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Beste leden van de Bridgeclub Berkel-Enschot,
Omdat mij onlangs is gevraagd om lid te worden van het bestuur
van BCBE en ik dit graag wil aanvaarden, moet ik natuurlijk aan
jullie allen laten weten wie ik eigenlijk ben.
Mijn naam is Cobi van Rooijen. Samen met mijn man Henk (ook
lid van de club) woon ik nu een jaar met veel plezier in BerkelEnschot. Zodra wij hoorden dat hier ook een bridgeclub was,
hebben we ons meteen aangemeld en spelen dan ook in principe
op de dinsdagavond.
Lange tijd ben ik werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs
als docent wiskunde en Frans voor leerlingen van 12 tot 16 jaar.
Daarnaast hebben wij een eigen praktijk Leer-Saam gehad, waar
leerlingen konden komen voor huiswerkbegeleiding, remedial teaching en bijlessen. We hebben dit
altijd met heel veel plezier gedaan.
Nu genieten we van ons pensioen en kunnen meer tijd besteden aan onze hobby’s: kaarten, spellen,
puzzelen, geocachen, terrasje pikken, etentje enz. Zelf speel ik nog dwarsfluit en wandel daarnaast
ook graag en veel, als het even kan met onze hond, maar ook de Nijmeegse vierdaagse (dat wordt
dit jaar de Alternatieve vierdaagse).
Wij hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen en genieten daar volop van. We zijn graag samen en
ook dan spelen we veel spellen, nu nog veel bordspellen, hopelijk in de toekomst ook wat bridge.
Dit was het wel zo ongeveer. Als je meer over mij/ons wilt weten, mag je me gerust aanspreken.
Tot ziens op de club!
Cobi van Rooijen
***
Zomersteppen
Woensdag 22 juli speelden we alweer de 3e zomersessie op StepBridge. Het begint al aardig te
wennen en er doen steeds meer leden mee. Deze avond meldden zich 31 paren.
De problemen worden steeds minder, mede doordat Ruud als wedstrijdleider steeds meer ervaring
krijgt. Helaas deze keer viel zijn internetverbinding even uit. Toch wel schrikken!
Aan de adviezen van de bridgebond over hoe in een zaal “live” te bridgen hebben we helemaal
niets. Niet praktisch, niet uitvoerbaar. Dus de clubcompetitie vanaf september zal voorlopig alleen
op StepBridge worden gespeeld. We verzoeken ook nu weer de leden die nog niet op StepBridge
zitten om het tóch te gaan proberen. De meesten vinden het écht leuk en zij die de sprong hebben
gewaagd, zijn heel blij dat ze nu weer kunnen bridgen. En contact hebben met leden van de club.
Mieke Rijnen is bereid leden die hiermee willen beginnen, te helpen. Ze heeft er veel ervaring mee.
Bridgepartner zoeken
We ontvangen regelmatig de vraag om een bridgepartner voor iemand te zoeken. Monique steekt
daar de nodige tijd in, want je kunt niet zomaar iemand aan iemand koppelen. Dat betekent heen en
weer bellen en mailen. Als je inmiddels iemand zelf hebt gevonden, is het wel zo netjes om ons zo
snel mogelijk daarover in te lichten.
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Invaller van “buiten”
Het is bij BCBE altijd mogelijk geweest om te spelen met iemand die geen lid is van BCBE, een
invaller dus. Bij onze huidige zomersessies kan dat dus ook. Die invaller moet dan wél op
StepBridge “zitten” en op onze steplijst staan. Als je met een “nieuwe” invaller van buiten wilt
spelen, meld dat met naam en stepnaam eerst even met een e-mail. Eenmaal op de steplijst gezet,
kan die persoon voortaan meedoen bij onze zomersessies zonder dat bij ons te melden. Een paar
waarvan beide spelers geen lid zijn van BCBE accepteren we bij hoge uitzondering.
De Systeemkaart
Op de site van StepBridge staat een uitgebreide handleiding om een mooie systeemkaart te maken:
www.stepbridge.nl/stap-voor-stap-stepbridge-workshop-systeemkaart
Ook voor de niet-steppers een aanrader!
Alerteren
Niet iedereen weet hoe je moet alerteren op StepBridge. Op StepBridge staat de niet zo complimenteuze
raad: www.stepbridge.nl/alerteren-voor-dummies
Andere vragen?
Heb je vragen, lees dan eerst op www.stepbridge.nl/faq of je vraag er bijstaat.
Op www.stepbridge.nl/toernooien krijg je nadere informatie over bijvoorbeeld meesterpunten: Je kunt
daar lezen: “Bij alle toernooien ongeacht het aantal spellen worden meesterpunten toegekend conform
de NBB-schaal.” Wanneer en hoe deze meesterpunten in beeld komen wordt er niet bij vermeld.
***
Zomerbridge toernooiuitslag woensdag 22 juli 2020
Paar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mireille Janssen en Paula Krouwels
Loes Westgeest en Mieke Rijnen
Chris Bastin - Berry van der Donk
Carlijn Eras en Rianne van Gorp
Lucia Moonen en Mikel Maas
Ine Zeegers en Julia van Loon
Rian Maas en Hannie van der Heijden
Herma Rooney en Kees van de Ven
Frans Vromans - Marco Klein Nagelvoort
Lenie Gordebeke en Toos Roemen
Jos en Hildegard Pouwels
Harrie en Jose van Iersel
Marjan van Zundert en Ad de Beer
Joke en Ton van Zijl
Theo Brok en Ko Rijnen
Marian en Jos de Bont

Paar

Score
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

62,91
61,89
59,62
56,61
56,28
55,15
55,10
54,91
53,42
53,21
52,49
52,20
51,94
51,88
51,55
50,88

Score

Corry Brok en Paula Jansma
Francoise Ackermann en Cis Eekelaar
Petra Hendriks en Sjef Vorstenbosch
Marga Amesz en Ria Straver
Nettie Moonen en Toos van den Oetelaar
Wilma de Wilde en Stijntje Schutselaars
Hanne de Vries en Jetty Groels
Rene Smolders en Jeanne de Kort
Ine Bouwman en Lianne v. Ravenstein
Ans en Maarten Janssens
Mieke van Beek en Therie de With
Corry en Ad Verhoeven
Henk en Cobi van Rooijen
Riet Klaassen en Harry de Kok
Leny van de Ven en Marianne de Wilde

50,26
50,07
49,96
48,27
47,66
47,01
44,37
43,96
42,64
42,36
41,57
41,51
40,66
37,55
34,62

***
Stepavonturen
Het is een fijne uitlaatklep
ik ben zo blij dat ik het heb
step
af en toe met handicap
wij hadden het niet begrepen
tegenstanders waren er plots tussenuit geknepen
we hadden in die ronde één spel gespeeld
de punten werden daarna verdeeld
ik weet niet of dat nog in de uitslag scheelt
we hadden toch zo’n mooie hand
maar ach . . . het spel gestopt, het spel gestrand
bleek paar 29 binnen te zijn geslopen
Ruud en Monique moesten het bekopen

De zenuwen bereikten voor hen een hoogtepunt
dit was dan ook een onverwachte stunt
gelukkig was het snel opgelost
wij bleven op onze post
konden de volgende ronde weer verder spelen
twee spellen gemist kon ons niets schelen
de kinderziektes zullen wel genezen
kerngezond hebben we in september dan niets meer te vrezen
dit avondje step heeft ons een fijn tijdverdrijf gebracht
dat had ik vooraf toch niet gedacht
dus voor velen
aan te bevelen
Loes Westgeest

***
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