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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.) 

 

Persoonlijke overzicht 
Normaal gesproken ontvangt u aan het eind van uw competitieavond uw persoonlijk overzicht. 

Afgelopen donderdag was er echter een probleem met de printer waardoor er deze avond pas na 

twaalven geprint kon worden. Velen waren op dat moment (een beetje teleurgesteld?) al naar huis, 

hopelijk wel in de wetenschap dat de uitslag op het internet stond. Thuis kon er dus gekeken worden. 

Toch blijken er nog steeds leden te zijn waarvoor “de Uitslagenservice van de NBB” iets engs, iets 

ingewikkelds is. Niets is minder waar! Ga gewoon naar www.bcbe.nl. In de linker kolom ziet u 

“Uitslagenservice NBB” en daaronder “(Hoe werkt de Uitslagenservice?)”, daarin wordt uitgebreid 

uitgelegd hoe u alles kunt vinden. Doen! Reuze interessant én leerzaam! 

  

BCBE Drives 
Dinsdag  22 december 2015:  Kerstdrive 

Zondag  03 januari 2016 :  Snertdrive 

 

------------------------------------------- 
 

Snertdrive 

 
Alweer de negentiende snertdrive in Boerderij Denissen aan de Generaal Eisenhowerweg 1 in Berkel-

Enschot. De organisatie is nu in handen van Bridgeclub Berkel Enschot. Het bestuur nodigt u dan ook 

van harte uit deel te nemen aan deze gezellige drive. 

We strijden voor enkele geldprijzen en voor de mooie wisselbeker, die wordt verdedigd door de 

gebroeders Van Halder. 

Op bladzijde 2 van dit Aan-signaal vindt u alle benodigde informatie omtrent deze drive. 

Ook op onze website staat alles nog eens op een rijtje: www.bcbe.nl � Drives. 

 

Tot zondag 3 januari! 

 

… EN TOT SLOT: 
 

 
Een enthousiast bridger uit Laren, 

kon het met zijn partner niet klaren. 

Steeds ging het weer mis 

en het vervelende is,  

nu zitten zij beiden op blaren.  
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Het bestuur van BC Berkel-Enschot nodigt u 

van harte uit voor de 19
e
 SNERTDRIVE op 

ZONDAG 3 januari 2016 

in Boerderij Denissen  Generaal Eisenhowerweg 1 te Berkel-Enschot 
 

Aanmelden tussen 09.
45

 en 10.
15

 uur 

Bij binnenkomst krijgt u een kop koffie of thee 

In de pauze krijgt u een bord snert met roggebrood en spek en een broodje. 
 

Voor de middag 6 ronden van 3 spellen met willekeurige indeling. 

Pauze van 12.
45

 tot 14.
00

 uur. 

Na de middag 6 ronden van 3 spellen met indeling naar 

sterkte op grond van de uitslag van de ochtendzitting. 
 

Prijsuitreiking omstreeks 17.
00

 uur 

Voor beide zittingen meesterpunten. 

Geldprijzen per lijn op grond van de middagzitting. 

De algemeen winnaars (hoogste percentage in beide zittingen) komen 

voor een jaar in het bezit van de Boerderij Denissen Wisseltrofee 
 

K o s t e n  €  16, 5 0  p e r  p e r s o o n  
 

Inschrijven tot uiterlijk 1 januari 2016 

of tot het maximum aantal paren is bereikt 

door het opsturen van onderstaande strook naar: 

Ruud Koningen - Merodelaan 34 - 5062 JD Oisterwijk 

of door uw gegevens per e-mail te sturen naar: ruudkon@ziggo.nl  
 

Verzoeke gelijktijdig € 33,- over te maken op 

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

Graag duidelijk uw rekeningnummer vermelden t.b.v. onze penningmeester 

Kijk ook op www.bcbe.nl  

 

 

����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: ………………………..……….…… Partner: ……………………………..…………… 

NBB-nummer: ………………..…………… NBB-nummer: …….……..……………………… 

Adres/woonplaats: ……..…………………………………………………………………………. 

Het inschrijfgeld is overgemaakt vanaf uw rekening nummer: ….……………………………….. 

Email adres en/of telefoonnummer: ………………………………………………………………. 


