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� Uit het bestuur 

Het voltallige bestuur heeft op 9 maart jl. vergaderd. Daaruit kan het volgende worden gemeld: 

 

• Bert Piersma is deel gaan uitmaken van de Technische Commissie. Waarvoor onze dank. 

• De Jaarlijkse ledenvergadering vindt vanaf nu in het voorjaar plaats in plaats van in het najaar. 

De eerste keer op dinsdag 25 april 2017.  

• De korting op de contributie voor nieuwe leden is geschrapt.  

• Het al dan niet organiseren van middagbridge door onze club is regelmatig onderwerp van 

gesprek in het bestuur. Een middagclub erbij zou in principe mogelijk zijn als we meer leden 

zouden hebben. Een fusie met een andere bridgeclub zou helpen.  

• Er is een nieuw competitiereglement goedgekeurd door het bestuur. Daarin is onder meer het één 

of nul keer van de vier avonden komen bridgen verduidelijkt. Verder is het voortaan toegestaan 

het te spelen contract middels een biedkaartje midden op tafel te leggen. Niet ieders geheugen is 

nog zoals het vroeger was. En een discussie na het spelen over het contract en of er wel was 

gedoubleerd, kan zo worden voorkomen. 

• Onze voorzitter Frans van Gulik gaat de CLA-cursus volgen. Zijn er nog meer liefhebbers? 

• Donderdag 9 maart hebben Francis en Ruud een modderige rondleiding in het klooster 

bijgewoond. Alles nog in ruwbouw en veel rommel. Wel een indruk van de bridgeruimten 

gekregen. Het ziet er veelbelovend uit. Afwachten hoe het in de praktijk gaat worden. Zie ook 

www.onskoningsoord.nl . 

 

Ruud Koningen, secretaris 

 

*** 

 

� Viertallen 

Kampioenschap Eerste Klasse 

We mogen gerust spreken van een geweldige prestatie.  

Vorig seizoen ging het team van BCBE enorm onderuit in de Hoofdklasse. Zelfs in de degradatie-

poule werden alle wedstrijden verloren. Nee, de Hoofdklasse was duidelijk van een ander kaliber 

dan het team gewend was in de clubcompetitie; een terechte degradatie. 

Toch werd dit seizoen vol goede moed begonnen om te proberen terug te keren in de Hoofdklasse, 

zo niet dan toch om in ieder geval een goed figuur te slaan in die Eerste Klasse. De start was echter 

desastreus: de eerste twee wedstrijden werden met vernietigende cijfers verloren en het leek er 

aanvankelijk dan ook op dat zelfs dat “goed figuur” niet haalbaar zou zijn. Toch is dat juist het 

mooie en voor veel sporters het aantrekkelijke, dat je je kunt herstellen. Je recht je rug, deelt op 

jouw beurt een paar geweldige opdoffers uit en je tegenstanders hebben het nakijken. Vanaf de 

derde ontmoeting was BCBE de bovenliggende partij en duidelijk niet van zins om hoe dan ook een 

van de anderen een kans te geven. Het ging crescendo naar de promotieronde waarin de laatste 

partij zelfs slechts een formaliteit was.  

Volgend jaar weer Hoofdklasse! 

www.bcbe.nl � viertallen 
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Ine Bouwman, Chris Bastin, Finy Sijbring (C), Berry van der Donk 

 

� Drives 

Dinsdag 11 april: Paasdrive / Bert Schreudertrofee 

Komende week wordt op de competitieavonden opgenomen of u hieraan wilt deelnemen. 

Nu het competitieseizoen ten einde loopt, is het voor hen die niet zonder dat kaartspelletje kunnen, 

misschien raadzaam de lijst met drives in de gaten te houden. 

Interessante drives in de “directe” omgeving worden zoveel mogelijk vermeld op onze eigen site. 

(u weet wel: www.bcbe.nl � drives). 

Maar er zijn er uiteraard veel meer: wel even zoeken op de site van de NBB. 

(www.bridge.nl � wedstrijden � Agenda � open drives en toernooien) 

 

*** 

 

Algemene Leden VergaderingAlgemene Leden VergaderingAlgemene Leden VergaderingAlgemene Leden Vergadering    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 25 april 2017 

*** 

 Mijn bridgetalent 

 wil nog wel eens verstoppertje spelen 


