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In Memoriam 
 

Deze weken hebben we tot ons verdriet afscheid moeten nemen van twee 

enthousiaste leden. 

 

 

 

 

 

 

 
  Tilburg, 29 augustus 1941 Tilburg, 3 februari 2017 
 

3 februari overleed na een kort, maar ingrijpend ziekbed Lia van Gool.  

Lang speelde zij met haar man Bart op dinsdag, de laatste jaren waren zij op 

donderdag van de partij. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Udenhout, 12 juni 1935 Oisterwijk, 14 februari 2017 
 

14 februari werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van Ria Klijn. 

Met Janny de Haan kwam zij jarenlang uit in de dinsdagcompetitie. 

*** 

Aan het begin van de speelavond hebben we zowel op dinsdag als op 

donderdag kort stil gestaan bij dit overlijden. Daarnaast werden beide 

afscheidsdiensten druk bezocht door veel van onze leden. 

Wij wensen beide families sterkte in deze moeilijke tijd. 

 

 

� Afmelden 
Gezien het feit dat er de laatste tijd toch een enkele keer “gezondigd” wordt tegen de afmeldregeling, 

nog één keer alles op een rijtje: 

• Als paar afmelden uiterlijk 14.
00

 uur van de betreffende speeldag via afwezig@bcbe.nl. 

• Speelt u met een invaller, dan kunt u dat eveneens vóór 14.
00

 uur via afwezig@bcbe.nl 

melden, zodat de naam van de invaller op het gidsbriefje kan worden vermeld. 

� Mocht het echter zo zijn dat u als paar ná 14.00 uur onverhoopt moet afzeggen, dient u 

dat telefonisch te doen bij de betreffende wedstrijdleider! Dus níet via de mail! 
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� Het bridgeblad van februari 2017 
Maandelijks valt bij leden van de bridgebond een fraai blad in de bus. Het blad heet (heel verrassend) 

BRIDGE, met als ondertitel “magazine voor alle bridgers”. Dit laatste wordt door velen niet zo gezien 

en het blad belandt steeds ongelezen bij het oud papier. De gedachte daarbij is dat het blad alleen 

bedoeld is voor de “betere” bridger. Dat is een grote misvatting. Er staan vele goed leesbare artikelen 

in, die niet alleen gezellig zijn, maar ook bedoeld voor beginners en C-spelers. Voor de A-speler (of 

erger) is er het maandblad IMP, waarin de meest onbegrijpelijke artikelen staan.  

“Nou, wat is dan voor ons zo goed om te lezen?” zult u zeggen. Nou, bijvoorbeeld vanaf bladzijde 13 

“Bieden en spelen”. In drie niveaus: beginners, gevorderd en vergevorderd.  

Ander voorbeeld: de maandelijkse rubriek “Vraag het bridge” (blz 34). Bridgegoeroe Berry Westra 

geeft daarin antwoorden op vragen uit de praktijk. Heel goed leesbaar en leerzaam. Voor iedereen. 

Maandelijks staat er een specifiek artikel in, dat u soms wel en soms niet zal aanspreken. Dit keer 

op bladzijde 42 iets over uitkomen. Wat mij betreft is goed uitkomen het moeilijkste wat er is. 

Je hebt alleen je eigen kaarten en de bieding beschikbaar. Ik ben altijd blij als m’n bridgepartner 

moet uitkomen. Kan ik tenminste niet blunderen. 
 

Ruud Koningen 

 

� Viertallen 
Tja, en dan begin je aan de voorronde met twéé verliespartijen van resp. 1,81 - 18,19 en 1,35 - 18,65 

zodat je je haast af gaat vragen wat je überhaupt in die Eerste Klasse te zoeken hebt. Eindig je na 

een bye en twee winstpartijen toch nog op een verdienstelijke derde plaats, die recht geeft op spelen 

in de promotiepoule. Je haalt opgelucht adem: in ieder geval behouden voor de Eerste Klasse. 

Blijkt de geest plots vaardig te zijn geworden over het team, want met groot machtsvertoon worden 

de eerste drie tegenstanders in die promotiepoule opzij gezet en staat BCBE glorieus bovenaan met 

meer dan 12 punten los van de nummer 3. 

Wetend dat de eerste twee uit de promotiepoule promoveren naar de Hoofdklasse opent dat 

perspectieven. Met nog twee partijen te gaan: tegen de nummer 2 en de nummer laatst, ga je 

stiekem denken aan iets dat aanvankelijk voor erg onwaarschijnlijk werd gehouden. 

Mochten er 22 maart echt bloemen gekocht moeten worden, kunnen we spreken van een geweldig 

succes! En zo niet ….. dan nóg is er sprake van een knappe prestatie! 
        Stand promotiepoule 

25 jan. Theseus 9 - BCBE 1 7,46 - 11,23   BCBE 1 39,52 

8 feb. BCBE 1 - Goirle 6 12,75 - 7,25   Theseus 8 37,76 

22 feb. Goirle 7 - BCBE 1 4,46 - 15,54   Goirle 6 27,25 

8 mrt. Theseus 8 - BCBE 1  -    Theseus 9  27,23 

22 mrt. BCBE 1 - Theseus 10  -    Goirle 7 24,84 

         Theseus 10 22,09 

 

� 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 
  

 Je snapt bij bridge niet dat met zoveel gepraat  

 zoveel verzwegen wordt 


