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Kerst(step)drive 

Dinsdagavond, 15 december 19.30 uur, was het dan eindelijk zo 

ver: de langverwachte kerstdrive. Zou die veel anders zijn dan 

andere jaren? Dat kan natuurlijk niet anders: we kunnen niet bij 

elkaar in de zaal zitten, de kerstversiering moet je thuis maar 

aanleggen. Maar oké, we zitten achter de laptop en de tablet, 

hebben de kaarsjes aangestoken, de radio speelt kerstmuziek, dus 

de stemming komt er al een beetje in. 
 

We loggen in bij stepbridge en zien al gauw dat we lang niet de enigen zijn. Al heel veel anderen 

zijn ons voorgegaan, de kreten “veel plezier allemaal”, “fijne avond allemaal” en vooral “prettige 

kerstdrive allemaal” verschijnen in de berichtenbox. Soms “ziet” iemand een bekende die dan ook 

hartelijk begroet wordt. 
 

Onze Wedstrijdleider Ruud is ook van de partij, heet ons allen hartelijk welkom en dan begint de 

eerste tafel. Even weer serieus en vol concentratie bridgen. Tussendoor komt er een kerstvraag van 

de WL om je kerstkennis te testen. Goede antwoorden tellen jammer genoeg niet mee voor je 

eindresultaat. In de pauze wordt een kerstzanglink doorgestuurd en we zingen dan ook uit volle 

borst mee met de kerstliedjes die via You Tube ook onze kamer binnen galmen.  

 

Na de pauze improviseert Ruud nog een heel kerstlied, gebaseerd op het bridgespel: dat we bij 

nachte aan het scherm lagen en de biedingen geteld werden. Kortom, een vrolijke noot, waardoor je 

wel eens vergat dat je aan het bridgen was en welke kaarten er ook weer uit waren. 
 

De bridgertjes zaten bij nachte, zij zaten bij nacht achter ’t scherm, 

Zij zagen getrouwe hun kahahaarten, zij hadden hun puntjes geteld. 

Daar hoorden zij de computer tingelen, het tellen was echt nog niet klaar. 

De bridgers naar Berkel-Enschot gingen, de klok liep al snel naar nul … 
 

Even zo snel is het toch weer afgelopen, even gespannen de resultaten afwachten: veel prijzen maar 

niet voor ons! Wat een gezellige avond is dit geweest. Hopelijk kan het volgend jaar weer in de zaal 

en zal onze WL zijn liedjes ook letterlijk ten gehore kunnen brengen! We wachten af. 
 

Cobi van Rooijen 
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Een bijzondere gewaarwording! Uit alle berichten die voorbij kwamen, aan het begin van de avond, 

begreep ik dat de stemming er goed in zat. Alleen jammer dat je al de vrolijke gezichten niet kon 

zien. De dames, die vandaag nog gauw de Kerstkrullen hadden willen laten zetten, hadden pech. Zij 

zaten nu natuurlijk met krulspelden achter de laptop. Straks, misschien wel gekapte Paaskrullen!! 

En  heeft u de wedstrijdleider horen zingen? Pianoriedeltjes kennen wij wel van hem. Hij maakte 

een toepasselijke parodie op Stille nacht, Heilige nacht en zong over “bridgertjes lagen bij nachte”. 

Zou op locatie nooit gebeurd zijn en heb ik ook nooit eerder mee mogen maken. Dus ook heel 

bijzonder!  

Op locatie kunnen zich op zo’n avond nog wel eens hilarische momenten voordoen: een kop koffie 

over de tafel, een glas rode wijn over de pas gestoomde feestblouse, zich verslikken in een te hete 

bitterbal of tranen met tuiten lachen. Jammer, dat mis je zo online.   

Ondanks alles bleef het echte Kerstgevoel nog uit. Het gemis van de schitterende slingers, rode en 

zilveren Kerstballen is daar misschien wel debet aan en misschien moet het nog groeien in de 

komende week. Positief denkend gaan wij dat in 2021 herbeleven! 

Aan alles is gedacht om het de Steppers naar de zin te maken. Zelfs de prijs wordt de prijswinnaars 

thuis persoonlijk overhandigd. Zou je natuurlijk een gezellig koffiemomentje van kunnen maken, 

maar helaas vindt men dit vanuit het “Haagse torentje” nu niet verstandig.  

Laat corona uw Kerstdagen niet vergallen. Het vaccin is er bijna en geeft weer hoop op een normaal 

leven. Zonder mondkapje elkaar normaal een hand geven. Gewoon weer naar de Schalm kunnen 

gaan en knus dicht bij elkaar gaan zitten bridgen. Niet meer bang hoeven zijn als iemand je aankijkt 

met “rode oogjes” of luidruchtig zijn neus snuit.       

Een goed uiteinde en een stralend, heel gezond begin van het nieuw jaar. 

Hanneke de Vries 

*** 

 

Een klein fragment uit 46 (!) pagina’s chatten tijdens de drive 
 

MiekeRij> wij zitten klaar met onze kerstmuts op!! 

TheoBrk> Hoi heel gezellig hier in Enschot. Veel plezier allemaal. 

StijnS> gezellige kerstdrive allen 

RuudKon [WL]> Hopelijk komt er nog een paar binnen. Want stilzitten kunnen we niet zo goed. 

LoesWe> De rode mutsen hebben er zin in. Veel plezier. 
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De prijzen …. 

De kerstdrive op Stepbridge is dit jaar kennelijk erg goed bevallen. Er waren heel veel deelnemers 

en dat betekende dat er ook veel prijzen moesten zijn. Mieke had een en ander al geregeld maar er 

zijn later toch nog prijzen bijbesteld. Leuke prijzen. 
 

Nu moeten ze nog bij de winnaars terecht komen. Maar voor bestuursleden is dat een kleinigheidje, 

we doen dat bijzonder graag. Dus gingen we op vrijdag 18 december op pad, de auto’s volgeladen 

met prijzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou, niets is leuker dan om bij mensen aan te bellen, te vertellen waarvoor je komt en dan de blije 

reacties te zien van de winnaar. We mogen wel zeggen dat er behoorlijk veel complimentjes om 

onze oren vlogen en daar zijn we superblij mee. 
 

Hopelijk kan het volgend jaar weer anders, maar we zijn zeer tevreden met het resultaat. Jammer 

dat niet alle leden hebben meegedaan, maar we zouden zeggen: deel met de clubgenoten hoeveel 

plezier we met zijn allen hebben beleefd aan de kerstdrive, maar ook aan de wekelijkse toernooien 

op dinsdag en donderdag. Wedstrijdleiders bedankt! 
 

Cobi van Rooijen 

*** 

Vrijwilligers BEDANKT 

Aan het eind van een jaar wil je graag schoon schip maken. Dat is ook de reden dat we al onze 

vrijwilligers hier bedanken. Zonder vrijwilligers, geen club! Ook al is er afgelopen jaar niet veel 

mogelijk geweest en zijn er niet veel evenementen geweest, waarbij hun assistentie gevraagd kon 

worden.  

Natuurlijk is het zo dat wij deze vrijwilligers graag op een andere manier in het zonnetje zouden 

willen zetten (en dit gaat uiteraard groots gebeuren, zodra Corona het toestaat) wij zijn toch van 

mening dat een bedankje op zijn plek is. 

Dat vindt de gemeente Tilburg ook en onder het motto VrijwilligersbedankT is ons een aantal 

cadeaubonnen toegestuurd die wij de komende tijd bij de vrijwilligers in de bus zullen doen. Veel 

plezier ervan. 

ALLE BCBE-ERS FIJNE FEESTDAGEEN EN EEN GELUKKIG, LIEFDEVOL, GEZOND 2021! 

Namens alle bestuursleden 

Cobi van Rooijen 
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