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 Kerstdrive 2016
Op donderdag 22 december was er weer onze jaarlijkse kerstdrive. Maar voor mij als voorzitter de
1e keer vanaf de organisatorische kant. Niet dat ik mij daar erg druk over hoefde te maken; de TC
met Francis, Sjef en Ruud en vanuit de BAC Anneke, Sophia, Elly en Adrienne hadden de
voorbereidingen voortreffelijk gedaan.
We kwamen een uur van te voren in De Schalm. Er was gekozen voor drie lijnen A, B en C en alles
door elkaar, zwakkere en sterkere spelers. Francis en ik vormden het ontvangstcomité, aan een tafel
werden lotjes verkocht en de BAC was actief met de prijzentafels voor de drie lijnen. Het zag er
prachtig uit! Hulde !
Het is het toch elke keer weer een gedoe, maar wat liep het gesmeerd: kleedjes op de tafels,
bonbonnetjes enz. Het ging vlot. Dan precies op tijd de opening met de loterij. Maak er wat show
bij, adviseerde Mieke mij nog. De drive zelf verliep in een ontspannen sfeer met lekkere hapjes
tussendoor. C spelers wisten zelfs van A spelers te winnen! Wij hebben als C-spelers soms van die
speciale biedingen! Daar hebben ze niet van terug!
Ging dan alles perfect? Nee dus. Er was discussie over de prijsuitreiking tussen de BAC en de TC.
Mochten de poulewinnaars nu wél of niet als eersten aan de prijzentafel? Dat uitreiken van de prijzen
is wél het leukste wat een voorzitter kan doen en ik hoop dat de winnaars Jaap Breedveld/Jeanne de
Kort van de A-poule, Lambert Kemerink/Julia van Loon van de B-poule en Petra Hendriks/Sjef
Vorstenbosch van de C-poule niet boos op mij zijn. Zij hebben immers de “eeuwige roem” en zijn
door onze hoffotograaf Dirk prominent in de fotogalerij op onze website geplaatst.
Dan was er ook nog een loterij om de dinerbonnen van Riddershoeve. Françoise Ackermann
assisteerde mij. En wie won een van die bonnen? Mijn eigen Jacqueline! Nee, er was geen sprake
van nepotisme.
Al met al een zeer geslaagde avond.
Frans van Gulik
***
 Goede voornemens
Bij de jaarwisseling horen nou eenmaal goede voornemens. Positieve intenties, die na de
jaarwisseling netjes bij de kerstkaarten in een doos worden gestopt en er in de volgende
decembermaand weer uit worden gehaald. Lekker duurzaam.
Zo heeft het geen zin om aan ruziënde bridgeparen te vragen dat voortaan niet meer te doen bij het
tussen- en napraten. Zij zullen zich écht niet anders gaan gedragen. Maar misschien kunt ú daar wat
aan doen. In het bridgeblad van de maand januari staat vanaf pagina 62 een heel leerzaam stukkie.
Nu zult u zeggen: ik lees het bridgeblad nooit. En misschien meteen daarna: jammer van die
contributie aan de bridgebond. Maar daar kan ik twee dingen over kwijt:
Ten eerste staan er - ook voor u - altijd wel een aantal leuke stukkies en leerzame aanbevelingen in.
Daar hoeft u écht geen sterspeler voor te zijn. Ja, er staan ook artikelen in die voor de “betere”
bridger bestemd zijn. Maar probeer eens het blad (selectief) te lezen. Van Berry Westra kunt u áltijd
wel wat leren. Veel meer dan van uw bridgepartner, wat die ook bij het napraten probeert.
Ten tweede doet de bridgebond heel veel voor ons als bridgeclub, dat voor de meesten niet
zichtbaar is. Zoals het rekenprogramma, dat we elke bridgeavond graag gebruiken. De machinekamer
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van een cruiseschip is voor de meeste opvarenden niet zichtbaar. Maar dat wil niet zeggen dat die
zware motoren maar beter overboord kunnen worden gekieperd.
Om terug te komen op het artikel in het januarinummer: pas eens toe wat daar in staat. En wees niet
bang voor die tegenstanders. Ze bijten niet. En het roepen van de arbiter is verplicht als er een
overtreding is begaan. In het beschrevene is dat artikel 74. Dat daarna de sfeer aan tafel te snijden
is, maakt niet zoveel meer uit. Uw concentratie en speelplezier was toch al beneden peil.
Goh, tóch een goed voornemen. Maar niet meteen in de kerstkaartendoos stoppen! Geef ontspannen
en gezellig bridgen een kans.
Ruud Koningen
 BRIDGE-WINTER-WANDELING: Vrijdag 27 januari 2017.
Het programma ziet er als volgt uit:
• 09.00 uur start bij Café Mie Pieters (in Heukelom) met twee rondjes bridge.
• Daarna gaan we een prachtige en bijzondere wandeling maken naar het volgende adres. Hier
gebruiken we de lunch en bridgen twee rondjes.
• Daarna wandelen we via een andere route terug naar Mie Pieters voor nog eens twee rondjes bridge.
• Circa 17.30 uur worden de winnaars bekend gemaakt.
De kosten voor deze dag zijn € 19,50 per persoon. Hiervoor krijgt u bij de start twee kopjes
koffie/thee en na de 1e etappe een lunch (inclusief 2 x koffie/thee/melk/karnemelk). Teruggekomen
bij Mie Pieters krijgt u nog eens een kop koffie/thee/glaasje fris aangeboden. Verdere consumpties
zijn voor eigen rekening.
Na afloop heeft u de mogelijkheid een eenvoudige doch voedzame avondmaaltijd á € 12,50 te
nuttigen bij Mie Pieters. Uiteraard op eigen kosten. ’s Morgens vóór aanvang van de wandeling
kunt u zich hiervoor opgeven.
U schrijft zich in door per persoon € 19,50 of per paar € 39,= over te maken op rekeningnummer
NL65 RABO 0106 8564 13 t.n.v. Bridgeclub Berkel-Enschot o.v.v. “winterwandeling 2017”.
Stuur ook nog even een e-mail naar ruudkon@ziggo.nl dat u graag meedoet. U kunt Ruud ook
bellen: 06-50486673.
We hebben plaats voor maximaal 28 wandelaars en een beperkt aantal niet-wandelaars (wandelaars
gaan vóór). Dus wacht niet te lang. Donderdag 19 januari 2017 sluit de inschrijving.
Loes Westgeest/Ruud Koningen
***
 Drives
Zaterdag 7 januari 2017 : 25e Nieuwjaarsdrive t.b.v. de Nierstichting,
(locatie: Gasterij de Commanderie Tilburg)
Zie ook: www.bcbe.nl  drives en
Evenementenkalender District Midden Brabant

 Hervatting clubcompetitie:
Dinsdag 3 en Donderdag 5 januari 2017, vierde ronde - 3e zitting

Alleen heb je altijd gelijk,
maar spijtig genoeg bridge je met vieren.
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