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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 u of uw partner met een invaller speelt, kunt u de naam van de invaller eveneens via “afwezig”
doorgeven, zodat diens naam op het gidsbriefje vermeld kan worden. Ook driemanschappen worden
verzocht door te geven welke twee leden die avond zullen spelen.
 Verhuizing naar Koningsoord
Dat we verhuizen naar Koningsoord staat vast, dat zult u wel begrepen hebben uit het Brabants Dagblad
of de Nieuwe Schakel. Misschien hebt u de presentatie bijgewoond die de Dorpsraad op 1 maart in de
Druiventros heeft georganiseerd.
Vraag is wat die verhuizing voor Bridgeclub Berkel-Enschot betekent. Aanvankelijk had het
Schalmbestuur ons in de Kapittelzaal gepland en Roozen/Van Hoppe naam dat braaf over. Vooral
dankzij de vasthoudendheid van Francis Braat is men er nu toch van overtuigd dat we een ruimere
plek verdienen. De architecte, Marina Moons, is op een speelavond komen kijken. Ze weet nu
hoeveel tafels we nodig hebben om te spelen, voor de koffers en kisten en voor de wedstrijdleiding.
Enkele weken geleden hebben Francis en ondergetekende nog een gesprek met haar gehad, waarin
we nog een keer naar de tekeningen hebben gekeken en allerlei vragen hebben kunnen stellen.
Krijgen we genoeg licht boven de bridgetafels? Staan de kasten met onze materialen op bereikbare
afstand? Als er tafels in de opengewerkte zijgangen worden geplaatst, communiceren de kastjes dan
nog met de ontvanger bij de computer?

Concreet nu. In de abdijkerk komt straks de bibliotheek, maar ook het podium waarop
voorstellingen kunnen plaatsvinden. Er wordt zelfs een balkon met uitschuifbare tribune geplaatst.
De vloer van de kerk ligt anderhalve meter boven het maaiveld. Onder die vloer wordt nu een zaal
van dezelfde afmetingen als de kerk uitgegraven. Dat wordt onze speelzaal. Een verlaagd
buitenterras met grote openslaande deuren zorgt ervoor dat er ook daglicht binnenkomt. Op
verscheidene plaatsen komen liften, zodat ook leden met rollator of stok gemakkelijk de speelzaal
kunnen bereiken.
In diezelfde zaal staan ook de vier biljarts van De Schalm getekend: recht onder het altaargedeelte
van de kerk (dus recht onder het podium). Roozen/Van Hoppe heeft beloofd dat er een
scheidingswand komt, zodat bridgers en biljarters van elkaar geen last zullen hebben.
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Zijn alle problemen nu opgelost? Nee, op de laatste tekeningen was nog niet de bar ingetekend.
Onduidelijk is hoe bezoekers de verschillende ruimten bereiken. De biljarters zijn echt aardig, maar
ze kunnen natuurlijk niet door onze speelzaal naar de biljartruimte lopen.
Het is jammer dan we de beloofde definitieve tekeningen nog niet hebben. Zo gauw die er zijn,
laten we u die zien. We kiezen een goed moment en ik breng mijn beamer mee.
Hoe dan ook, u kunt ervan verzekerd zijn dat uw bestuur erbovenop zit en dat zal blijven doen tot
alles naar wens geregeld is.
Kees van de Ven, secretaris.
 Foto’s website
Op onze site staan foto’s van vergaderingen, drives, lustra, DUW-dagen enz. van de laatste 10 jaar.
Zonder meer de moeite waard er eens een kijkje te nemen.
Mocht u overigens in het bezit zijn van beeldmateriaal van (eerdere) clubevenementen, zouden wij
het bijzonder op prijs stellen wanneer u dat materiaal vrij zou willen geven voor publicatie.
 Bridgevakantie in Duitsland
“We moeten tegen een echtpaar uit Helmond spelen. Ze zijn 85 en 87 jaar en we hebben er
geduchte tegenstanders aan. De man zit voortdurend te kletsen onder het spel tegen zijn vrouw. Hij
opent 1 schoppen (in het Duits is dat 1 Pik, maar dat terzijde), zij zegt 2 schoppen en hij verhoogt
naar 3. Waarop zij past. Ik kom uit en de dummy gaat open.
“Waarom heb je er geen 4 van gemaakt” begint de man zijn commentaar.
Onder het afspelen geeft hij voortdurend ondertiteling van zijn spel.
“Ik weet het niet meer.”
“Zo kan ik het nooit halen.” enz.
Ook zegt hij nog: “Gelukkig dat je er geen 4 van hebt gemaakt!”
Hij maakt 3 schoppen +1.
Dan zegt hij: “Zie je nou dat je er 4 van had moeten maken!”.
Wat zijn vrouw toen zei vond ik hilarisch:

“Wat zit je toch de hele tijd te kletsen onder het kaarten.
Thuis doe je de hele dag geen mond open”
LW
…… EN TOT SLOT:

Een doodgraver uit Hannover
Bood slem, maar zijn kaart was heel pover
Nadat hij down was gegaan
Zei zijn partner spontaan:
"Kan gebeuren, dus zand erover"
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 Indeling 7e en tevens laatste ronde van dit seizoen:
DINSDAG 5 maart - 12 maart - 19 maart - 26 maart

A

B

Herma Cashoek - Evert Cashoek
Harrie van Hoof - Yvonne van Riel
Berry van der Donk - Frans Vromans
Theo van Eekelen - Loes Poppelaars
Marco Klein Nagelvoort - Ben van Rooij
Francis Braat - Ruud Koningen
Bert Piersma - Cees Zebregs
Chris Bastin - Ine Bouwman
Je. van Doremalen - Je. de Kort
Riet Klaassen - Ton Klaassen
Loes Westgeest - Wim Westgeest
Els Vermelis - Ton Vermelis
Cis Panis - Jos Snijers
Kees van Elderen - Mieke Rijnen
Riet Pieterse - Henny van de Ven

Kees van de Ven - Sjef Vorstenbosch
Carlijn Eras - Rianne van Gorp
Tonnie v. de Laak - Hannie v. der Veer
John Boeren - Mieke Smit
Greet van Leeuwen - Ankie Smulders
Ine Bierhuizen - Hanneke de Vries
Dirk Braat - Ko Rijnen
Jetty Groels - Lenie Maas
Paula Krouwels - Louise Molenschot
Jan Pijnenborgh - Babs Vorstenbosch
Corry Verhoeven - Ad Verhoeven
San Mermans - Kees Pieterse
Mien Vermeer - Jac Vermeer
M. Bensing - Jo Denissen - Ria Denissen
Rien Brooijmans - Bertus de Groot
Gerry van Elderen - Willem Panis
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3
4
5

Stand in Victorypoints

Chris Bastin - Ine Bouwman
Bert Piersma - Cees Zebregs
Theo van Eekelen - Loes Poppelaars
Harrie van Hoof - Yvonne van Riel
Berry van der Donk - Frans Vromans

C
Janny de Haan - Ria Klijn
Jetty Schuurmans - Els Vledder
Annie Joos - Leny van de Ven
Corry Brok - Paula Jansma
Sophia van Abeelen - Anneke Remmers
Lenneke Meiland - Joke Stofmeel
Nettie Brekelmans - Marijke Nouws
Tine Ribbink - Marijke Rijnders
Co. - Ad Donders - Ma. van Steen
Ans Frumau - Helga Speckmann
Martje van den Broek - Cok van Riel
Trees Corbey - Cor Reijne - José v.d. Pas
Jeanne Adams - Paul van Kemenade
Annelies Huffmeyer - Yvonne Robben

27
29
32
33
35

DONDERDAG 7 maart - 14 maart - 21 maart - 28 maart

A

B

Erna Bosman - Kees van de Ven
Harrie van Hoof - Frans Vromans
Chris Bastin - Ine Bouwman
Luus van Baast - José de Nijs
Willy van Helmond - Lenie Peters
Francis Braat - Dirk Braat
Mari-Anne Boers - Hanneke de Vries
Françoise Ackermann - Paul Ackermann
Mieke Rijnen - Finy Sijbring
Wilma de Wilde - Peter de Wilde
Pauline van Hussen - Pauline van der Pas
Lia van Gool - Bart van Gool
José van Iersel - Harrie van Iersel
Ria Denissen - Jo Denissen
Lenie Gordebeke - Toos Roemen
Petra Hendriks - Sjef Vorstenbosch

Stand in Victorypoints

1
2
3
4
5/6
5/6

Riet Pieterse - Kees Pieterse
Lies Bankers - Karel Bankers
Corry Brok - Theo Brok
Mireille Janssen - Trees Meuleman
Lies Schaffelaars - Cees Schaffelaars
Frans Houtepen - Ton Timmermans
Lia Adriaenssen - Marianne Mols
Loes Westgeest - Wim Westgeest
Adrienne Hamers - Elly de Jong
Sophia van Abeelen - Bertus de Groot
Jan-Hendrik Smits - M-J. Timmermans
Leny van de Ven - Marianne de Wilde
Gonnie van Kalkeren - Isabel Teeuwen
L. Boksteijn - L Pasteuning - L.v.Sambeek
Mieke van Beek - Therie de With
Jacqueline van Gulik - Frans van Gulik
Trees Corbey - José van de Pas
Cis Eekelaar - Greet Rutters

Erna Bosman - Kees van de Ven
Chris Bastin - Ine Bouwman
Harrie van Hoof - Frans Vromans
Willy van Helmond - Lenie Peters
Riet Pieterse - Kees Pieterse
Luus van Baast - José de Nijs

13
14
23
31
53
53

Clubkampioen 2015 - 2016 ?
Op dinsdag is het zeker geen gelopen race: nog een vijftal paren strijdt om de “eeuwige roem”.
Op donderdag is het duidelijk een ander verhaal: daar geven de nrs. 1 en 2 elkaar vrijwel in niets toe…
Spanning genoeg dus.
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