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� Hi beste medebridgers, 
 

Dit voorjaar heb ik de stap genomen om bij BCBE te gaan bridgen. Vanaf september a.s. speel ik op 

de donderdagavond met Lambert Kemerink. Momenteel oefenen we op de zomeravond bij 

Riddershoeve. Ik moet eerlijk zeggen, de locatie is geweldig.  

Verder heb ik een hele goede indruk gekregen van de nieuwe mensen die ik nu ontmoet en die me 

(soms) genadeloos inmaken aan de bridgetafel. Maar ja, zo is het spel nu eenmaal. Ik heb dus nog 

veel te leren.  

Ik hoop op veel sportief spelplezier komend jaar. Ik ga er voor. 
  

Julia van Loon 

 

� Na de derde avond zomerbridge … 
 

Als ik hier verslag doe, zijn wij alweer op de helft van de zomerbridge. Zo snel gaat de tijd! 
 

De eerste maandag was het niet zo druk, maar druk genoeg om gezellig te zijn, dat zeker. Het was 

“roze” maandag, misschien een grotere “aandachtstrekker” en ook nog een mooie zomeravond. 

Voor de airco binnen was het moeilijk om het ieder naar de zin te maken. Hier een truitje aan en in 

een andere hoek het jasje weer uit. 
 

Op de tweede en derde dag was het beduidend drukker. Veel van “buiten af”, nieuwe partnerships 

en een aantal gelegenheidskoppels. Het zijn gewoon heerlijke avonden om weer in het “ritme” te 

komen, want over vier weken begint de competitie alweer.  
 

Maar we blijven nog even op de maandag. Op de eerste maandag werd er aan enkele tafels  

gespeeld met speciale kaarten voor “slechtzienden”. Gewoon om het eens uit te proberen en de 

reacties te peilen. Dat was snel duidelijk. Men was redelijk unaniem “Dit zou het niet halen”! Als je 

niet al slechte ogen hebt, moet je binnen de kortste keren naar Hans Anders of zo. De kaarttekens 

dansten voor je ogen en het verschil in tekens was erg moeilijk te zien. Dit houd je geen 24 spellen 

vol!  Men heeft ze, geloof ik, alweer uit de “handel” genomen. 
 

De verzorging door het team van Riddershoeve is weer fantastisch. Heerlijke hapjes en een lekker 

glaasje gekoeld “vocht”, gepresenteerd door een vriendelijk ogende bediening.  
 

Waar gaan we in de zomer van 2017 naar toe? Weer naar Riddershoeve? Graag ....... 
 

Hanneke 

 

� Zomeravondbridge 
 

 Maandag 

 15, 22 en 29 augustus 

Restaurant Riddershoeve 

't Zwaantje 1 

5056 ED Berkel-Enschot 

Tel.: 013 - 533 12 39 

Aanvang: 19.45 uur 

Kosten: € 2,50 per persoon 

Een hapje tijdens het bridgen 

Meesterpunten 

 

� Clubcompetitie seizoen 2016 - 2017 

Aanvang Dinsdag 6 en Donderdag 8 september 
 

In de tweede helft van augustus ontvangt u over de e-mail alle informatie  

betreffende het komende seizoen. 

 

 


