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TERUG VAN EVEN WEGGEWEEST
Geloof ’t of niet, maar nu wij enigszins gesetteld zijn in ons “laatste” toevluchtsoord (zie onderaan
dit Aan-signaal) bekruipt mij toch een gevoel van heimwee naar, van gemis aan … Heimwee naar
wat? Gemis aan wat? Het bridge? De wekelijkse competitie? Partner Ko? Neueuh …, nou ja, aan
Ko wel, maar die heeft zich gelukkig van een aantrekkelijker alternatief verzekerd; succes Ko.
Wat ik wel degelijk mis, is het regelmatig verschijnen van het Aan-signaal.
Regelmatig dat wel, maar toch altijd nog onverwacht dat kattenbelletje dat mij
het gevoel gaf lid te zijn van een club. Mijn aandeel in het verschijnen ervan heeft
daar weinig mee te maken. Van verschillende kanten vernam ik eenzelfde geluid.
Nou, wat let mij dan om de draad weer op te nemen? Wel als niet-spelend lid
vanuit den vreemde en daardoor minder betrokken misschien, maar heus wel met
de nodige animo. Hopelijk gaat het me als niet-spelend lid net zo (goed?) af als spelend lid.
Met uw welnemen uiteraard!
dirruk
***
Afmelden competitieavond
Stuur een e-mail naar afwezig@bcbe.nl en u ontvangt vóór 17.00 u. een bevestiging van ontvangst.
Om verwarring te voorkomen dient u zich als páár af te melden!
Als u of uw partner met een invaller speelt, kunt u de naam van de invaller eveneens via “afwezig”
melden, zodat diens naam op het gidsbriefje vermeld kan worden.
Alle informatie over aanvang, afmelden, combipaar, vaste tafel, promoveren en degraderen,
opruimen en uitslagen vindt u op onze site www.bcbe.nl onder Afmelden.
***
Parkeren bij Ons Koningsoord
Van 23 september tot en met 4 oktober 2019 bouwt Heijmans de
parkeerplaats af en vanaf 4 oktober is de volledige parkeerplaats
weer bereikbaar. De parkeerplaats is zowel tijdens de werkzaamheden
van Heijmans als na de werkzaamheden gewoon bereikbaar via de
huidige toegangsweg. Ter plaatse staat door middel van bebording
aangegeven waar u met de auto kunt parkeren en op welke wijze u
te voet bij Ons Koningsoord komt.
***
Rabo ClubSupport van start!
Het zal voor de meeste leden geen geheim zijn dat de Rabobank elk jaar de bij haar
bankierende verenigingen en stichtingen een geldbedrag schenkt afhankelijk van de op
de organisatie uitgebrachte stemmen.
De afgelopen jaren heeft BCBE dan ook profijt gehad van deze actie en dus doen we
dan ook dit jaar weer een beroep op onze leden om hun stem(men) op BCBE uit brengen.
De stemperiode loopt van 27 september t/m 11 oktober. Leden van de Rabobank krijgen vijf
stemmen waarvan ze maximaal twee stemmen aan dezelfde club kunnen geven – als je daar
bankiert en nog geen je lid bent, kun je je alsnog gratis aanmelden –.
De uitslag wordt ons bekend gemaakt op donderdag 24 oktober.
Uw p€nningm€€st€r.
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De Systeemkaart
Het spelregelboekje zegt: Elk paar moet zijn afspraken toegankelijk maken voor de tegenstanders
voordat ze tegen hen beginnen te spelen. Beter gezegd: de tegenstanders moeten kunnen begrijpen
wat u bedoelt met uw biedingen en hoe u bij het spelen signaleert. Dit is een van de basisregels van
het edele bridgespel. Jammer genoeg heerst de gedachte dat hoe minder de tegenstanders van je
weten, hoe beter je scoort. Dat is ook zo, maar u bent aan het bridgen, niet kaartje leggen. Dus dat
“toegankelijk maken” hoort erbij. Bij voetballen heb je buitenspel en dat schaf je ook niet af om het
scoren makkelijker te maken. U zult denken: “Ik schiet niks op met die stomme systeemkaart. Dat
ding is voor de tegenstanders, dus waarom zou ik de moeite nemen?” Niet helemaal ten onrechte,
ténzij u beter en leuker wilt gaan bridgen. Een groot pluspunt van een (correct ingevulde)
systeemkaart is namelijk dat je samen met je bridgepartner vastlegt welke afspraken je samen hebt.
Want hoeveel tijd gaat er op een speelavond niet verloren met het bediscussiëren van de afspraken
die je al dan niet zou hebben? Samen vastgelegde afspraken hebben verder het voordeel dat er
minder misverstanden zijn en je dus beter gaat scoren. En dat de stemming positief blijft.
Velen denken dat hún manier van bieden standaard is en voor iedereen geldt, dus ook voor de
bridgepartner. Op de bridgeles was alles heilig wat de leraar zei, dus hier mag niet van worden
afgeweken. Helaas zijn er vele leraren met vaak toch wat andere heiligheden. Dus als je met je
bridgepartner er een middagje voor gaat zitten en samen je systeemkaart volledig gaat invullen,
moét je het er wel over hebben. Hoe je opent, volgt, bij biedt, tegen biedt, springt, azen vraagt,
signaleert, enzovoort. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar je zult versteld staan als je het er
écht over gaat hebben . . . . . . Kijk nog eens in je lesboekje. Hoe het ook alweer bedoeld was. Op
zo’n middag kun je het er zonder emoties over hebben en tot gelijke gedachten komen. Met een glas
wijn op de goede afloop!
Kees van de Ven is niet alleen wedstrijdleider op de donderdag, maar hij is ook een uitstekend
bridgeleraar. Op donderdag 26/9 is hij vanaf 13.30 uur in de foyer om ieder die dat wil te helpen
met het invullen van de kaart. En áls je dan met je bridgepartner alles hebt doorgesproken en
vastgelegd in die schitterende systeemkaart, kan het je tijdens het bridgen overkomen dat je iets
vergeet of niet meer weet. Je moet toch al zoveel onthouden! Dan zou je eigenlijk even in je eigen
systeemkaart willen kijken wat je ook alweer had afgesproken. Dat mag bij ons niet in de A- en de
B-lijn, maar in lagere lijnen wel. Best fijn. zo’n systeemkaart!
Ruud Koningen
***
Herfst 2019
Van: maandag 23 september - zondag 22 december
"Herfst" wordt wel beschouwd als een van de moeilijkste rijmwoorden
in de Nederlandse taal. Drie pogingen om toch op herfst te rijmen zijn:
Drs. P: "De buren waren grimmig, zijn ouders diep gegriefd. En onder zijn collega's was hij ook al
niet geliefd. De oude juffrouw Zomer, baas Voorjaar, meester Herfst. Ze riepen driewerf schande,
juffrouw Zomer het driewerfst."
Onbekende dichter: "In de lente krijg ik billenkoek, zoals men dat doet in Lutjebroek. Is het echter
herfst, dan krijg ik het op z'n Wieringerwerfst."
Oorspronkelijk van Marcel Verreck maar later geclaimd door Drs. P. en vaak toegeschreven aan Ivo
de Wijs en Pieter Nieuwint is deze: "In de winter en de herfst zijn bejaarden op hun sterfst."
***
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Zomeravondbridge 2019
Maandag 22 en 29 juli en 5, 12, 19 en 26 augustus 2019 is er vrijblijvend gebridged vanuit onze
club in Ons Koningsoord. Bedoeld om ons alvast weer een beetje op te warmen voor het komende
seizoen.
De bezetting was over het algemeen heel goed. Meestal waren er toch tussen
de 30 en 40 paren aanwezig en soms waren er zelfs nog meer. Veel leden van
onze club, maar ook mensen die bij onze club lid worden en daarnaast waren
er diverse spelers van omliggende clubs.
Onder de deskundige leiding van Ruud Koningen verliepen de avonden
soepeltjes en gezellig. Corry en Theo Brok zorgden samen met Nettie
Brekelmans dat de spellen en de biddingboxen klaar stonden. Mieke Rijnen,
Bertus de Groot, Harrie van Hoof en Petra Hendriks deden de inschrijvingen.
Monique Bensing en Sjef Vorstenbosch assisteerden Ruud bij het computerwerk.
Dank jullie voor deze inzet!
Tussendoor werden er heerlijke 'Hemelse' hapjes gepresenteerd en
aan het eind van de avond werden er per lijn een paar flessen wijn
verloot.
Alles bij elkaar zeer geslaagd!

Voor de uitslagen kunt u terecht op onze site www.bcbe.nl

Finy Sijbring
***
EN VANUIT STIPPENT …
Het mirakel van Stiphout
Het Sacramentswonder van Stiphout vond plaats in 1342, toen de bliksem insloeg in
de kerk. Terwijl de pastoor niets kon ondernemen tegen de brand verzocht een boer,
Jan Baloys om de kerk te mogen binnengaan teneinde het Heilig Sacrament te
kunnen redden. De vlammen deerden de boer niet, doch weken uiteen zodat hij het
Sacrament in veiligheid kon brengen. Toen hij terug naar huis ging, waren zijn
akkers reeds omgeploegd.
Na deze gebeurtenis werd de voormalige kerk een bedevaartsoord, waar vooral van
de duivel bezetenen hun toevlucht zochten.
Noot: Dat laatste was overigens níet de reden waarom wij er heen verhuisden!
dirruk
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