
                                                           

 

 

 

 

 

Beste bridgers, 

We beginnen dit seizoen met de TVO-Bridge competitie op dinsdag 27 september 2022. We spelen 

elke dinsdagmiddag (18 oktober niet) tot en met 28 maart 2023. Er zijn 23 paren, ingedeeld in een A- 

en een B-lijn. Er wordt gestart om 13:30 uur en wij verzoeken u om 13:20 uur aanwezig te zijn.  

U wordt verzocht meteen bij binnenkomst uw loopbriefje op te halen. Dit loopbriefje is tevens uw 

consumptiekaart die na afloop aan de bar dient te worden ingeleverd, ook als hierop geen 

consumpties genoteerd staan. Na de 3e speelronde wordt er een pauze gehouden van 10 minuten.  

Dinsdag 27 december 2022 houden we een gezellige kerstdrive. De einddrive valt op 28 maart 2023. 

Aanmelding 

Stilzwijgend wordt aangenomen dat elk paar in de huidige bezetting bij onze club blijft spelen. 

Veranderingen dienen in de loop of aan het einde van het bridgeseizoen, liefst schriftelijk, aan de 

bridgecommissie te worden doorgegeven. Deze stilzwijgende aanname geldt ook voor invallers. De 

bridgecommissie beschikt over een transferlijst waarop wijzigingen, bijvoorbeeld in 

paarsamenstelling, en uiteraard na goed overleg met de partner, worden genoteerd. 

Contributie 

De contributie bedraagt 24 euro voor leden van de tennisvereniging TVO. 

Niet-leden van de tennisvereniging betalen 49 euro (de contributie van 24 euro plus 25 euro voor 

een bijdrage aan TVO). U wordt verzocht het door u verschuldigde bedrag vóór 15 oktober over te 

maken naar rekeningnummer NL47 INGB 0000 1922 04 t.n.v. Bridge-Afd TVO o.v.v. uw naam. 

Eventueel kunt u het bedrag contant, graag gepast, voldoen aan Adé Venneker, de penningmeester, 

bij aanvang van de competitie in de kantine. 

Verhindering 

Bij verhindering van één speler of een volledig paar dient u zelf voor invallers te zorgen, middels 

bijgevoegde invallerslijst. De afmelding en het doorgeven van de invaller(s) dient vóór 

maandagmiddag 18:00 uur te geschieden op het e-mailadres van de vereniging 

tvoudorp.bridge@gmail.com of eventueel op telefoonnummer 06-44884591 (uitsluitend op 

maandagmiddag tussen 16:00 en 18:00 uur).  

Bardienst 

De bardienst wordt gedaan door Isa Venneker, kleindochter van Cor en Adé. Zij ontvangt hiervoor 

een vergoeding van 1 euro per paar, gelijk af te rekenen met de consumpties. Consumpties kunnen 

alleen worden gepind, maar de vergoeding voor de bardienst, en eventuele fooien, moeten 

contant worden afgerekend. Er zal tijdens de pauze en na afloop een beroep worden gedaan op een 

van onze leden om de bardienst even te helpen. De eerste middag ligt hiervoor een intekenlijst klaar 

voor wie een keer willen bijspringen.  

Een half uur na het bekend maken van de scores wordt de kantine gesloten. 



 

 

Reglement 

Er worden 4 competitierondes van 6 speelmiddagen gehouden, met een A- en een B-lijn. De indeling 

en de normale promotie/degradatieregeling worden toegepast volgens het reglement. Dit 

reglement kunt u vinden op de nieuwe website: tvo-bridge.nl. Daar waar het reglement niet in 

voorziet, beslist de bridgecommissie. Indien aan het einde van een competitieronde paren gelijk 

eindigen voor promotie of degradatie bepaalt het lot wie van lijn verandert. Er zal echter bij gelijk 

eindigen rekening mee worden gehouden of er gedurende de competitieronde invallers hebben 

gespeeld voor de betreffende paren. Zo ja, dan worden de bij de correcties toe te passen minimum- 

en maximum percentages en de daarbij behorende punten niet gebruikt, maar gebruiken wij de 

werkelijk behaalde punten. 

Overigens, het ontbieden van een arbiter is niet onsportief en zelfs wenselijk in twijfelachtige 

omstandigheden. Men leert ervan! 

Bridgeklok en bridgemate 

Er wordt met een bridgeklok gespeeld, dus speldiscipline is noodzakelijk. Vijf minuten voor het einde 

van de ronde gaat een kloksignaal. Na dit signaal mag er niet meer met een nieuw spel begonnen 

worden. Voor een niet gespeeld spel dient u een "0” in de bridgemate in te voeren.  

Er zijn nieuwe bridgemates aangeschaft! Er wordt een uitleg op de tafels gelegd bij de eerste 

middag, en u kunt deze handleiding ook vinden op de website.  

Bridgekoffers 

Voor leden van onze bridgeclub zijn het gehele jaar door, dus ook in de zomer, 6 bridgekoffers 

beschikbaar. Met uitgezochte spellen en een uitleg van de bieding en het uitspelen, en de 

bijbehorende scores. De uitleenkosten bedragen 4 euro, te betalen bij het ophalen bij Cor Venneker, 

Herenweg 56 in Oudorp. Reserveren van de koffer: 072-5128389. Er zijn zelfs prijzen beschikbaar 

(maar daar gaat het natuurlijk niet om) voor de kofferwinnaar. Bij koffer 1 is dat de hoogst scorende, 

bij koffer 2 is dat de op één na hoogst scorende en bij koffer 6 is dat voor de zesde scorende. De 

koffer wordt minimaal 8 maal gespeeld of uitgeleend vóórdat deze wordt vernieuwd.   

Website en e-mailadres 

Er is een nieuwe website: tvo-bridge.nl (deze is soms lastig vinden via Google, maar als u de naam 

van de website intoetst in de bovenste adresbalk, en dan op Enter drukt, dan gaat het goed). Op de 

website vindt u onder andere de invallerslijst, nieuws en uitslagen, wedstrijdzaken, het reglement, 

kofferbridge. Neem eens een kijkje! 

E-mailadres: tvoudorp.bridge@gmail.com. 

 

Wij wensen u een plezierig bridgeseizoen toe!  

De bridgecommissie: 

Nico Valk, voorzitter 06-22552272 (echter voor doorgeven invallers: zie onderdeel Verhindering) 

Adé Venneker, penningmeester  

Mart Debets, technische zaken  

Arie Venneker, materiaalbeheer  

Helma Berkhout, secretaris  

 



Indeling bridgecompetitie 2022-2023 

Voorlopig Lijn A Geel 

1 Marijke Blom en Tini Veldman 

2 Henk Bulthuis en Joop de Jong 

3 Karin Debets en Mart Debets 

4 Harry Huygen en Cor Venneker 

5 Jan Kaptein en Nico Valk 

6 Adé Venneker en Riet Buisman 

7 Ada Berens en Wijmia van Leeuwen 

8 Judith Hoek en Hannie de Vries 

9 Tiny Bakker en Cor Bakker 

10 Liesbeth Valk en Frida Vos 

11 Erik Mattheijer en Bert Polle 

12 Ria de Boer en Ben de Boer 

Voorlopig Lijn B Blauw 

1 Jan Klaver en Hans van der Laan 

2 Bep Brink en Anneke Klaver 

3 Nel Bakker en Nel van Westen 

4 Helma Berkhout en Martha Mons 

5 Elize Bruin en Ria Kager 

6 Hannie Groot en Marianne Homminga 

7 Truus Huygen en Kees Ockhuyzen 

8 Ria Ockhuyzen en Lia Vanwersch 

9 Tine Geugjes en Guusta Visse 

10 Bea Hilbers en Wim Tijms 

11 Dirk Buisman en Arie Venneker  

 

 

  



                                                   

 

 

 

 

Invallerslijst 2022-2023 

Tonni Commandeur  072-5111341 
 

Remmelt de Gier  
eventueel samen met Vera Schilder 
(na 1 november) 

 072-5403885 
06-19015597 
 

Astrid de Jong   06-40885540 
 

Ruud de Jong  06-46445497 
 

Gerda Zonneveld  072-5117533 
 

Jetty Kramer B-lijn 072-5125749 

Theo Kroon A-lijn 072-5124079 
 

Jos Lemmers  06-30477793 
 

Annie Dijkman  B-lijn 072-5153630 

Ans Wokke B-lijn 072-5120416 
 

Wim Wokke  072-5120416 
 

Gerard Bent  06-50693441 

 

Fred de Boer A-lijn 06-11624010 
 

Gijs van Mourik A-lijn 072-5158035 
 

Peter Kramer en (alleen als koppel) 
Linda van der Weele 

B-lijn 06-50468444 
06-25239848 

Els Vermeij B-lijn 06-15327326 

Magda Stam  072-5200920 
 

Bianca Lamme  072-5153728 
 

 


