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Ziehier de eerste digitale nieuwsbrief van uw bridgeclub Berkel-Enschot. Niet als vervanging van 

de papieren Uitkomst, maar bedoeld om u op de hoogte te houden van het wel en wee van onze club 

en onze leden. En ook voor tips en instructies. 
 

De redactie van De Uitkomst (Loes Westgeest, Dirk Braat en Ruud Koningen) pakken hiermee de 

draad weer op die enige tijd op de grond bleef liggen. Het streven is om u wekelijks een nieuwsbrief 

te sturen, al was het maar om u op de hoogte te brengen van de resultaten van de twee speelavonden 

in de week daarvoor. 
 

Het is niet de bedoeling om de nieuwsbrief net zo dik te maken als de vroegere Uitkomst, die 5 á 6 

keer per jaar aan de leden werd verstrekt. Dat hoeft ook niet, want de nieuwsbrief zal u veelal 

verwijzen naar het uitgebreide document op onze website www.bcbe.nl. Linken heet dat 

tegenwoordig. U krijgt als het ware een signaal om verder te kijken op de website. Vandaar de 

naam van onze nieuwsbrief. 
 

Alleen zaken die onder ons moeten blijven en dus niet op de (openbare) website komen te staan, 

zullen volledig in het AAN-SIGNAAL worden weergegeven. 
 

Zoals ook in de vroegere papieren uitgaven het geval was, zal het aan-signaal voornamelijk door 

bestuursleden, wedstrijdleiders en de redactie worden gevuld. Laat u zich er echter niet van 

weerhouden uw bijdrage te leveren: positief of negatief, blij of verdrietig, goed- en afkeuring. 

Allemaal welkom. 
 

Nu de inhoud van deze week: 

Ten eerste de onlangs op de site gezette Mededelingen van het bestuur. Deze rubriek vindt u onder 

Clubnieuws. De bedoeling daarvan is dat u op de hoogte blijft van wat er in het bestuur besproken 

en besloten is. 
 

De uitslagen van de afgelopen week (de 3
e
 avond van de 3

e
 competitieronde) zijn heel goed in te 

zien op de website van de bridgebond. Indien u daar niet goed weg mee weet, kunt u de instructie 

lezen op de website: Uitslagenservice NBB (Hoe werkt dat?). 
 

De komende week dus de 4
e
 avond en de daarbij behorende promoties en degradaties. Spannend! 

 

En dan zijn we gelijk aangekomen bij de regels voor promotie en degradatie. Die staan uitgebreid 

beschreven in het Clubcompetitiereglement; zie daarvoor op de website: Algemene informatie. 
 

Indien u als paar afwezig bent en geen invallers stuurt, dient u zich af te melden op 

afwezig@bcbe.nl. Lees – indien gewenst – eerst nog even de korte uitleg hiervoor op de website 

onder: Afmelden competitieavond (Uitleg afmeldregeling). 

Doordat een nieuwe regeling voor invallers is ingevoerd, gaat dat op sommige punten anders dan de 

vorige seizoenen. Ook daar is al het nodige over geschreven. 
 

Verheugend is de komst van 3 nieuwe leden, die voortaan een driemanschap zullen vormen. 

Monique Bensing en Ria en Jo Denissen: van harte welkom. Graag geduld en begrip voor hun 

gewenning aan het bridgen op een club. 
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KERSTDRIVE donderdag 18 december 

Komende dinsdag en donderdag zal aan het begin van de competitieavond rondgegaan worden met 

een intekenlijst voor de jaarlijkse kerstdrive. Ongetwijfeld wordt het ook deze keer weer een 

geslaagde bridgeavond. Deelname € 2,50 per persoon. 

 

SNERTDRIVE: 

Op zondag 4 januari wordt in Boerderij Denissen de jaarlijkse Snertdrive georganiseerd. Niet meer 

door Harrie Bax – die dit 17 keer deed – maar door onze bloedeigen bridgeclub. Zie de annonce en 

de flyer op onze website www.bcbe.nl. De hele grote wisselbeker blijft beschikbaar voor de 

algemeen winnaar van de drive! 

 

Wist u dat 

• Lia en Bart van Gool na een periode van ziekte weer begonnen zijn met bridgen op donderdag? 

• Ook Wim Westgeest zodanig hersteld is dat de paren Ton Vermelis & Wim Westgeest en Els 

Vermelis & Loes Westgeest op donderdag weer deelnemen aan de competitie? 

• Loes en Wim de volgende ronde ook op dinsdag weer mee gaan spelen? 

• Wim ervoor heeft gekozen met het wedstrijdleiderschap nog even te wachten? 

 

www.bcbe.nl 


