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SNERTDRIVE 
 

Op zondag 4 januari 2015 is de 18
e
 Snertdrive in Boerderij Denissen gespeeld. Deze keer 

georganiseerd door Bridgeclub Berkel-Enschot (BCBE), omdat Harrie Bax (de bedenker en 17x 

organisator van deze drive) het welletjes vond. 

 

Ons kwam pas in een laat stadium ter ore dat Harrie er mee wilde stoppen. We vonden het zonde 

om dat zo maar voorbij te laten gaan. Op 27 november hadden we een gesprek met Harrie over de 

gang van zaken. Met zijn volle medewerking hebben we de organisatie op ons genomen en 

gebruikten zijn e-mailbestand om met onze flyer nog zo veel mogelijk bridgers te kunnen bereiken. 

Naar later bleek hadden veel vaste klanten zich al ingeschreven voor de op zaterdag 3 januari 

georganiseerde Nierstichtingdrive. Uiteindelijk hadden toch nog 26 paren belangstelling voor deze 

traditie. Die pasten mooi in één zaal van de 150 jaar oude boerderij. Best gezellig zo. 

 

Voor de middag werden 6 ronden van 3 spellen gespeeld. Alle paren waren geheel willekeurig van 

een paarnummer voorzien. De indeling was dus vrij van invloeden. 

 

In de pauze kreeg men een bord eigen gemaakte heerlijke 

snert met een boterham met spek. Daarna een broodje 

met een prima kroket. We kwamen dus niets tekort. 

Tevens werd de nieuwe indeling voor de middagzitting 

gemaakt. De eerste 6 paren van beide lijnen van de 

ochtendzitting vormden in de middag de A-lijn. De 

andere paren de B-lijn. Ook de middagzitting bestond uit 6 

ronden van 3 spellen. 

 

Er werd mooi op tijd gespeeld zodat om half 5 de uitslag bekend gemaakt kon worden.  

In de B-lijn gingen Hanneke de Vries en Joke Kamp met de 1
e
 prijs naar huis. Van de A-lijn waren 

Mayke Copray en Corry van Doorn de gelukkige winnaars. 

De hele dag stond er een levensgrote wisselbeker op de bar te prijken. Deze ging naar het paar met 

het hoogste opgetelde percentage van de ochtend- en de middagzitting. Al vaker stond de beker 

thuis bij de gebroeders Van Halder en ook nu mochten ze deze meenemen. 

 

Ondanks de korte voorbereidingstijd al met al een zeer geslaagde bridgedag. Volgend jaar zetten we 

deze traditie zeker voort.  

 

De foto’s en de volledige uitslag van deze drive zijn te bewonderen op onze site www.bcbe.nl.  

 

DRIEKONINGEN ZINGEN 
 

Al eerder bracht in het verleden het mannenkoor La Renaissance op 6 januari enkele liederen ten 

gehore. Dinsdagavond zal dat, aan het begin van de avond wederom het geval zijn, waarna “met de 

pet” zal worden rondgegaan ten bate van de koorkas.  

 

 

Maak er een mooi jaar van ! 


