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Afmelden (Nog één keer uitgebreid:) 
 

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. 

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.) 

Indien dit écht niet mogelijk is, dan telefonisch bij de wedstrijdleider van die avond:   

Dinsdag: Wim Westgeest (013-5333966) // Donderdag: Francis Braat (013-5333373) 

 

Invoeren spelverdeling 
 

De eerste competitie-avond hebben we alweer achter de rug. Het is wel weer even wennen. Vooral 

voor de nieuw gevormde paren. 

Het invoeren van de spelverdelingen was ook wennen, maar ging toch redelijk goed. Eerst 4 spellen 

spelen en dan pas de spelverdelingen invoeren blijkt goed te werken. 

Ja, en dan de techniek. We hebben een nieuwe laptop (Windows 10) en de Bridgebond heeft nieuwe 

programmatuur ingevoerd. Dus dat biedt het pechduiveltje voldoende kansen om ons dwars te 

zitten. Van de meeste problemen heeft u weinig tot niets gemerkt. Onze computerbedienaars (Dirk 

en Sjef) des te meer. De “Paaroverzichten” van de donderdagavond op de site van de Bond (de 

zogenaamde clubsite) waren flink in de war. Die persoonlijke overzichten waren op de avond zelf  

gelukkig wél in orde. Kinderziekten, die vast wel spoedig worden opgelost. 

 

Lustrum 
 

Het bestuur heeft een lustrumfeest georganiseerd en wel op zondag 4 oktober bij Wijnkoperij Jean 

Arnaud in Tilburg. Bij Jean Arnaud liggen vele soorten wijn op ons te wachten om geproefd te 

worden. En om dat allemaal niet op een lege maag te gaan doen, hebben we tevens kaasmaker Joris 

Mathijssen uit Udenhout gevraagd om naast de wijnproeverij een kaasproeverij aan te bieden. Joris 

maakt van koemelk allerlei kazen met bijzondere smaken. 
 

We beseffen dat niet iedereen van wijn en/of van kaas houdt of dit mag hebben. Naast kaas en wijn 

worden dan ook verscheidene andere dranken en hapjes aangeboden. 
 

Tussen half 3 en 3 uur kunt u binnenlopen bij Jean Arnaud aan de Geminiweg 9 te Tilburg. Na 

enige inleidende handelingen kan de proeverij beginnen. Die duurt tot een uur of 5. 
 

De proeverij zal muzikaal worden omlijst door het New Orleans Jazz Trio “The Buddy’s”. 
 

We besluiten de feestdag met een bijzonder driegangendiner. Naar verwachting gaat iedereen om 

een uur of 8 weer huiswaarts. 
 

Alle leden van BCBE worden van harte uitgenodigd voor dit unieke feest.  

U kunt uw partner laten meegenieten en dus samen naar het feest komen. Daar vragen wij echter 

een bijdrage van € 35.-- voor. Indien van toepassing verzoeken wij u dit bedrag over te maken op 

rekening NL65 RABO 0106 8564 13 t.n.v. BC Berkel-Enschot. 

 

Hebt u zich al opgegeven voor dit lustrumfeest? Zeker doen! 

Vóór 24 september: email: ruudkon@ziggo.nl 
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Bridgewinterwandeling 
 

Op veler verzoek organiseren wij weer een Bridgewinterwandeling en wel op 

zaterdag 21 november 2015 

Het programma ziet er als volgt uit: 

We beginnen om 10.00 uur bij het “Bezoekerscentrum Groot Speijck” in Oisterwijk met twee 

rondes bridge. Daarna gaan we een prachtige wandeling maken door het bos naar De Boskant. Hier 

gebruiken we de lunch en bridgen twee rondes. Daarna wandelen we via een andere route terug naar 

“Groot Speijck”. Daar spelen we nog twee rondes, waarna om circa 17.30 uur de winnaars bekend 

worden gemaakt. 

De kosten voor deze bridge/wandeldag zijn € 19,50 per persoon. Hiervoor krijgt u ’s morgens twee 

kopjes koffie of thee en een lunch (inclusief koffie/thee, melk, jus d’orange).  

Verdere consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

Noteer de datum alvast in uw agenda. Het inschrijven voor deze bridge/wandeldag start over twee 

weken. Nadere gegevens staan in het volgende Aan-signaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridgeprobleem 
 

Tijdens het zomerreces hebt u dat ongetwijfeld gemist, maar vanaf nu staat er weer elke week één 

op onze site. Een goede manier om uw kennis en kunde te toetsen: www.bcbe.nl � Doordenkertjes. 

 

… EN TOT SLOT: 

 

 

 

Een jeugdige bridger uit de Randstad, 

dacht dat hij met zijn contract wel een kans had. 

Zijn bod was vijf ruiten, 

maar daar kon hij naar fluiten, 

omdat alles tégen op één hand zat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


