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BEGIN CLUBCOMPETITIE
Aanvang
Dinsdag 15 september en donderdag 17 september starten we met de clubcompetitie 2015-2016.
Neem goed nota van de nieuwe begintijd: 19.45 uur !
Afmelden
Indien u een competitieavond niet aanwezig zult zijn en niet voor een invaller zorgt, dient u zich
uiterlijk 14.00 uur diezelfde dag af te melden via het ondertussen wel bekende afmeldadres. Als
het enigszins kan dus per e-mail: afwezig@bcbe.nl. U ontvangt dan een bevestiging, zodat u zeker
weet dat uw afmelding genoteerd is.
Indien dit écht niet mogelijk is, dan telefonisch bij de wedstrijdleider van die avond:
Dinsdag:
Wim Westgeest (013-5333966)
Donderdag: Francis Braat
(013-5333373)
Op onze site www.bcbe.nl vindt u in de linker kolom het item “Afmelden competitieavond”. Door
hier op te klikken start u automatisch uw e-mailprogramma. (Uitleg van de afmeldregeling vindt u
eveneens in deze kolom.)
Gegevens seizoen 2015-2016
Separaat ontvangt u bij dit Aan-signaal:
1. Het jaarrooster
2. De telefoonlijst: naam - telefoonnummer - speeldag(en) van de betrokkene
(Goed bewaren! Als u eens een invaller zoekt, kan die lijst mogelijk uitkomst bieden!)
3. De competitie-indeling van Dinsdag
4. De competitie-indeling van Donderdag
Zomeravondbridge
Met nog één avond voor de boeg (7 september) mogen we nu toch al spreken van een bijzonder
geslaagde zomeravondbridge. Met gemiddeld 30 paren per avond - en dan is de laatste avond nog
niet eens geweest - is duidelijk dat de overstap naar Riddershoeve een goede is geweest. Kort bij
huis en naar onze mening uitstekend verzorgd. Áls u nog niet geweest mocht zijn, dan kunt u nog
één keer de sfeer proeven! Van elke avond staat ook een verslagje op onze site: zomeravondbridge.
Wat ons betreft: volgend jaar wéér!
Lustrum
Ten overvloede wellicht herinneren wij u aan het komende lustrum, t.w. zondag 4 oktober 2015.
In het vorige Aan-signaal bent u daar uitgebreid over geïnformeerd.
Mocht u om onverklaarbare reden een Aan-signaal gemist hebben, is een simpel mailtje naar de
redactie voldoende: u ontvangt dan per omgaande het gemiste Aan-signaal: redactie@bcbe.nl
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