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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. 

 

*** 
Donderdagavond 26 september 
 

Op deze competitie-avond ging er nogal wat mis met als gevolg geen uitslag. Dat is wel het 
allerergste wat je als wedstrijdleiding kan overkomen. 

Wat gebeurde er allemaal: 
Het begon met het komen opdagen van twee bridgers, waarvan gedacht was dat die niet zouden 
komen. Hun partners waren als combipaar in de deelnemerslijst van de C-lijn opgenomen en men 
wist niet hoe dat combipaar ontkoppeld moest worden. Dat was nodig om er weer twee paren van te 
maken. Na een aantal mislukte pogingen dat te doen, nam wedstrijdleider Kees de enig juiste 
beslissing om het bridgen te doen starten. Een van de twee paren stuurde hij naar huis. 
Heel vervelend, dat wel. 

Goed, er kon worden gebridged. Helaas startte ongemerkt op de laptop een 
update van Windows 10. Zoals velen van u al meerdere keren hebben 
ervaren: dat duurt heel erg lang. In die tijd kun je de laptop niet gebruiken. 
Dus aan het eind van de avond geen uitslag en de scores niet compleet 
ingelezen. 

Pas de volgende dag een back-up uit de laptop weten te krijgen. Maar niet alle scores zaten daarin. 
Dus Mariska en ik met de auto naar Ons Koningsoord om alle bridgemates op te halen. In de 
bridgemates zitten alle scores nog, zolang ze niet voor een volgende zitting zijn gebruikt. 
Thuisgekomen kon ik handmatig uit elk van de 27 bridgemates de scores naar de zender sturen. 
Vervolgens kon ik de uitslag naar de NBB-site en de deelnemers mailen. 

Al snel kreeg ik een aantal klachten binnen dat er helemaal niets van klopte. Allemaal uit de C-lijn. 
Nader onderzoek wees uit dat de paarnummers door elkaar waren gegooid. Kennelijk een gevolg 
van de pogingen het combipaar te ontkoppelen. Aan Sjef een back-up gevraagd van het begin van 
de avond. Daar staan de paarnummers gelukkig wél goed in. Het was nog veel werk de boel te 
herstellen, ook doordat een paar hun paarnummer verkeerd doorgaf. 
Na veel gedoe uiteindelijk het combipaar ontkoppeld en alles op de juiste plaats gezet. Naar de 
NBB-site gestuurd en naar alle deelnemers gemaild. Eindelijk rust. 

Wat kunnen we leren van zo’n pech-avond? Dat het afmelden goed moet gaan. Dubbelcheck. Dat 
we moeten accepteren dat we niet álles weten van het nieuwe NBB-rekenprogramma (versie 4). Al 
doende leert men. Dat we ervoor moeten zorgen dat de laptop niet uit zichzelf kan gaan updaten. 
Dat we het de wedstrijdleiding niet mogen verwijten dat een avond slecht loop.  

Het zijn de omstandigheden en het pechduiveltje die de oorzaken kunnen zijn. 
 

Ruud Koningen 
 ***  
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Rabo ClubSupport 
  

Beste leden van Bridgeclub Berkel-Enschot,                                      

Onze bridgeclub doet ook dit jaar weer mee aan de actie Rabo ClubSupport van Rabobank Hart van 
Brabant, waarbij € 200.000 wordt verdeeld onder verenigingen en stichtingen die meedoen. Het 
aantal behaalde stemmen per vereniging of stichting is bepalend voor het toegekende bedrag.  

Zie: www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport 

Als u lid bent van deze Rabobank ontvangt u een stemkaart met een code. Daarmee kunt u gaan 
stemmen tot en met vrijdag 11 oktober. Heeft u een RABO-rekening, maar bent u geen lid van de 
RABO-bank, meldt u zich via de site van de RABO dan aan: 

www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden 

Geef twee stemmen aan het project van Bridgeclub Berkel-Enschot en dat is een bijdrage in 
de kosten voor de feestelijkheden bij ons 50 jarig jubileum.  

Wij doen samen met Bridgeclub Moergestel, dat wil zeggen dat wij van onze resterende drie 
stemmen er twee aan BC Moergestel kunnen geven. Bij BC Moergestel worden de leden 
opgeroepen voor ons te gaan stemmen. Zo wordt het toegekende bedrag groter 

Op donderdag 24 oktober volgt de uitslag. 

Steun ons met uw stemmen!  Alvast hartelijk dank! 

Uw p€nningm€€st€r 
*** 

 
 
EN VANUIT STIPPENT … 
 

Het mirakel van Stiphout 2 
 

In het vorige Aan-signaal maakte ik melding van een 
memorabele gebeurtenis. 
Nadat in 1342 de bliksem insloeg in de Sint-Trudokerk liep ene 
Jan Baloys de brandende kerk in om twee geconsacreerde hosties 
te redden. De pastoor, Jan Hocaerts, zag hoe het vuur zich 
splitste om de boer doorgang te verlenen. 

 

Vrij snel na deze gebeurtenis vonden wonderbaarlijke genezingen plaats van 
mensen die tot het Sacrament van Stiphout hadden gebeden. Maar niet alleen dát! 
 

Jans heldendaad heeft er toe geleid dat een dikke 650 jaar later      Willem van der Velden 

 zowaar een bridgeclub zijn naam draagt! 

*** 
 

 

Francis en ik zijn bijzonder vereerd met onze benoeming tot erelid van BC Berkel-Enschot. 
Hierdoor zijn wij immers – zoals ook op onze clubsite lovend en nadrukkelijk vermeld – 
voorgoed verbonden met de, nee: met ónze club. Opzeggen gaat (gelukkig) niet. 
Na al die actieve jaren zit BC Berkel-Enschot er bij ons “ingebakken”. Wij hebben er altijd 
met veel plezier niet alleen competitiebridge gespeeld, maar ons ook volledig in willen zetten 
voor een goed en prettig verloop van competitie- en clubjaar.  
 

Heel erg bedankt en hopelijk zien wij u allen weer bij een officiële gelegenheid … en die komt 
er spoedig aan! 

Francis en Dirk Braat 

 


