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� Algemene Leden Vergadering 

Vorige week hebt u alle benodigde stukken ontvangen en kunt u zich, mocht u dat nog niet gedaan 

hebben, voorbereiden om op deze vergadering uw zegje te doen en mee te denken over de toekomst 

van onze club en wel op 

Dinsdag 25 april 2017 

Een goed initiatief om de vergadering aan het eind van het seizoen te houden en niet zoals al jaren 

te doen gebruikelijk “ergens in oktober”. Wat let u? … (en naar ik mag aannemen: ’t is de laatste 

keer in de ons zo vertrouwde Schalm!) 

 

� Drives 

Paasdrive dinsdag 11 april 

Het bestuur had de paasdrive samen laten vallen met de gebruikelijke einddrive vanwege het feit dat 

Pasen dit jaar extreem laat viel. De chocolade haas was deze keer dus de Bert Schreudertrofee. 

Sinds jaar en dag wordt aan het eind van het competitieseizoen gestreden om deze begerenswaardige 

trofee, indertijd in het leven geroepen als hommage aan Bert Schreuder. 

Wie was Bert Schreuder? 12 april 1999 overleed dit markant lid. Fervent bridger, organisator en 

klusjesman bij uitstek, lid van Verdienste van BCBE en één der eersten in Nederland die de NBB-

onderscheiding “Kei” mocht ontvangen. (In het lustrumboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 40 

jarig bestaan van de club zijn meerdere artikelen aan hem gewijd.) 

De paasdrive zelf. 52 paren, voor een clubdrive een opvallend groot aantal, hadden er duidelijk zin in. 

De sfeer was goed, de hapjes … och, een iets royaler beleg had wat mij betreft wel gemogen, maar 

a la, ze waren verzorgd en heel smakelijk. De spellen kwamen als gebruikelijk uit de schudmachine 

met al het mogelijke commentaar van de spelers tot gevolg. De spellen waren dan wel niet gestoken, 

maar er záten er toch tussen … Tja, en dan geven de “goeie” je toch het nakijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 Theo van Eekelen Loes Poppelaars 

  

 

Uitslag en foto’s: www.bcbe.nl  

 

Nu het competitieseizoen ten einde is, 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) 

*** 
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� Clubcompetitie 

Dinsdagcompetitie 

Op dinsdag was het spannend tot en met de zesde ronde. Op dat moment 

werd de eerste plaats nog gedeeld door een tweetal paren. Eén koppel, Bert 

Piersma en Cees Zebregs, kon kennelijk het beste met die spanning 

omgaan. Met uiteraard hetzelfde aantal VP’s werd “met het zweet in de 

handen” aan die laatste ronde begonnen die uiteindelijk werd beslist met 

een verschil van ácht punten in hun voordeel. Knap! 

 

*** 

 

  Donderdagcompetitie 

Op donderdag was het zelfs spannend tot aan de 

laatste zítting. Het was een als - als - dan … 

avond. Het verschil tussen de nummers een, twee 

en drie was onderling slechts één punt. Na de 

derde avond was het voor de nummer drie bekeken 

en ging het om nummer één en twee. Door 

omstandigheden moest het koppel dat éérste stond 

verstek laten gaan … kansen voor de nummer twee? 

Het verschil was te overbruggen, maar dan was er 

nog een ander, wispelturig paar dat roet in het eten 

kon gooien door in die zevende ronde als eerste te 

eindigen. Het zou zo maar kunnen …  

Eérste? Gedeeld eerste of “slechts” tweede na een heel seizoen, na 27 competitieavonden! op de 

eerste of tweede plaats te hebben gestaan? Gerechtigheid! Beide paren eindigden op de éérste plaats. 

Ex aequo dus: Francis Braat - Harrie van Hoof en Chris Bastin - Ine Bouwman 

 

Slemcompetitie 

Theoretisch konden op de laatste donderdagavond twéé koppels Marco Klein Nagelvoort en Ben 

van Rooij nog van de eerste plaats verdringen. Er moesten dan minstens vijf punten gehaald worden 

(let wel: drie keer klein slem of ‘n keer groot én ‘n keer klein slem). Niet dus. 

 

*** 
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Zomeravondbridge BCBE 

2017 
Brasserie Robben  * 

Molenhoefstraat 44 

5071 RM Udenhout 

Tel. 013 - 533 62 30 

 

Woensdag: 
 

26 juli 

en 

2 augustus 

9 augustus  

16 augustus 

23 augustus 

30 augustus 

● Aanvang : 19.
45

 uur  

● Kosten : € 3.-- per persoon 

● Een hapje tijdens het bridgen 

● Er zijn meesterpunten te verdienen 

 

www.bcbe.nl 

 

* Mocht de avond om onvoorziene redenen niet doorgaan, dan staat dit tijdig  

vermeld op de website, daar vindt u tevens een plattegrondje waar Brasserie 

Robben zich precies bevindt. 

 
 

*** 

 

 

 De liefde voor bridge is blijvend, 

 de partners kunnen wisselen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


