
8-8-2015 NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT   JAARGANG 2   NR. 2 

 

1 van 2 

 

Na een zomerpauze heeft het bestuur op 3 augustus weer eens vergaderd. Het was even wennen aan 

het denken over bridge en alles wat dat met zich meebrengt. 
 

Zomeravondbridge 

Het zomerbridge is ook weer begonnen en ook dat was even wennen. Verderop in dit Aan-signaal 

kunt u een impressie lezen van deze eerste avond. 
 

Speelgelegenheid 

De (on)mogelijke verhuizing naar Koningsoord blijft de gemoederen bezig houden. We kunnen 

slechts afwachten wat er besloten gaat worden. Wij staan achter het bestuur van De Schalm, dat 

Oud voor Nieuw blijft eisen. 
 

Drives 

Zoekt u mogelijkheden om met een bridgedrive (in de directe omgeving) mee te doen, dat kunt u 

het beste even op onze website op “Drives” te klikken (boven die brullende leeuw). Daar vindt u 

ook een meer uitgebreide evenementenkalender in het district Midden Brabant. 
 

Ledental 

Zoals u reeds bekend zal zijn, is het ledental van onze club weer gedaald. We zullen met ongeveer 150 

leden aan het nieuwe seizoen beginnen. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om middagbridge te 

organiseren. Wellicht is dat een mogelijkheid om leden te behouden of aan te trekken. Dat moet 

blijken uit een korte enquête. Op de jaarvergadering (27 oktober) kunnen we het er over hebben. 
 

Lustrum 

Het programma voor ons lustrumfeest op 4 oktober is door het bestuur vastgesteld. Er moeten nog wat 

puntjes op de i gezet. We zijn er zeker van dat het een mooi en onvergetelijk evenement gaat worden.  

Als u een partner heeft, die geen lid van BCBE is, maar wél het feest wil meemaken, dan kan dat. 

Uiteraard tegen betaling.  

Het feest begint vanaf half 3 ’s middags en zal om 8 uur ’s avonds eindigen.  
 

Begin clubcompetitie 

Op dinsdag 15 en donderdag 17 september begint onze clubcompetitie.  

Al eerder is besloten om de begintijd van deze bridgeavonden te vervroegen naar kwart voor acht. 

Niet vergeten! 
 

Invoeren spelverdeling 

Hoewel het niet altijd soepel verloopt, gaan we ook bij de komende competitie de spelverdelingen 

invoeren. We gaan testen of het invoeren van de alle spelverdelingen ná het gespeeld hebben van 4 

spellen, wat meer rust geeft. Het steeds na ieder spel invoeren kost tijd en concentratie. Uiteraard 

wordt wél na ieder spel de score van dat spel ingevoerd. Die hoef je dus niet te onthouden.  
 

Website 

Nieuwtjes die niemand mag missen worden zoveel mogelijk in het Aan-signaal verwerkt, maar dat 

wil niet zeggen dat de website overbodig is geworden. Zeker wanneer in september de winter-

/clubcompetitie weer begint is het verstandig af en toe even de site aan te klikken. Een kleine 

moeite en je weet maar nooit! 
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Maar eerst nog 5 maandagen zomeravondbridgen in de Riddershoeve!  

 

… en om een indruk te krijgen: 

 

 
 

Om kwart voor acht hadden zich 24 paren gemeld en kon om 8 uur begonnen worden met twee 

lijnen van 12 paren. De ruimte in restaurant Riddershoeve zag er eigenlijk best feestelijk uit en alle 

aanwezigen leken er duidelijk zin in te hebben. Voor de meesten was het na een competitieloze 

periode een verademing weer eens met een grote groep samen te zijn en te kunnen bridgen. Dat 

heeft uiteindelijk toch meer charme dan het "thuis onder ons" een kaartje leggen, hoe gezellig ook. 

 

De (nieuwe) kaarten bleken ons goed gezind. Ondanks het "voor-het-eerst-wassen-met-alle-risico's-

van-rare-zitsels" kwamen er interessante spellen op tafel. Partner zei na afloop: "Dik in de 50 

procent!", al zette ik zelf daar vraagtekens bij. De twee beroerde tafels werden echter ruimschoots 

gecompenseerd door een drietal andere en met een zesde 50%-tafel tegen een gerenommeerd 

damespaar kwamen we inderdaad uit op zo'n 57%. Het had slechter gekund na een drietal maanden 

niet meer samen gespeeld te hebben. Het was al met al een voortreffelijk begin van de 

zomeravondbridge van dit jaar. Nog vijf avonden! Ik teken er voor.  

Wat let u, mogelijke lezer, om ook een keer deel te nemen? 

 

En de flessen wijn gingen níet naar de winnaars. Terecht werd gemeld dat we er meer waren voor 

het plezier dan voor de knikkers. Gewoon loten! Al had deze keer de (willekeurig aangewezen!) 

persoon, die de lootjes mocht trekken, wél een gouden handje ....... voor zichzelf! 

 

Een groot compliment verdient ook de bediening. Niet alleen hadden de hapjes de klasse die je mag 

verwachten van Riddershoeve, maar de vriendelijkheid, neen, de spontaniteit waarmee deze en 

uiteraard de nodige "natjes" werden geserveerd, doet je nu al uitkijken naar de volgende avond.  

Ze heeft beloofd er alle keren te zullen zijn! 

 

En volgend week gaan we met een zestal vooraf ook nog eens in op het aanbod van Riddershoeve 

om tegen een gereduceerd tarief het uitstekende maandmenu (zie vorig Aan-signaal) te gebruiken! 

Nou, wordt het écht een avondje uit! 

 

Een deelnemer 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


