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� Algemene Leden Vergadering 

 

Dinsdag 25 oktober 2016 

Cultureel Centrum De Schalm 

Aanvang: 19.
45

 uur 

 

 

� 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. 

 

� 75,42 %  blijkt ……. alleen maar best wel mooi  
Stond geschreven vorige keer: 

“Ik heb het nog nooit meegemaakt. Wie dat wél heeft, melde het. Is zoiets zónder doping mogelijk? 

Ria en Jo Denissen scoorden donderdagavond 22 september 75,42 %! Ik kan het niet hard maken, 

maar het lijkt mij een clubrecord!” 

Wie dat wél heeft, melde het….  

En er meldde zich inderdaad iemand. Je laat je jouw record toch niet onterecht afpakken! 

E.e.a. gecheckt en verdikkie ja hoor! Uit de archieven (nooit gedacht dat daar nog eens naar gesurft 

zou worden…) blijkt overduidelijk dat de behaalde 75,42 % op zich een geweldige score is, maar 

helaas, Ria en Jo, géén clubrecord. 

20 november 2014 werd een score genoteerd, in de A-lijn nota bene, van 77,43 %! Die dag hadden 

Erna Bosman en Kees van de Ven kennelijk “de nodige doping” gebruikt …. Ere wie ere toekomt. 

 

� Hart voor uw club 
De leden van de Rabobank hebben nog twéé dagen om hun stem uit te brengen en BCBE en BC 

Alert aan een welkome financiële bijdrage te helpen. In eerdere Aan-signalen is daar uitvoerig op 

ingegaan. We laten het hier bij een laatste oproep: 

Twéé stemmen voor BCBE en twéé voor BC Alert.  

en ééntje voor een ander mooi doel.  

Let op: alleen leden van Rabobank Hart van Brabant mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet 

automatisch lid. 

 

� Drives 
Zaterdag 15 oktober :   2

e
 Haarense Horeca-bridgedrive 

Zaterdag 7 januari 2017 : 25
e
 Nieuwjaarsdrive t.b.v. de Nierstichting,  

       (locatie: Gasterij de Commanderie Tilburg) 

(Meer info: www.bcbe.nl � Drives) 
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� Viertallencompetitie 
 

Twee jaar geleden nam BCBE na afwezigheid van enkele jaren weer met een team deel aan de 

Districtsviertallencompetitie. Gezien de kwaliteit van de (zes) teamleden werden zij ingedeeld in de 

Eerste Klasse. Prompt promoveerde het team aan het einde van de competitie naar de Hoofdklasse. 

Afgelopen jaar werd enthousiast begonnen om prolongatie te bewerkstelligen, maar na een drietal 

winst- en eveneens een drietal verliespartijen moest tegen alle verwachting in tegen degradatie 

gevochten worden. Vruchteloos en dus zal dit jaar weer in de 1
e
 Klasse begonnen moeten worden. 

 

Speelt het eerste team in de 1
e
 Klasse, eventueel andere teams zullen in de 2

e
 Klasse starten. 

De competitie vindt plaats op woensdagavonden in de periode van 16 november 2016 tot en met 

22 maart 2017 in de speelgelegenheden van Acacia en Theseus in Tilburg. 

 

Leden, die geïnteresseerd zijn in deelname aan de districtsviertallencompetitie moeten zich 

aanmelden vóór 26 oktober 2016 bij Francis Braat, falmbraat@ziggo.nl 
 

*** 
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 Ik ben blij met mij als partner 


