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Alle goeds voor een Gezond en Gelukkig 2016 !
Hervatting clubcompetitie
Dinsdag 5 en donderdag 7 januari gaan we weer vol goede moed verder met de clubcompetitie.
Van de vierde ronde de twééde zitting pas. Niets aan de hand dus: alle kans nog om straks te
promoveren. Alhoewel, er is uiteraard óók de mogelijkheid van …….... maar daar willen we in het
nieuwe jaar niet aan denken! Veel succes, maar vooral veel plezier!
Afmelden competitieavond
Op het dringend, maar vriendelijk verzoek om tijdig af te melden - wanneer u als koppel onverhoopt
verhinderd mocht zijn - wordt vrijwel zonder uitzondering perfect gereageerd.
Wedstrijdleiders en computermensen brengen u hiervoor hulde!
Ook van de mogelijkheid om in de loop van de dag op te geven dat men die avond met een invaller
zal spelen wordt steeds meer gebruik gemaakt. Dit laatste is vooral prettig met het oog op het
invullen van de gidsbriefjes.
Driemanschappen worden eveneens verzocht op te geven welke twee leden die avond zullen spelen.
Mocht het dus voorkomen,
stuur dan een e-mail naar afwezig@bcbe.nl en u ontvangt vóór 17.00 u. een bevestiging van ontvangst.
Paarontmoetingen
Enkele weken geleden stond in het Aan-signaal een uitleg omtrent de paarontmoetingen. Er zou
geregeld per ronde tegen bepaalde paren dríe keer gespeeld worden en tegen andere paren in het geheel
niet. Een punt van aandacht voor de (computer-)Technische Commissie.
Met het in gebruik nemen van een nieuw, aanvullend programma hopen we dit probleem nu zowel op
dinsdag als op donderdag te hebben opgelost.
Drives:
Zaterdag 13 februari 2016

: Dinerdrive bij Riddershoeve

Op pagina 2 van dit Aan-signaal vindt u het inschrijfformulier voor deze dinerdrive.
Overigens: op onze site staan interessante drives in de directe omgeving die de komende maanden
zullen plaatsvinden (met info!). Wat let u? www.bcbe.nl
… EN TOT SLOT:
Een fervent bridger uit Scharwoude,
die zijn partner niet erg vertrouwde
vond zijn angst zeer terecht.
Het contract bleek ook slecht,
toen hij de dummy aanschouwde.
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Het bestuur van BC Berkel-Enschot nodigt u van harte uit
voor de
DINERDRIVE
op
zaterdag 13 februari 2016

Restaurant Riddershoeve
’t Zwaantje 1
5056 ED Berkel-Enschot
Tel. 013 533 12 39

Iedereen is welkom, maar de inschrijving stopt bij 48 paren.
De dinerdrive begint om 15.15 uur en is om ca. 21.30 uur afgelopen.
Kosten € 27,50 per persoon
Hiervoor krijgt u een viergangendiner geserveerd. U heeft, zowel bij het voorgerecht als bij
het hoofdgerecht de keuze uit vlees en vis. Eventuele dieetwensen kunt u op onderstaande
strook vermelden.
De drankjes zijn uiteraard voor eigen rekening.
Als u aan deze drive wilt deelnemen, lever dan onderstaand strookje vóór 3 februari 2016
ingevuld en ondertekend in bij:
Mieke Rijnen, Jacob van Ruysdaellaan 4 5056 CD Berkel-Enschot
of mail alle gegevens door naar miekerijnen@ziggo.nl
en maak vóór 3 februari 2016 € 27,50 per persoon over op rekeningnummer:
NL65 RABO 0106 8564 13
t.n.v. Bridgeclub Berkel-Enschot onder vermelding van “Dinerdrive 2016”
Bij afmelding ná 10 februari kunnen wij helaas geen restitutie geven van uw inschrijfgeld.
Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekenden geven zich op voor de dinerdrive op 13 februari 2016 bij restaurant
“Riddershoeve” en maken voor 3 februari € 27,50 per persoon over op rekeningnummer
NL65 RABO 0106 8564 13 t.n.v. Bridgeclub Berkel-Enschot over o.v.v. “Dinerdrive 2016”.
Naam 1: …….…….…………………………… Naam 2: ………………………………………
Dieetwensen: ………………………………….. Dieetwensen: …………………………………
………………………….……………………… …………………………………………………
………………………….……………………… …………………………………………………
Speelsterkte: ………….……………………….

Handtekening:

