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Afmelden competitieavond 
Stuur een e-mail naar afwezig@bcbe.nl en u ontvangt vóór 17.

00
 u. een bevestiging van ontvangst. 

Om verwarring te voorkomen dient u zich als páár af te melden! 
(Als uw partner met een invaller speelt, hoeft u zich dus niet af te melden.) 

 

Van het bestuur 
Het bestuur heeft daags na het Lustrumfeest vergaderd bij Mieke. Daaruit kunnen de volgende 

zaken worden genoemd: 

 

• Babs Vorstenbosch en Jan Pijnenborgh zijn bij ons komen bridgen op de dinsdagavond.  

 Van harte welkom! 
 

• We hebben een uitnodiging voor het Districtsviertallen ontvangen. Francis heeft een team 

kunnen samenstellen voor de strijd in de hoofdklasse. Dat wordt een hele kluif! 

 Gelukkig begint het pas 18 november. We wensen de spelers veel sterkte, wijsheid en geluk. 
 

• We gaan de Snertdrive in Boerderij Denissen weer organiseren. Op zondag 3 januari is het zo ver. 

Noteer de datum alvast in uw agenda. 
 

• Loes en Wim Westgeest zijn door omstandigheden gestopt met hun werkzaamheden voor de club. 

We zullen hun inzet zeker missen. 
 

• De lessen van Loes Poppelaars gaan niet door wegens gebrek aan voldoende deelnemers.  

 Zij die zich hadden gemeld, zijn reeds ingelicht. 
 

• Op 21 november is weer een bridgewandeling georganiseerd. Meer hierover op pagina 3 van 

dit Aan-signaal. 
 

• Omdat niet iedereen de Aan-signalen (voldoende) leest, zullen we voor gebeurtenissen 

waarvoor kan worden ingeschreven, ook formulieren op de speelavonden klaarleggen. 
 

• Op 7 november houdt de bridgebond haar jaarlijkse congres. Kees van de Ven en Ruud Koningen 

zullen BCBE daar vertegenwoordigen. 
 

• In de bestuursvergadering zijn voorbereidingen getroffen voor de Jaarlijkse Ledenvergadering 

op dinsdag 27 oktober 2015 in De Schalm. Aanvang 20.
00

 uur. U komt toch ook?! 

 

 

Einde eerste ronde clubcompetitie 
Haast professioneel worden nu de spelverdelingen ingevoerd en menigeen raadpleegt deze ook 

daadwerkelijk op de Uitslagenservice van de NBB. Nog even wennen aan de digitale wegen die 

bewandeld moeten worden om spelverdeling én frequentiestaat naast elkaar te krijgen, maar het 

komt allemaal in orde. 

Vier avonden clubcompetitie alweer, waardoor de eerste promoties en degradaties een feit zijn. Dat 

op donderdag de “schade” beperkt is, komt uiteraard door het feit dat er slechts twee (grote) lijnen 

zijn: één degradatiegroep, maar daar staat tegenover dat er dan ook maar één promotiegroep is. 
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Lustrum 
Zondag 4 oktober 2015, 15.

00
 uur.  

De voorzitter verwelkomt iedereen, met name de twee ereleden Harrie van Hoof en Theo van 

Eekelen en lid van verdienste Evert Cashoek; ook de twee leden die vanaf het begin lid zijn van 

BCBE: Nel van Betten en Helga Speckmann.   

Verder beperkt hij zich tot een opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen 

vijf jaar zoals de tweejaarlijkse Hart van Brabantdrive (voortgekomen uit het vorige lustrum), de 

overstap van “onze papieren Uitkomst” naar het digitale Aan-signaal, het opheffen van de 

maandagcompetitie, de nieuwe bridgemates met alle organisatorische rompslomp, de “overname” 

van de Snertdrive, de nieuwe invallersregeling en spijtig genoeg ook het teruglopend ledental, 

waarvoor zelfs het nieuw aangeschafte toverstafje geen soelaas bleek te kunnen bieden …. 

Na het uitspreken van de hoop dat wat het laatste betreft het tij zal keren wanneer de nieuwe 

speellocatie klaar is, wenst hij alle aanwezigen een genoeglijke middag. 

Blijkens de reacties waren wijnproeverij (Jean Arnaud) en kaasproeverij (Joris Mathijssen) een 

gouden greep: er werd “professioneel geproefd”, zullen we maar zeggen. Kortom een succes. 

Net toen iedereen zich op ging maken voor het driegangendiner en al een geriefelijke zitplaats zocht 

(want een paar uren stáánd proeven is vermoeiend!) was er toch nog even een serieus moment. 

Het had de Nederlandse Bridge Bond op verzoek van het bestuur behaagd een tweetal leden te 

onderscheiden. Francis en Dirk Braat kregen uit handen van de secretaris van het District Midden 

Brabant Dhr. Pouwels een “Kei” uitgereikt voor de club bewezen diensten. Beiden proficiat. 

Op onze eigen site zijn een groot aantal foto’s te bewonderen, met dank aan Loes Westgeest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… EN TOT SLOT: 
 

 

 

Een verwoed bridger uit Made, 

speelt al jarenlang bridge met zijn gade.  

Het gaat bijna nooit goed,  

wat er echter totaal  niet toe doet, 

want hun huwelijk lijdt erdoor zeker geen schade. 

 

 

“Jij bent mijn eigen Keitje!” 

 

 

���� ����  Alles over de Bridgewinterwandeling op de volgende pagina !    
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Bridgen           Wandelen          Bridgen          Wandelen          Bridgen 
 

Op zaterdag 21 november 2015 kunt u deelnemen aan een  

Bridgewinterwandeling 
georganiseerd door Bridgeclub Berkel-Enschot 

 

Vanaf 09.45 uur zijn de deelnemers welkom bij het Bezoekerscentrum Oisterwijk (het voormalige 

“Groot Speijck”).  

U kunt parkeren op het nieuwe grote parkeerterrein aan de Van Tienhovenlaan (te bereiken via de 

Bosweg en bij “Klein Speijck” de Van Tienhovenlaan in) 
 

Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 
10.

00
 uur: Aanvang bridge. 2 rondjes bridgen met twee maal een kopje koffie/thee (bij het 

 inschrijfgeld inbegrepen). 

11.
00

 uur: Vertrek voor een prachtige wandeling van ongeveer 1,5 uur door bos en langs ven. 

13.
00

 uur: Aankomst bij het lunchadres. 

 Lunchbuffet met koffie/thee/melk/jus (bij het inschrijfgeld inbegrepen). 

14.
00

 uur: Na de lunch 2 rondjes bridgen. 

15.
00

 uur: Vertrek voor het vervolg van de wandeling.  

16.
00

 uur: Terugkomst in het Bezoekerscentrum Oisterwijk. Hier nog twee rondjes bridgen.  

17.
30

 uur: Uitslag en prijsuitreiking. 
 

Inschrijfgeld: 
De kosten voor deze Bridgewinterwandeling zijn € 19,50 per persoon. 

In het dagprogramma kunt u lezen wat u hiervoor allemaal krijgt. Verdere consumpties zijn 

uiteraard voor eigen rekening. 
 

Door weer en wind: 
De wandeling gaat altijd door, ook als het regent. We adviseren stevige waterdichte wandelschoenen 

te dragen. Het kan hier en daar wat modderig zijn. 
 

Inschrijven: 
Heb je zin om mee te doen?  

Stuur dan uiterlijk 1 november een e-mail naar Ruud Koningen ruudkon@ziggo.nl met de volgende 

gegevens: 

In het onderwerp: Wandeldrive 2015 en in het tekstgedeelte: Uw naam en de naam van uw 

bridgepartner. En graag een (mobiel) telefoonnummer opdat u voor ons bereikbaar bent.  
 

Verzoeke gelijktijdig € 19,50 per persoon over te maken op rekening 

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

onder vermelding van: Wandeldrive 2015. 
 

Wij zetten u op de deelnemerslijst als én de e-mail én het inschrijfgeld door ons is 

ontvangen. Inschrijving stopt bij het bereiken van 28 deelnemers. 
 

 

 


