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 Kerst en Geloven  
 

Gelooft u nog? Of “geleuft u ut wel”? 

Mag ik u een persoonlijk advies geven? “Blijf geloven!”. Nee, niet in de kerstman, die met een 

rotvaart voorzien van ’n arrenslee en rendieren de luchtvaart belemmert. Nee, dat bedoel ik niet. 

“Blijf geloven!”. In het kerstkind, het licht dat komt in de wereld. 

“Blijf geloven!” In vrede op aarde aan mensen van goede wil. En zijn wij niet mensen van goede 

wil? En als wij niet werken aan de vrede in ons gezin, of in onze relatie, op onze club enz., dan 

verdwijnt dat licht uit onze wereld. Werk er aan en blijf geloven; bij een ruzie, geef toe, steek een 

hand uit, durf de minste te zijn, dan ben je geen loser, maar een winner! Gaat ’t om geld? Ach, op je 

laatste reis neem je toch niks mee. Vaak is het een kleinigheid, die maar door ettert. 

Tegenwoordig zetten we alles op twitter of op een website en dan staat het er zwart op wit. We 

kunnen dan veel moeilijker zeggen: “Ik had het zo niet bedoeld, sorry.” Wedden dat als u weer 

goede maatjes bent met uw broer of zus of een kennis, die u al lang uit de weg gaat het kerstdiner 

veel beter smaakt! De kerstboom er mooier uitziet en de kerststal vrede uitstraalt! 

100 Jaar geleden eindigde de grote oorlog. Toen ze met kerst even ophielden met elkaar uit te 

moorden, werden de soldaten beschuldigd van desertie. De militaire leiding had het licht van kerst 

niet gezien. 

Wij hebben nu een lange tijd van vrede, maar we moeten die vrede verder uitbouwen. Wij blijven 

toch geloven in het Kerstkind, het licht der wereld. Wij blijven geloven in en hopen op vrede op 

aarde. 
 

Als we dat niet meer doen, wordt de aarde zo donker en dat willen we niet. 
 

Frans van Gulik, voorzitter BCBE 

 

 

 

 

 

 Seniorenparencompetitie  

 

Het district Midden Brabant organiseert in 2019 een seniorenparencompetitie. Deelname staat open 

voor NBB-leden die geboren zijn in 1958 of eerder én woonachtig zijn in ons district of spelen bij 

een club uit district Midden Brabant. 

De seniorenparencompetitie wordt gespeeld op de vijf vrijdagmiddagen  

18 januari, 8 februari, 22 februari, 15 maart en 29 maart 2019 bij Café Theseus 

(Bredaseweg 167, 5038 ND Tilburg). 

Het spelen begint om 13.
30

 uur en zal omstreeks 17.
00

 uur eindigen. 

 

Verdere informatie en inschrijven op: www.nbbclubsites.nl/district/29/nieuws/973584  

 

*** 
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 Kerstdrive 2018 

Boven de ingang van Ons Koningsoord leidde een heldere kerstster ons 

naar de “stal” waarin de kerstdrive 2018 plaats zou vinden. 

In de rijkversierde gangen was het al volop een feestelijk gebeuren. De deelnemers, in kerstkledij, 

namen de loopbriefjes in ontvangst, kochten wel of niet eerst nog een paar lotjes en baanden zich 

een weg op zoek naar de vaste dan wel gelegenheidspartner of naar de koffiebar, waar Rien en 

assistent Annelies de scepter zouden zwaaien. Speciaal voor de gelegenheid had Rien zijn kersttrui 

gewassen maar toch “vergeten” uit de kast te halen, zo vertelde hij. Jammer, volgend jaar dan maar!  

De heer Panis was in stijl met een gouden dennenappel in zijn borstzakje gestoken.   

Bij binnenkomst werd je oog meteen getrokken naar een gigantische, mooie en kleurrijke 

prijzentafel. Alle lof voor Mieke, die dit toch maar weer voor elkaar gekregen heeft. Het was een 

enorme opkomst: 3 x 14 paren plus een lijn van 13 en dus was de “stal” goed gevuld, en met zoveel 

mensen ook wel wat rumoerig.  

Op de tafels lagen de spellen uitnodigend te wachten om opgestoken te worden met een duidelijke 

vermelding NIET WASSEN!!! Top-integraal. Nu dan weet je het wel, geschud in een machine met 

mogelijk de meest vreemde handen. Zelfs een pasronde. Aan een tafel probeerde men zand in de 

geoliede machine te gooien door gauw opnieuw te geven!!!!!! Gelukkig was onze niet aflatende 

arbiter Ruud in de buurt en kon dit nog net voorkomen. 

Staande voor het mooie vaandel sprak de voorzitter zijn welkomstwoordje en heette vooral de 

aanwezige nieuwe leden van harte welkom, bedankte Francis, Mieke en Ruud voor het vele werk 

wat zij hebben moeten verzetten om het weer goed georganiseerd te krijgen. De wedstrijdleider, 

Ruud, nam het woord over voor enkele huishoudelijke mededelingen en de “toeter” gaf de aftrap. 

Ook het pianoloopje was te horen, maar voor de gelegenheid liet Ruud de computer een kerstliedje 

inzetten als eindsignaal. 

De kok van Hemels had ook zijn best gedaan en liet ons voorproeven van wat hij misschien  zijn 

gasten de kerstdagen gaat voorschotelen. Kan je rustig eten!!!!! 

Al zuchtend werden de laatste kaarten gelegd en al spoedig was de uitslag bekend. Intussen 

mochten de gelukkigen, Finy Sijbring, Anneke Remmers en Ineke Spitters een envelop met € 30.— 

uit de loterij in ontvangst nemen. De rest gaat in de clubkas voor een volgend evenement. 

Mieke mocht de winnaars afroepen die aan de prijzentafel moeilijk konden kiezen. De eerste  vijf 

met de hoogste scores mochten eerst hun keuze maken en daarna was een ieder met een veelvoud 

van 5 t/m nr. 55 ook prijswinnaar. De nrs. 35  en 36 hadden exact hetzelfde percentage en gingen 

gezamenlijk een prijsje uitzoeken. 

Loop je dan naar buiten, hoop je stiekem dat er net zoiets gebeurd zou zijn als afgelopen 

zondagmorgen: een laagje sneeuw, alleen maar om de Kerstgedachte te vervolmaken.  

Ook zij die het deze dagen heel moeilijk hebben, wens ik een Zalig Kerstfeest en een positief 2019. 

Hanneke de Vries 

De gehele uitslag én veel foto’s zijn te vinden op onze site www.bcbe.nl  

*** 

 

Dank, dank, heel veel dank 

Voor de kaarten, bloemen en bezoekjes en hen die mij in gedachten hadden. 

Het deed en doet mij goed. 

Op dit moment gaat het goed met mij. 

Geen pijn, voldoende eetlust en energie. 

Groet,  Ria Denissen 
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 Kerstdenken 

 

Rond Kerstmis en de jaarwisseling is er even een korte periode van bridgeloosheid. Zeg maar een 

overdenkpauze. Kunt u eindelijk eens wat langer peinzen, zonder dat u die 5-minutenklok in de 

gaten moet houden. Zonder dat die nare man u komt vertellen dat u moet opschieten. Of erger nog: 

dat u het 4
e
 spel niet meer mag spelen. 

Ja, van de officiële spelregels heb je geen gemak. Vandaar dat we die arbiter liever niet roepen. We 

houden het graag gezellig. Er is vast wel iemand aan tafel die weet hoe het moet. Ook niet leuk, 

maar zo houden we vrede op tafel. 

 

Net zoals op aarde is vrede bij het bridgen maar kort houdbaar. Al snel zit er een plakkertje op voor 

35% korting. Meermaals komt iemand van een gezellige tafel naderhand bij mij klagen over de 

toegepaste regels door die iemand aan tafel. Tsja, dat gebeurt nou eenmaal als het not done is de 

arbiter te roepen.  

Eigenlijk best een goed idee: spelen zonder scheidsrechter. Vooral bij 

voetballen scheelt dat enorm: geen horde beter wetende voetballers om 

de arme man heen als hij heeft gefloten. Maar dat zal wel geen 

werkelijkheid worden. Gelukkig heeft hij de video ter beschikking om 

terug te kijken en beter te kunnen oordelen.  

 

Dat is best iets voor bij het bridgen op de club: bij elke tafel een 

videocamera, opdat de arbiter kan zien of er sprake was van een 

denkpauze, wat het geboden contract was, dat hij wéér niet is geroepen, 

hoeveel slagen er door NZ zijn gemaakt. Ideaal! Dat wordt dus mijn 

wens voor 2019.  

 

Ik wens u allen een kerstdiner zonder mes op tafel en een gezond en gezellig 2019 toe. 

 

Ruud Koningen 

*** 

 

 

 

 

 

 

 Opfriscursus bridge 

 

Al enkele jaren missen we de bridgelessen van Loes Poppelaars. Ook dit jaar ziet zij daartoe geen 

gelegenheid. Ik wil graag een poging doen haar tijdelijk te vervangen.  

 

Ik stel het volgende voor: 

• de lessen zijn vooral bedoeld voor de spelers in de C-lijn. 

• de opfriscursus bestaat uit zes lessen (zie het onderstaande lesplan). 

• de lessen worden gegeven bij mij thuis op donderdag van 9.
30

 – 11.
30

 (12.
00

) uur. Indien de groep 

groter is dan 8, gebruiken we ook de maandagochtend, of we wijken uit naar De Schalm 

(Koningsoord). We starten in week 4 (21 – 24 januari). 

• aanmelden kan in de zaal (op dinsdag bij Ruud Koningen) of middels kees.ven@home.nl. 

• de kosten voor de cursus bedragen € 15,- 

• de deelnemers ontvangen tijdig per mail een samenvatting van de theorie. Er wordt verwacht dat 

men die thuis bestudeert, zodat zoveel mogelijk tijd overblijft voor oefenspellen. 
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Lessenplan 

1. Het biedsysteem: Opening in een kleur, verhoging in partners kleur, nieuwe kleur, herbieding, 

limietbiedingen. Opening SA, Stayman (8,9 p, 10+), Jacoby. 

2. Afspelen van SA-contracten: vaste slagen, werkkleur, communicatie met dummy, gevaarlijke hand. 

3. Afspelen van troefcontracten: verliezers tellen, wegwerken van verliezers, wel of niet troef 

trekken (introevers korte kant). 

4. Uitkomen en signaleren.  

 Uitkomen: verschil tussen SA- en troefcontracten, serie, lengte, kleur partner, singleton. 

 Signaleren: aan- en afsignaal op uitkomst, bij niet-bekennen, Lavinthal. 

5. Doublet: openingskracht (kort in openingskleur), sterk (16, 17+): eerst doublet, later eigen kleur, 

strafdoublet. Negatief doublet. 

6. Slem bieden: distributiepunten, azen vragen, evt. controlebiedingen. 

Indien deelnemers nog eigen onderwerpen willen aandragen zal ik daar ruimte voor maken. 

 

Kees van de Ven 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenst de redactie u allen 

prettige feestdagen 

en een goed en gezónd 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niet vergeten: 

 

• Uitslag én veel foto’s van de kerstdrive zijn te vinden op onze site www.bcbe.nl  

• … en de competitie begint weer dinsdag 8 en donderdag 10 januari 2019 


