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AFMELDEN 
De enige juiste manier: vóór 2 uur ’s middags via het e-mailadres afwezig@bcbe.nl. Er volgt vóór 5 

uur een bevestiging van ontvangst. De wedstrijdleiding is dan op de hoogte en het programma van 

die avond kan op dat moment nog eenvoudig worden bijgesteld. 

 

GIDSBRIEFJES 
Wel zo verstandig om aan het eind van de avond het 

gidsbriefje weg te gooien. Al enkele malen zorgde een 

“oud” briefje voor verwarring.  

“Wij moeten aan tafel 3 zitten, maar daar zitten al vier 

spelers!” Paniek! Briefjes controleren en inderdaad: er zou 

op dat moment door drie paren aan tafel 3 gespeeld moeten 

worden! Een fout van het programma, dus?!?  

Maar dan valt het oog toevallig op de datum ……..……!!!! 

 

APRÈS BRIDGE 
Jammer dat menigeen na afloop van de wekelijkse competitieavond zo snel huiswaarts keert. Een 

enkel keer is dat verstandig: je moet de volgende dag vroeg op of je was eigenlijk helemaal niet 

lekker, maar bent tóch komen bridgen. Begrijpelijk dan, maar normaal gesproken is het toch je 

“avondje uit”. Blijf nog even plakken! Wel zo gezellig, let maar eens op. 

 
HEIMWEE NAAR DE UITKOMST …? 
Dat - alweer anderhalf jaar geleden, waar blijft de tijd? - de Uitkomst opgehouden is te bestaan, 

wil niet zeggen dat we voortaan nieuwsloos door het bridgeleven moeten, getuige de geboorte van 

Aan-signaal, maar ook een intensiever gebruik van onze site. Zie navolgende items! 
 

DOORDENKERTJES 
Eigenlijk mag het u niet ontgaan zijn, maar sinds het begin van dit competitiejaar verschijnt elke 

week een (klein) bridgeprobleempje op onze site. U krijgt een spelsituatie voorgezet met de vraag 

wát te doen. We laten u niet in het onzekere: ook de juiste oplossing wordt gegeven. 

Voor de topspelers onder ons een mooie manier om “hun gelijk te controleren” en voor de mindere 

goden een goede manier om alert te leren reageren in (veel) voorkomende situaties. 

 
VERZAKEN - VOLDONGEN - ONVOLDONGEN 
Een arbitrage. Over voldongen en onvoldongen, maar ook over “en weer” 

Op onze site www.bcbe.nl � Technische zaken � TC artikelen. 

 

VARKENSHAAS MET ABRIKOZEN 
Weer eens wat anders en het lijkt me verrukkelijk. Varkenshaas met abrikozen! 

Onder Clubnieuws � Bijdragen van leden leest u dit voortreffelijke recept van Hanneke de Vries. 

 

Het initiatief om “Met het mes op tafel” voort te zetten, verdient waardering én navolging! Wie 

neemt de handschoen - lees: ovenwant - op? Een leuke (bridge?)inleiding, een smakelijk recept en 

menigeen zal u ook aan de bridgetafel met andere ogen bezien. 

 

Voor alle duidelijkheid: méér nieuws op bladzijde 2! 



2 van 2 
 

VIJFDE RONDE - VIERDE ZITTING 
Komende week is er alweer sprake van promotie of degradatie, het gered hebben of net niet …..… 

Na de betrekkelijke rust van carnaval kunnen we weer dapper de kaarten pakken en ons opmaken 

voor de slotzitting van deze vijfde ronde, waarna nog twee ronden, de paasdrive én aan het slot de 

Bert Schreuderdrive zullen volgen. Volop “werk” dus nog. 

 
VIERTALLEN 
Woensdag 25 februari krijgt ons viertallenteam, gezien voorgaande resultaten, de kans zich vaster 

op de eerste plaats te nestelen. Al moet tegenstander Udenhout niet worden onderschat: in de 

voorronde werd er weliswaar van gewonnen, maar echt overtuigend was het geenszins. We wensen 

het team uiteraard succes!  

 

Actuele stand én uitslagen zijn zowel op onze eigen site als op die van het District Midden Brabant 

te zien. 

 

RUITENBOER (rating deelnemers max. 1800) 
 

In de week van 2 - 6 maart is het weer de week van Ruitenboer. Aangezien 

BCBE géén voorronde organiseert, is het misschien interessant te weten dat 

Bridgeclub THESEUS op woensdag 4 maart een open voorronde houdt, 

waaraan ook leden van ander clubs kunnen deelnemen. 

 

Aanvang 20.
00

 uur, inschrijfgeld € 5.--.  

 

Meer info bij Rick Donze van BC Theseus, r.donze@tilburguniversity.edu 

 

 

… EN TOT SLOT: 
 

 

Een kater uit Goes 

kreeg bridgeles van Loes.  

Voor een kat ongekend, 

bleek hij snel een talent 

en duidelijk niet voor de poes. 
 

 

Als die kat het kan, moeten wij het toch óók kunnen …… met onze nieuwe bridgemates !!!! 
 

 

 

 

Binnenkort …… 


