dient zelf voor een invaller te 

zorgen. Dat kan zowel een speler van binnen als van buiten de vereniging zijn. U 

dient zowel volledige afwezigheid van een paar als vervanging van één van beide 

spelers altijd vooraf door te geven aan de wedstrijdleider (zie afmelden). Die weet 

mogelijk ook iemand met wie u kunt samenspelen als uw en andermans partner 

beiden verhinderd zijn. 

Als u met een invaller komt krijgt u de behaalde score, met een onder- en 

bovengrens van 5% ten opzichte van het eigen gemiddelde. Dit geldt ook 

wanneer u een combinatiepaar vormt met een andere speler wiens partner 

verhinderd is. U kunt dus altijd beter met een invaller spelen dan wegblijven. De 

behaalde score telt nooit mee voor de bepaling van het eigen gemiddelde. 

 

6. Voorgeschudde spellen 

De spellen worden vooraf door de computer geschud, waarna een schudmachine 

de kaarten volgens de door de computer ‘bedachte’ verdelingen in de boards 

deponeert. In alle lijnen worden dezelfde spellen gespeeld. Aan het eind van de 

zitting worden de spelverdelingen uitgereikt. De kaarten mogen dus beslist niet 

gewassen worden! 

  

7. Arbitrage 

Als zich een onregelmatigheid aan tafel voordoet kunt u het beste de arbiter 

vragen hoe de situatie opgelost moet worden. Het gaat er daarbij om dat de 

spelregels goed toegepast worden, zonder dat daarmee “met het mes op tafel” 

wordt gespeeld. Binnen PBC zijn meerdere arbiters. Omdat deze meespelen 

wordt eerst gekeken of er een arbiter is die het spel zelf al gespeeld heeft. 

 

8. Uitslagen 

Er wordt gebruik gemaakt van Bridgemates. De uitslag is hierdoor kort na afloop 

van de zitting beschikbaar. Behalve de totaaluitslag zijn individuele scorebriefjes 

beschikbaar met uw eigen scores van elk gespeeld spel. Doorgaans de volgende 

dag is de uitslag ook op de website van de vereniging geplaatst. U kunt daar ook 

nog zien wat anderen op elk van de gespeelde spellen hebben gepresteerd. 

 

9. Competities 

Aan interne competities neemt u automatisch deel, tenzij u zich wegens 

omstandigheden vooraf afmeldt. Eén interne competitieronde kent 5 zittingen 

(dinsdag 6). Daarna promoveert als regel 25% van het aantal aan de poule 

deelnemende paren. Nog eens 25% degradeert. 

Voor externe competities meldt u zich afzonderlijk aan. Dit wordt vooraf bekend 

gemaakt. 
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10. Jaarvergadering en contributie 

De competitie loopt van september tot juni, maar het verenigingsjaar valt gelijk 

met het kalenderjaar. Aan het begin van elk jaar (januari/februari) wordt de 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering wordt 

onder meer de hoogte van de contributie bepaald. 

Als nieuw lid kunt u de eerste competieronde gratis meespelen om sfeer te 

proeven, ook als u al besloten hebt lid te worden. Daarna krijgt u een rekening 

van de penningmeester voor de contributie, naar rato van het nog resterende 

aantal maanden van het jaar. Dus als u begin september lid wordt betaalt u nog 

over de maanden oktober-december contributie, ofwel 25% van de 

jaarcontributie. Deze bedraagt in 2017 € 77,50 voor één speeldag. Het 

rekeningnummer staat op de voorkant van deze folder. 

 

11. Ledenlijst en verandering van persoonlijke omstandigheden 

Bij deze brochure ontvangt u ook de meest recente ledenlijst. Het streven is deze 

elk jaar te vernieuwen. Er zijn ca. 280 leden. Op de eerstvolgende lijst zijn uw 

gegevens ook vermeld. 

Wijzigingen in adres, telefoon, e-mail, speelavond etc. dient u door te geven aan 

de secretaris. De wedstrijdleider heeft hiervoor een standaardformulier 

beschikbaar en zorgt er voor dat dat bij de secretaris terecht komt als u het 

ingevuld terug geeft. Bepaalde gegevens kunt u ook via MijnNBB.nl doorgeven. 

 

12. Website en clubblad 

Het adres van de website van PBC is www.pijnackersebridgeclub.nl Hier vindt u 

alle uitslagen en bijvoorbeeld het competitie- en huishoudelijk reglement. 

Het clubblad Cont(r)act verschijnt 3x per jaar en wordt op speelavonden verstrekt. 

 

13. Bestuur  

Voorzitter: Koos van der Meer 015 – 369 7665 

Secretaris: Jos Streng  015 – 369 8389 

Penningmeester: Niek van der Putten 015 – 361 2190 

Lid: Roel Wilms (Technische Commissie) 

Lid: Pieter Hilferink (Com. Publiciteit, Werving & Opleiding) 

 

14. Technische commissie 

Voorzitter: Roel Wilms 

Lid: Joop van Gasteren (wedstrijdleider maandag) 

Lid: Niek Haket (wedstrijdleider dinsdag)  

Lid: Philip Haak (wedstrijdleider donderdag) 

Lid: Klaas Munneke (techniek) 

Lid: Fokko Bos (zomerdrives en districtsviertallen) 

 


