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� Bestuur 

 
Het bestuur heeft op 19 februari 2017 vergaderd in voltallige samenstelling. 

De Nederlandse Bridgebond heeft in haar jaarvergadering de nodige besluiten genomen. Een daarvan is het 

strakker aanhouden van de licentie voor het NBB-rekenprogramma (het rekenprogramma dat BCBE gebruikt 

bij al haar bridgewedstrijden). Gebruik van dit programma door clubs of personen die geen lid zijn van de 

bond, wordt streng bestraft. Verder is de contributiestructuur met ingang van 1 januari 2017 sterk gewijzigd. 

Dit gaat BCBE € 100 per jaar extra kosten. Voor bridgers die geen lid zijn van de bond en deelnemen onze 

drives, moeten we 50 eurocent per keer betalen, als de uitslag op de website van de NBB wordt gepubliceerd 

(hetgeen wij altijd doen). 

Onze Hart van Brabant bridgedrive was niet alleen een succes als bridgefeest, maar we hebben uiteindelijk 

€ 600 naar UNICEF kunnen overmaken. 

Ons onvolprezen bestuurslid Mieke Rijnen geeft aandacht aan leden die iets mankeren of iets te vieren 

hebben. Zij verzoekt ons allemaal telefonisch of per email aan haar door te geven als er iemand ziek is en een 

tijdje niet kan komen. Dan wordt niemand door haar overgeslagen. (miekerijnen@ziggo.nl / 013-5334587) 

Er is inmiddels een 2
e
 laptop aangeschaft. Beide avonden hebben nu hun eigen laptop. Technische problemen 

blijven nu (gelukkig) uit en de uitslag kan dezelfde avond nog naar de website van de NBB worden gestuurd.  

Francis Braat gaat voor de volgende bestuursvergadering (9 maart) twee mogelijke speelschema’s voor het 

seizoen 2017-2018 maken. Daarbij bespreken we de wensen die onder andere bij de laatste jaarvergadering 

naar voren zijn gebracht. Eventuele besluiten zullen we in de komende ledenvergadering (25 april) 

toelichten.  

Het competitiereglement is aangepast. Bij bridgeparen die over vier avonden slechts nul of één keer hebben 

meegedaan (invallers tellen daarbij mee), zal steeds door het bestuur worden beoordeeld of degradatie al dan 

niet het gevolg zal zijn. Meestal zijn er namelijk goede redenen waardoor een bridgepaar niet minimaal twee 

keer mee kon doen. 

Donderdag 9 maart is er een rondleiding door Koningsoord voor de verenigingen die daar naartoe gaan. 

Namens BCBE zullen onze wedstrijdleiders daaraan deelnemen.  

Ruud Koningen, secretaris 

*** 

� Bridge-wandeldrive 27 januari 

 

EEN FEESTELIJKE DAG! 

Veertien paren hadden ingeschreven voor dit bijzondere evenement, dat naar verluidt voor de tiende 

keer plaatsvond. Dapper van Loes Westgeest dat ze opnieuw het initiatief wilde nemen. Van Ruud 

Koningen kreeg ze organisatorische en technische ondersteuning. Hanneke de Vries bracht de 

spullen naar het volgende adres en zette alles keurig klaar. 

Terwijl de prachtige ochtendzon nog maar net boven de bomen stond - het was pas negen uur! -     

ontmoetten we elkaar bij café Mie Pieters, voorheen Jagers- en Visscherslust, dat onder de nieuwe 

eigenaren heel mooi is opgeknapt. Twee rondjes bridgen, de hersenen op dit vroege uur nog wat 

stroef. Vervolgens de eerste wandeling, onder andere over het oeroude Pelgrimspad, dat achter de 

huizen aan de zuidzijde van de Bosscheweg loopt. Op diverse plaatsen vertelde Loes ons 

wetenswaardigheden en natuurlijk vergastte ze ons op verrassende gedichten. Het weer: lekker fris, 

een aangenaam zonnetje. De wandeling voerde ons naar de Pelgrimhoeve.  
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Daar wachtte ons een voortreffelijke lunch. Net als tijdens de wandeling gelegenheid genoeg voor 

allerlei verhalen, herinneringen aan gemeenschappelijke kennissen.  

Zo leer je een aantal clubgenoten weer wat persoonlijker kennen. Loes droeg een gevoelvol gedicht 

over ‘Geluk’ voor en ook Carlijn las een gedicht zoals je dat kunt horen als je gaat zitten op een van 

de bankjes aan de Piushaven. 

Na weer twee rondjes genoeglijk bridgen maakten we ons klaar voor de tweede wandeling, nu door 

het landgoed Moerenburg. Eerst langs de oudste biologische waterzuivering van Nederland. Bij de 

stalen constructie die de contouren van het vroegere landhuis verbeeldt, kregen we van Hanneke 

een glaasje Jachtbitter. In de overtuiging dat dat kracht gaf voor de stevige wandeling, lustten we 

wel een tweede. 

In rustig tempo bereikten we weer Mie Pieters, voor het vijfde en zesde rondje kaarten. Bij de 

prijsuitreiking mocht de poëzie niet ontbreken. Theo en Olga wonnen met maar liefst 67 %, vóór 

Carlijn en Rianne. 

Twintig deelnemers gingen in op de uitnodiging tegen een zeer schappelijke prijs te blijven eten. 

Dank aan Marie-José, Malou en Lieke voor de hartelijke verzorging, dank aan Loes, Ruud en 

Hanneke voor de prima organisatie. Het was mieters bij Mie Pieters! 

KV 

 

De mammoet van Moerenburg 
 

De burg van moer 

heel stoer 

De vesting van moeder 

Daarom staat hier op Moerenburg een mammoet 

eenzaam te wachten 

Dagen en nachten 

Pap moet niet . . . maar mam moet 

Kijk maar goed 

Zij staat aan het water te wachten op later 

Een mastodont op Moerenburgs’ grond 

Komt haar familie terug? 

Met grote koppen en kromme neusbrug 

lange slurf en hoge schoft 

door mooi Moerenburg gesloft? 

 

Ik denk het niet 

Als je het maar ziet 

Kijk naar haar 

Ze staat daar 

aan het Grollegat 

Dan weten jullie dat! 

Echt waar 

Je geloofde het niet misschien 

Maar jullie hebben haar vandaag 

In levende lijve gezien 

 

Loes Westgeest 
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� Viertallen 

 
Juist omdat BCBE met slechts één team vertegenwoordigd is in de viertallencompetitie is het volgen 

van de verrichtingen ervan belangrijk. Eigenlijk zou een club met zo’n 150 leden meer teams 

moeten kunnen formeren voor een competitie die, zoals ik vorige keer reeds schreef, de zuiverste 

vorm van wedstrijdbridge is. 

Na een slechte start kreeg het team ineens de geest en ging uiteindelijk door naar de promotieronde. 

Afgelopen woensdag werd de eerste wedstrijd daarvan met mooie cijfers gewonnen: 11,23 - 7,46! 

Nog vier avonden te gaan …. naar de Hoofdklasse? 

www.bcbe.nl � viertallen 

� Sans Atout 
 

Een gewaardeerd lid van onze vereniging mailde mij een dezer dagen zijn bezorgdheid aangaande 

de politieke stellingname van onze club, eigenlijk van de bridgewereld in het algemeen. 

Menigeen zal zich wel niet bewust zijn van het politieke  statement dat hij 

of zij maakt bij de vele biedingen gedurende zijn of haar bridgeavond(en). 

De door velen gebruikte benaming van een troefloos spel wekt dan ook 

geen politiek (in)correcte gedachten: SA … Sans Atout.  

Tijdens het bridgespel dient men zich ook verre te houden van het 

ventileren van meningen die geen enkele positieve bijdrage leveren aan een 

goed en prettig verloop ervan. Sans Atout …. geen troef, so what? 

Echter, na de voor velen van ons niet aan hun verwachting voldane 

Amerikaanse presidentsverkiezing zijn de door onze club gebruikte 

biddingboxen een mogelijkheid gebleken hun teleurstelling te tonen en 

alsnog blijk te geven van hun politieke overtuiging. Wat vaker dan 

gewoonlijk spelen zij nu zonder troef en leggen daarbij tijdens het bieden 

met meer nadruk dan gewenst het NT-kaartje op tafel. Een enkeling laat dat zelfs vergezeld gaan 

van een luidruchtig: No Trump! 

Het technisch geweten van onze club schrijft regelmatig stukjes waarin hij stelt dat praten tijdens 

het spel uit den boze is. Een enkele keer een grapje verhoogt de feestvreugde, maar zuchten, 

kreunen, puffen, moeilijk kijken en dingen zeggen die de ander van zijn stuk brengen, is niet zoals 

het hoort … alhoewel … soms …… heel soms ….. ja dan ….. 

dirruk 

 

� Drives 

 

• Zondag 5 maart 2017:  Negende dinerdrive in restaurant Riddershoeve 

NB. Half januari was deze drive al volgeboekt! Inschrijven hiervoor kan dus niet meer. 

Voor spijtoptanten het signaal volgend jaar tijdig te reageren en met inschrijven niet te wachten 

tot “’t een keertje uitkomt ”, want dan bent u wéér te laat en dat is gewoon jammer!  

 
Meer info: www.bcbe.nl � drives 

 

 Het aardige van bridge is  

 dat je je partner de schuld kunt geven  

 van jóuw fouten 


