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In Memoriam 

Els Vledder 
 

Bussum, 12 september 1954           Tilburg, 27 augustus 2016 
 

Tot onze ontsteltenis ontvingen wij zondag 28 augustus het bericht van het onverwacht 

overlijden van Els Vledder.  
 

Een aantal maanden geleden verloor Els haar zoon door een noodlottig ongeval op Bali. Dat 

verdriet moet immens geweest zijn, desondanks maakte Els weer plannen om de draad op te 

pakken. Een verhuizing vanuit Oisterwijk naar Berkel-Enschot stond op stapel; ze geloofde 

weer in een toekomst.  
 

Een toekomst, waarvan een groot gedeelte gevuld zou gaan worden met bridgebezigheden. 

Enkele jaren geleden had Els al de CLA- en de CLB-cursus met goed gevolg afgerond en 

was zodoende tijdens de clubavonden inzetbaar als arbiter; geen benijdenswaardige functie 

als je zelf deelnemer bent aan de competitie, maar onmisbaar. Onmisbaar daarbij is ook naast 

kennis van zaken een kritisch vermogen en een sociale vaardigheid en dat laatste bezat Els 

ongetwijfeld ondanks haar aanvankelijke onzekerheid. Een verzoek van de Technische 

Commissie om zitting te nemen in deze commissie kon dan ook niet uitblijven. Els stemde 

toe en de club wist zich een enthousiast en capabel kaderlid rijker. 
 

Het heeft niet zo mogen zijn. BC Berkel-Enschot verliest niet alleen een aimabel lid, maar 

tevens een persoon die bereid was zich volledig in te zetten voor deze club. 
 

Els, ik zal die vriendelijke, stille lach van je ontzettend missen. 

 

Namens BCBE, Dirk Braat 

 

 

*** 

 

� Ledental 
We hebben afscheid moeten nemen van 17 leden, maar we zijn blij 14 nieuwe leden te kunnen 

verwelkomen.  

DI: Hans Bierhuizen gaat spelen met Kees de Brouwer, Els de Brouwer - Gerard de Brouwer,  Harry 

van Erp - Cynthia Rijken, Lambert Kemerink (- Erna Bosman), Jacqueline van Kooten (- Herma 

Cashoek), Saskia Panis (- Willem Panis), Annie Vaas (- Cis Panis), Ine Vesters (- Jetty Schuurmans). 

DO: Ank van den Heiligenberg - Lisette Hermsen, Julia van Loon - Lambert Kemerink. 
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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” 

melden, zodat diens naam op het gidsbriefje vermeld kan worden. 

 

� Verspreiding clubnieuws 

De club beschikt over een aantal mogelijkheden om de leden te benaderen en/of op de hoogte te 

stellen van de club betreffend nieuws: 

 �  tijdens de competitieavonden  (initiatief club)  

 � per e-mail (initiatief club én leden) 

 � de website (initiatief leden) 

Aan elk van deze mogelijkheden kleeft een bezwaar.  

We hebben twéé speelavonden, maar óók niet-spelende leden. Bovendien zijn mogelijk leden op 

een speelavond afwezig. 

Een bericht per email is verreweg het meest voor de hand liggend, maar dan moet elk lid wel iedere 

dag zijn email “checken” en dat doet zeker niet iedereen.  Bovendien zijn er enkele leden die geen 

email bezitten. 

De website wordt bijgewerkt op het moment dat er ook daadwerkelijk nieuws is. Bij “binnenkomst” 

kunt u aan de datum halverwege rechts al zien of er überhaupt nieuws is. Verder staat op deze eerste 

pagina tevens aangegeven door middel van een (misschien vervelend, maar wel opvallend) knipperend 

“new” of “updated” waar u nieuwe berichten kunt vinden. Het vraagt wel de discipline van de leden 

om, wanneer zij toch achter hun pc zitten, even naar de site te gaan. Overigens hiervoor geldt 

hetzelfde als bij email: niet iedereen heeft een pc, niet iedereen zit er ook elke dag achter. 

 

� Donderdagcompetitie 

Het gehele vorige jaar is op donderdag de competitie verspeeld in twéé lijnen. Voor veel leden erg 

onbevredigend. Het streven van de Technische Commissie is dan ook om het dit jaar weer met drie 

lijnen te proberen. Gezien het aantal paren wordt het inderdaad probéren. In het vorige Aan-signaal 

is deze problematiek al nader uitgelegd.  

Nu blijken enkele paren de eerste weken verhinderd te zijn, dus dan toch maar starten met twéé 

lijnen? In ieder geval de eerste ronde en dan maar zien of het zich zo ontwikkelt dat de tweede 

ronde in drie lijnen gespeeld kan worden? 

Melden zich (overigens tot onze grote vreugde!) op de valreep twee nieuwe leden aan, waardoor 

misschien tóch in drie lijnen gespeeld kan gaan worden. Alhoewel, mocht er onverhoopt op de dag 

zelf toch weer een paar extra verhinderd zijn ….. tja, dan …. 

 

� Drives 
� Zaterdag 17 september:  10

e
   Bridgedrive Stichting TESS, BC Internos Kaatsheuvel 

   (In het vorige Aan-signaal stond abusievelijk 10 september) 
 

� 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: 
 

 Als bridgen makkelijk was, zou het wel pesten heten 


