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� Clubcompetitie seizoen 2016 - 2017 

 

Aanvang Dinsdag 6 en Donderdag 8 september 

NB. 19.45 uur 

� Bijlagen 
 

Bij dit Aan-signaal ontvangt u separaat: 

• Het Jaarrooster 2016 - 2017 

• De Ledenlijst (adressen - telefoonnummers - speeldagen én of het betreffende lid beschikbaar 

is als invaller en zo ja op welke dag 

• De indeling Dinsdagcompetitie 

• De indeling Donderdagcompetitie 

• Uitleg Afmeldregeling 

 

� Uit het bestuur 
 

Het bestuur heeft op 18 augustus bij Mieke Rijnen in de tuin vergaderd.  

 

Er is nu zicht op de blijvende en nieuwe leden, waarmee voor de twee speelavonden (dinsdag en 

donderdag) een indeling in de lijnen is gemaakt. De indeling is primair gebaseerd op de in de vorige 

clubcompetitie behaalde victorypoints. Nieuwe leden beginnen in principe in de laagste lijn, tenzij 

het bestuur een nieuw paar te sterk acht om in de laagste lijn te moeten spelen. 

De donderdagavond is ingedeeld in 3 lijnen. Men vond 2 lijnen niet prettig vanwege het grote aantal 

paren daarin. Dit betekent wel dat de lijnen relatief klein zijn: 12 paren in de A en de B en 10 paren 

in de C. Als een lijn wegens afzeggingen onder de 8 paren komt, zal deze op de betreffende avond 

worden samengevoegd met een andere lijn. Dan komen bijvoorbeeld de B- en de C-spelers die 

avond in één groep te spelen. De gescoorde percentages in de gezamenlijke eindstand worden 

echter meegenomen naar de eigen (B of C) lijn. 

 

We verwelkomen 11 nieuwe leden en we hebben afscheid genomen van 16 leden. 

 

Het bestuur overweegt de jaarlijkse ledenvergadering vanaf 2017 van het najaar naar het voorjaar te 

verplaatsen. Dan zijn de in de vergadering genomen besluiten nog toe te passen aan het begin van 

het verenigingsjaar (1 september) en de clubcompetitie. Momenteel moet de invoer van een besluit 

10 maanden wachten op effectuering.  

 

Het ziet ernaar uit dat vanaf het seizoen 2017-2018 onze speelzaal in Koningsoord zal zijn. Francis 

Braat en Kees van de Ven houden de voortgang in de gaten. 

 

Het zomeravondbridge in Riddershoeve wordt goed bezocht (gemiddeld 28 paren per avond). De 

sfeer is goed en de hapjes zijn heerlijk. Nog één avond (29 augustus): van harte aanbevolen. 

 

De voorbereidingen voor onze tweejaarlijkse Hart van Brabantdrive lopen op rolletjes. We doen het 

nu samen met bridgeclub Alert en we spelen ook nog voor een goed doel (Unicef). We nodigen 

onze leden van harte uit zich in te schrijven voor deze drive. Zie www.bcbe.nl � Drives. 
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� Afmelden competitieavond 
 

Stuur een e-mail naar afwezig@bcbe.nl 

en u ontvangt vóór 17.
00

 uur 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” melden, zodat 

diens naam op het gidsbriefje vermeld 

kan worden.) 

 

 

 

� Zomeravondbridge 
 

Afgelopen maandag (er staan er een aantal aardige foto’s op de site) vond de vóórlaatste avond van 

de zomeravondbridge plaats. Met nog één avond te gaan kunnen we gevoeglijk spreken van een 

succes. De speelgelegenheid Riddershoeve was weer een gouden greep. Mooie en centrale 

gelegenheid, vriendelijke bediening, lekkere hapjes … gewoon góed. Of we volgend jaar weer dáár 

“zomeravondbridgen” is de vraag. Zeker niet omdat ons het er niet bevalt, in tegendeel. Maar hoe 

staat het tegen die tijd met Koningsoord… ? 

Het deelnemersveld groeide gestaag, nieuwe “bridgeliefdes” probeerden hun systemen uit, 

bestaande relaties hernieuwden hun (bridge)beloften en regelmatig werden ook gastspelers uit de 

omgeving gesignaleerd, ongetwijfeld een gevolg van mond op mondreclame: een compliment voor 

Riddershoeve én BCBE. 

 

Mocht u nog niet geweest zijn, het is zonder meer de moeite waard er in ieder geval de laatste keer 

bij te zijn.  

Maandag 29 augustus - Riddershoeve - 19.45 uur! 
 

� Drives 

• Zaterdag 10 september:  10
e
  Bridgedrive Stichting TESS, BC Internos Kaatsheuvel 

 

• Zondag 9 oktober:  HART VAN BRABANTDRIVE, BC Alert en BC Berkel-Enschot 

 i.c.m. de actie "Harten Troef" van UNICEF 
 

Alle informatie (ook inschrijfformulieren) vindt u op onze site www.bcbe.nl ! 

 

… EN TOT SLOT: 

 

 
Ik maak niet alle fouten zelf, ik geef mijn partner óók een kans 

 

 

 


