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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.
 Hart van Brabantdrive
Afgelopen zondag 9 oktober werd voor de vierde keer alweer de Hart van Brabantdrive gehouden.
Het idee ontstond indertijd na de bijzonder geslaagde lustrumviering in 2010. De ter gelegenheid
daarvan gehouden open drive was een dusdanig succes dat deze voorbestemd was traditie te
worden. Elke twee jaar een grote, ópen drive en wel met de naam “Hart van Brabantdrive”.
Iedere keer weer werd er na afloop vol lof over gesproken. Organisatie, ontvangst, de 7 x 4 spellen,
de prijzentafel en niet te vergeten de lunch, al die keren uitstekend verzorgd door restaurant
Riddershoeve, werden geroemd. Na afloop werd er dan ook tot een enthousiast “Over twee jaar
weer!” besloten.
Dit jaar was de opzet van de drive heel bijzonder. Niet alleen zou deze broederlijk georganiseerd
worden door BCBE samen met RBC Alert, maar zou tevens gehouden worden in het kader van de
actie “Harten troef” van UNICEF.
De drive kan zonder meer geslaagd worden genoemd. In vier lijnen werden de 28 spellen met veel
enthousiasme en in een ontspannen sfeer gespeeld. De hele dag door werden foto’s, die terloops
genomen waren, op een groot scherm geprojecteerd, wat een enkele keer voor de nodige hilariteit
zorgde. De lunch voldeed wederom aan de verwachtingen en na afloop gingen zelfs de koppels die
buiten de prijzen waren gevallen niet met lege handen naar huis: een attentie van UNICEF.
In het dankwoord naar de deelnemers toe kon de organisatie bovendien melden dat niet de beoogde
€ 2,50 per deelnemer naar UNICEF overgemaakt zou worden, maar het dubbele. In totaal een
bedrag van € 600.-! Geweldig!
Toch, ook al heb ik niets met de organisatie van doen gehad, moet me van het hart dat het aantal
leden van onze club dat aan deze drive heeft deelgenomen mij erg tegenviel. Ik heb van nabij wél
meegekregen hoeveel energie er in gestoken is, ik heb zélf ervaren hoe leuk en gemoedelijk ook
deze dag is. Ik wéét dat er over twee jaar weer een Hart van Brabantdrive georganiseerd gaat
worden en daarom zou ik de leden die deze keer om welke reden dan ook verstek hebben laten gaan
adviseren er de volgende keer wél op in te schrijven. Het is écht de moeite waard!
Dirruk
(Zowel op www.bcbe.nl als op www.rbcalert.nl kunt u e.e.a. bekijken en/of lezen)
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 Hart voor uw club
De leden van de Rabobank hebben nog twéé dagen (laatste kans: maandag 17 oktober) 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 7 januari 2017: 25e Nieuwjaarsdrive t.b.v. de Nierstichting,
(locatie: Gasterij de Commanderie Tilburg)
 Viertallencompetitie
HERHAALDE OPROEP
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 1e Klasse begonnen moeten worden.
Speelt het eerste team in de 1e Klasse, eventueel andere teams zullen in de 2e 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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Van ongevraagd commentaar
is nog niemand beter gaan spelen
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