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� Een spektakel in Ons Koningsoord 

 

In het afgelopen weekend werd Ons Koningsoord, zaterdag officieel, geopend door de Commissaris 

van de Koning en de vertrekkende burgemeester van Tilburg en heel veel andere Bobo`s, genodigden 

en enkele niet genodigden. 

Op zondag mocht jan en alleman een kijkje komen nemen en inderdaad, er viel heel wat te zien 

binnen de oude kloostermuren. 
 

Natuurlijk was BCBE aanwezig, heel zichtbaar en goed uitgerust met allerhande promotiemateriaal, ook 

de Nederlandse Bridge Bond had zich hierin uitgesloofd. Bij Theo of Jeanne kon je een “kijkje” nemen, 

bijv. hoe een spel kaarten er uitziet en hoeveel een Aas, Heer of Vrouw waard is in het bridgespel. 

Men kreeg hier een heldere kijk, wel in vogelvlucht, op wat er aan de bridgetafel zoal gebeurt.  

Aan een andere tafel kon men met vrijwilliger(s) van de club gezellig “potjes” (mee)kaarten en in 

een klein rustig hoekje kon een bestuurslid je bijpraten over het reilen en zeilen binnen de club of 

over andere aardse zaken. Vele vrijwilligers, herkenbaar aan een mooie badge, liepen rond om 

geïnteresseerden naar de BCBE-tafel te trekken, langs de kunstroute, door de foyer, langs het biljart 

of de dummy van de EHBO. Jeanne de Kort had ’s avonds geen stem meer. Zij heeft iedereen die 

passeerde met verve aangesproken om het bridgespel te promoten én met succes. Velen hebben zich 

opgegeven voor een clinic. Wie weet met welk gevolg! 
 

Al met al, de belangstelling voor heel het gebeuren was overweldigend. Het restaurant, de bar, de 

keuken, overal kwam men handen te kort. Het bestuur trakteerde de vrijwilligers op een broodje! 

Na enige commotie en érg geduldig wachten kwam er een sneetje brood met een lekkere! kroket uit 

de keuken getoverd en werd de “gapende” honger gestild. Arme Mieke, belast met het verzorgen 

van de inwendige mens moest zij de hongerlijders maar aan het lachen zien te houden.  
 

Toch was het weer een zeer bijzondere, leerzame, voor ons aanwezigen een heel gezellige dag in 

het “kloosterleven” van BCBE. 

 

Hanneke de Vries 

 

*** 

 

� Districtsviertallencompetitie 

 

In de periode van 15 november 2017 tot en met 4 april 2018 wordt de Districtsviertallencompetitie 

van het District Midden-Brabant gespeeld. Dit betreft 10 (tien) woensdagavonden. 

• Als vereniging hebben wij recht op een plaats in de Hoofdklasse.  

• Voor de Tweede Klasse kan iedereen zich opgeven.  

Het gaat om teams die bestaan uit 2 paren. 

Heeft u interesse, meldt u zich dan aan als páár, maar liever nog als viertal bij: 

Francis Braat, falmbraat@ziggo.nl 

Indien u meer informatie wenst, is een mailtje met het verzoek daartoe aan voorgaand adres 

voldoende. 

Opgeven: vóór zaterdag 28 oktober 2017. 
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� Prijsvraag 

 

In Aan-signaal Nr. 3 van 16 september stond het eerste van een aantal bridgeproblemen, die u dient 

op te lossen om aan het einde van dit competitieseizoen in aanmerking te komen voor een “niet te 

versmaden” prijs! 

Tja, de oplossing hiervan staat in navolgend schrijven van Bert. Die hoeft u dus niet meer in te 

sturen, maar er is geen enkele reden om niet toch alsnog aan te haken en mee te dingen naar die 

“niet te versmaden” prijs.  

Het bridgeseizoen is pas begonnen en de planning is, afhankelijk van de verschijningsdata van het 

Aan-signaal om elke 2 - 3 weken een nieuw probleem te publiceren! Volop kansen dus! Doen!  

  

“Beste bridgevrienden, 

 

Blijkbaar heb ik een goede gedachte gehad aan het voorleggen van een bridgeprobleem. Er 

zijn er toch zoveel, die een oplossing hebben ingestuurd, dat er reden genoeg is om door te 

gaan. 

Volgens sommigen was het probleem niet al te moeilijk, hetgeen ik ook had beloofd en dat 

bleek eveneens uit de acht goede oplossingen. 

Inderdaad: Harten Heer niet overtroeven, daarna maak je in het vervolg van het spel altijd nog 

twee hartenslagen. 

Ik hoop weer op veel  deelnemers met hun oplossingen. Veel plezier en succes. 

Opmerking: maak wel goed duidelijk hoe je te werk gaat. 

Bert Piersma” 

2
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 probleem: 

Als West  ben je in een overmoedige bui in 3 SA terecht gekomen. 
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Nogmaals: Geef duidelijk aan hoe je dit varkentje gaat wassen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur de oplossing vóór 22 oktober op naar  e.piersma@telfort.nl 
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� Een (ongelooflijk) 7♠♠♠♠contract 

 

Na de onvoorstelbare 4♥+3 met troef Aas buitenboord - met 

dank aan de arbiter en de spelregels - heeft Marco Klein 

Nagelvoort wederom een spel geanalyseerd.  
 

Dit keer een 7♠-bod dat interessant is door het biedverloop. 

Uiteraard een “geforceerd” spel, maar daarom niet minder 

aardig om het biedverloop te volgen. 

 

(www.bcbe.nl � Technische zaken � TC artikelen) 

 

 

� Hart voor uw club 

 
Leden van de Rabobank hebben nog tot en met dinsdag 17 oktober 2017 

de gelegenheid om hun stem uit te brengen. Hun stembiljet hebben zij 

inmiddels ontvangen. Ieder lid krijgt vijf stemmen, waarvan maximaal 

twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. 
 

BCBE en BC Alert hebben zich beide ingeschreven voor deze actie.  
 

Dat worden er dus twéé voor BCBE en twéé voor BC Alert.  
 

Het mag bekend zijn dat deze actie onze club in het verleden ook al eens een aardige som heeft 

opgeleverd. 

Bestedingsdoel BCBE: “Verhuizen kost bedstro.” 
 

 

 

 

 

EIKENBOSCH  KONINGSOORD 
 

 

 

 

 

 

 

Let op: alleen leden van Rabobank Hart van Brabant mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet 

automatisch lid. 

 

*** 

 

 

… EN TOT SLOT: 

 

 

 

 Ja, maar wie ben ik om aan mezelf te twijfelen? 

 


