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� Bestuur 
 

Het bestuur heeft op 23 mei en 11 juli vergaderd. De technische commissie op 4 juli. Ja, ook in 

vakantietijd werken we gewoon door!  
 

Ons clubcompetitiereglement is de afgelopen tijd een aantal malen aangepast. Wij raden u aan de 

laatste versie te lezen: op onze website www.bcbe.nl (onder Algemene informatie). 
 

Op de ledenvergadering werd de oneerlijkheid van onze slemcompetitie benadrukt: verschillende 

spellen en tegenstanders. De slemcompetitie wordt daarom afgeschaft en vervangen door een 

nieuwe en aantrekkelijke regel. De spelers van een paar dat tijdens de clubcompetitie groot slem 

biedt en maakt, ontvangen een week later ieder een mooie fles wijn.  
 

Bert Piersma gaat maandelijks voor het aan-signaal een rubriek maken: een bridgeprobleem 

waarvan de oplossing kan worden ingezonden. Wel moeilijker dan de doordenkertjes die op de 

website staan. Aan het eind van het seizoen ontvangt de persoon die de meeste goede oplossingen 

heeft ingestuurd een leuke prijs. 
 

“Zieken” kunnen aan Mieke Rijnen laten weten of ze het op prijs stellen dat op de clubavond door 

de voorzitter mededeling wordt gedaan van hun wel en wee.  
 

Ook dit jaar gaan we weer aan de RABO actie “Hart voor uw club” deelnemen. We proberen ook 

nu weer met BC Alert samen te werken en te stemmen. Stemmen kan alleen als u lid bent van de 

Rabobank. Een rekening hebben is niet genoeg. Dus als u een rekening heeft bij de RABObank, 

wordt dan ook lid van deze bank. Kijk eens op https://www.rabobank.nl/particulieren/leden    
 

Voor de komende Clubcompetitie hebben we momenteel 38 paren voor de dinsdagavond en 31 

paren voor de donderdagavond. We hopen deze cijfers te verhogen door bridgers die dicht bij 

Koningsoord (gaan) wonen te interesseren voor onze club. We gaan daartoe flyeren. 
 

We beginnen de nieuwe competitie in de kapel van Ons Koningsoord. Het wordt afwachten hoe 

e.e.a. in de praktijk gaat werken. We hopen dat onze leden met een positieve insteek de verhuizing 

gaan beleven. Zoals in elke nieuwe situatie is het wennen aan het “anders”. Maar eventuele 

problemen proberen we zo goed mogelijk op te lossen met de plaatselijke beheerder. 
 

Op zaterdag 30 september om 11.00 uur zal Ons Koningsoord officieel worden geopend. Men is 

van plan dit te omlijsten met allerlei activiteiten op vrijdagavond en zaterdag en zondag de hele dag. 

Iedere vereniging kan zich dan presenteren met haar eigen activiteiten en naar eigen idee.  

BCBE heeft aangeboden gedurende het gehele openingsweekend in de kapel of in het souterrain een 

demonstratie geven van onze bridge-activiteiten. Dit in de vorm van enkele tafels waaraan kan 

worden gebridged. Aan twee van deze tafels zullen 4 bridgeparen van onze bridgeclub laten zien wat 

bridgen inhoudt. Belangstellenden worden uitgenodigd om een paar potjes mee te bridgen. Als er veel 

belangstelling is, bieden we enkele tafels aan om aan te bridgen. Met alle benodigde materialen. 

Verder zullen we aandacht geven aan de mogelijkheden bridgen te leren. Wellicht dat aan een tafel 

een eerste bridge-les kan worden gegeven. 

Wij zijn ook bereid een bridgemiddag te organiseren voor een grotere groep bridgers: een 

bridgedrive dus. 

Als u wilt helpen of meedoen, mail dit dan s.v.p. naar info@bcbe.nl  

 

*** 
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� Meesterpunten 

 

Ria Denissen Clubmeester 500 MP’n 

Bertus de Groot Districtsmeester 2000 MP’n 

Willy van Helmond Regionaalmeester 5000 MP’n 

Cis Panis Kandidaat Bondsmeester 10.0 00 MP’n 

 

� Zomeravondbridge 

 

Brasserie Robben 

Molenhoefstraat 44 

5071 RM Udenhout 

Tel. 013 - 533 62 30 

 

Woensdag: 
 

26 juli 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 (Mocht de avond om onvoorziene redenen niet doorgaan, dan staat dit tijdig vermeld op de website) 

 

*** 

� Aanvang Clubcompetitie 

 

Dinsdag 5 september en donderdag 7 september in Koningsoord !!! 

Advies: Ga éérder een keertje kijken, dat voorkomt mogelijk opstartproblemen die eerste keer, 

zoals zoeken en/of parkeren. Maak dan van de gelegenheid gebruik leden “die er ondertussen al 

bekend zijn” te bezoeken. En als u er tóch bent, gaat u dan ook voor “een hapje of drankje” bij 

Hemels, de horecagelegenheid in Koningsoord! Gewoon om je er thuis te gaan voelen, na zo lang in 

de Schalm “thuis” te zijn geweest! 

*** 
 

 Van denken worden we moe, 

 dus doen we maar wat … 


