oktober ’20

Beste kaarters,
Omdat we door de coronamaatregelen om uiterlijk 22.00 uur de zaal moesten verlaten hebben de
kruisjassers maar 5 ronden gespeeld in plaats van de gebruikelijke 6.
Er is daarom besloten om onze kaartavond voorlopig te beginnen om 19.00 uur in plaats van
19.30 uur.
Speciaal voor de kruisjassers: om het overzicht te behouden beginnen we in het vervolg aan alle
tafels tegelijk met de volgende ronde.
dus niet meer "voorwerken" omdat dit tot verwarring leidt.
De uitslag:
JOKEREN
1 HETTY MURIS
2 MIA RUITEN
3 JAC MOOREN
4 FRIEDA COST
5 RIA v SCHAIK
KRUISJASSEN
1 LEO ZENDEN
2 HAR PETERS
WIM DE RUITER
4 HAR SMEETS 2
5 SERV ICKENROTH

48
50
56
60
62

De poedel was voor Corry Cuijpers 93

3129
3109
3109
3010
2969 De poedel was voor Huub Valentijn 2863

Tot volgende week om 19.00 uur , groeten Jos

Corona en het KAARTEN:
Vanuit bestuur is Michael Lenaers bij het opstarten van het kruisjassen aanwezig, en bij de
jokeraars Anjes Coumans.
- Bij klachten blijft u thuis;
- Er wordt een lijst van de deelnemers met naam en telefoonnummer ingevuld;
- Bij binnenkomst Roerparel handen ontsmetten;
- Bij binnenkomst Roerparel draagt u een mondkapje, tot u aan de kaarttafel zit,( niet verplicht );
- Volg in de Roerparel de looproute;
- Bij binnenkomst kaartzaal krijgt u een tafelnummer;
- Op iedere tafel staat ontsmettingsmiddel;
- De tafels staan zodanig opgesteld dat de afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen;
- Bediening geschiedt door personeel Bergerac;
- Bij wisselen van tafel gebeurt dit met de klok mee;
- Einde kaartavond met mondkapje naar buiten, ( niet verplicht );
- Ook als u van de kaarttafel naar het toilet gaat;
- Volg de aanwijzingen van bestuursleden en bediening Roerparel stipt op!
NIEUWE aanvulling:
Gelet op de laatste ontwikkelingen is het mondkapje voor het betreden van de Roerparel wat ons betreft niet meer
noodzakelijk.
Onze laatste flyer was gebaseerd op de omstandigheden vóór de laatste update van Minister president Rutte en de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport Hugo de Jong.
Regels die blijven:
- Bij binnenkomst handen ontsmetten;
- 1.5mtr. afstand strikt aanhouden(ook indeling van de zaal);
- Gezond verstand gebruiken.
Het bestuur.

Deze foto is van VÓÓR de corona maatregelen, dus zo kan het NIET meer

KAARTEN
Actuele wedstrijdreglement. (Laatst bijgewerkt 1 jan 2020)
 Vanaf 1 jan. 2020 wordt het wedstrijdreglement aangepast.
 Elke speelavond wordt er een 1e prijs uitgereikt (waardebon € 7,50) en de poedelprijs .
 De competitie bestaat uit 10 speelavonden .
 De winnaar van de avond krijgt 1 punt, de volgende 2 punten enz. tot en met nummer 19.
 Alle volgende deelnemers krijgen 20 punten.
 Doe je een avond niet mee dan krijg je 21 punten. Wie meer dan 3x niet meedoet valt buiten de prijzen.
 Wie over 10 competitieavonden het laagste aantal punten scoort is winnaar.
 De nummers 1 t/m 15 krijgen een prijs en de laatste krijgt de poedelprijs.
Van de inleggelden (€ 1,50) worden de zaalhuur en de dagprijzen betaald. Het gehele overgebleven bedrag aan
inleggelden wordt in overleg met het bestuur aan prijzen besteed.
Alle kaartavonden vinden plaats op dinsdagavond in de BERGERAC om 19.30 uur.

Aanvulling bij klaverjassen vanaf mei 2019

Bij verzaken (niet bekennen) worden 146 punten toebedeeld aan de tegenpartij tenzij de fout onmiddellijk te
herstellen is.
Er wordt in GEEN geval overgespeeld, omdat dit in het nadeel van de andere partij kan zijn
Als blijkt dat een speler die niet aan de beurt is de kaarten heeft rondgedeeld, moet er opnieuw gedeeld worden,
ook als het spel reeds gespeeld is.
Opm: De basisregels van het spel worden bekend verondersteld.
Tip:
Kijkt U ook op www.seniorenberg.nl voor nog meer informatie over de seniorenvereniging.
____________________________________________________________________________________________

