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Bestuur 

Het bestuur heeft op maandag 11 mei 2020 bij Mieke Rijnen thuis vergaderd. Keurig op 1,5 meter 
van elkaar, maar daardoor niet minder gezellig. 
 
Bestuursvacature 

Sinds onze vorige bestuursvergadering heeft Frans van Gulik zich uit het bestuur teruggetrokken. 
Ruud Koningen neemt zijn functie als voorzitter waar totdat er een nieuwe voorzitter is benoemd 
door de algemene ledenvergadering. Deze vergadering was gepland op 5 mei, maar we hebben die 
uitgesteld tot september met de gedachte dat we dan wel weer zouden kunnen vergaderen. Dat valt 
momenteel nog te bezien. Misschien moeten we dan wel elektronisch vergaderen.  

We zoeken dus iemand die kan en wil toetreden tot het bestuur. Die persoon kan voorzitter worden. 
Maar er kan ook worden geopteerd voor de functie van secretaris. Dan wordt Ruud voorzitter (als 
de algemene ledenvergadering daar mee instemt. Informatie over beide functies wordt gegeven door 
Ruud (06-50486673). 
 
Bridge in coronatijd 

Op 6 mei heeft de regering een versoepeling van de coronamaatregelen bekend gemaakt. De 
bridgesport valt onder de binnensporten dus mogen we waarschijnlijk vanaf 1 september weer 
beginnen. De 1,5 meter afstandsregel blijft een gegeven. Op dit moment onderzoekt de bridgebond 
wat ervoor nodig is om, binnen de gegeven kaders, op de club met elkaar te kunnen bridgen. De 
1,5 meter maatregel is voor onze club niet uitvoerbaar in de foyer met 26 tafels. We kunnen pas 
“normaal” competitie spelen als die 1,5 meter maatregel vervalt. En dat kan lang duren. 
 
(Clubcompetitie op) Stepbridge 

We zijn bezig te onderzoeken of clubcompetitiebridge op stepbridge voor ons haalbaar is en hoe 
groot de belangstelling daarvoor zal zijn. We stellen het zeer op prijs als iemand zich aandient als 
organisator van deze competitie. Je hoeft geen wedstrijdleider of arbiter te zijn. Wel handig als je 
bekend bent met stepbridge (maar niet noodzakelijk). Héél graag melden op info@bcbe.nl  

Ondertussen spelen een aantal leden al met elkaar samen op stepbridge. Héél gezellig en leerzaam. 
We raden eenieder aan zich aan te melden op stepbridge. Mieke Rijnen (013-5334587) helpt 
mensen met het installeren en gebruiken van stepbridge op PC/laptop en Android tablet. Lianne van 
Ravenstein (06-10854092) wil graag mensen helpen om stepbridge op de ipad te installeren. 
 
Zomerbridge 

Duidelijk zal zijn dat dit jaar het Zomerbridgen niet door kan gaan. Ook niet in de vorm van 
competitiebridge op stepbridge. Ons zomerbridge is namelijk geen competitie, maar het bestaat uit 
“losse” avonden. Volgend jaar beter. 
 
Thuisbridge/koffertjes 

Er wordt momenteel ook thuis gebridged. Uiteraard op gepaste afstand. Dat kan met een bij Mieke 
Rijnen te huren koffer met 24 spellen, die op de club zijn gespeeld. U krijgt op papier wat anderen 
met die spellen hebben gedaan. Best leerzaam. Zie ook onze site www.bcbe.nl en kijk onder 
“informatie/kofferverhuur”. Heeft u belangstelling om bij iemand thuis te bridgen of stelt u uw 
grote tafel thuis beschikbaar? Meld dat even bij Mieke Rijnen (013-5334587). 
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Financiën 

De helft van onze vergadertijd werd ingenomen door het agendapunt “Financiële zaken”. Daarin 
werd de Jaarrekening 2019/2020 (1 april 2019 t/m 31 maart 2020) doorgenomen en presenteerde 
onze penningmeester Bertus de Groot een ontwerpbegroting 2020-2021. U zult begrijpen dat de 
toekomst voorspellen momenteel niet goed mogelijk is. Wanneer kunnen we weer bridgen in de 
foyer en wat gebeurt er met de zaalhuur en andere variabele kosten. De afdracht aan de bridgebond 
zal niet veranderen, want die heeft beslist niet minder werk in deze corona-tijd. 
Het bestuur verwacht dat voor het seizoen 2020-2021 eenmalig de contributie kan worden verlaagd. 
Daarover binnenkort meer. 
 

Lidblijfformulieren 

Gebruikelijk is dat aan het eind van de competitie de lidblijfformulieren worden uitgedeeld. Dat 
moet nu anders. Binnenkort ontvangen alle leden een e-mail met de gebruikelijke vragen. Daarin 
zal voor de persoonlijke gegevens verwezen naar www.mijnnbb.nl waar men kan inloggen met 
het bondsnummer.  
 

Dinerdrive 

De dinerdrive op 1 maart (ja, op de corona-valreep) was weer een groot succes. Mieke stopt na 
12 keer met het organiseren hiervan. Gelukkig zijn drie dames bereid de volgende dinerdrive op 
21 februari 2021 te organiseren: Ine Bierhuizen, Carlijn Eras en Rianne van Gorp. Hartstikke fijn! 
 

Jubileum 

Het bestuur heeft in overleg met de jubileumcommissie besloten dat de jubileumviering op 
10 oktober 2020 definitief niet door zal gaan. De viering wordt uitgesteld tot oktober 2021. 

(Voorlopig) Jaarrooster 2020-2021    Zie blad 4 

*** 
 

 
 
 
 
Stepbridgenamen 
 

I.v.m het coronavirus willen we van iedereen die nu stepbridge gebruikt de stepnaam in een lijst 
zetten, zodat toch nog met leden van BCBE gespeeld kan worden. Vandaar deze oproep: 

Wil iedereen die stepbridge gebruikt én uiteraard het op prijs stelt in deze lijst vermeld te worden 
zijn/haar naam en stepnaam sturen naar info@bcbe.nl 

Hierbij de reeds aangemelde “Steppers”. Wie volgt? 

Naam Stepnaam Naam Stepnaam 
Chris Bastin chrisbas Ine Bouwman IneB 
Mieke Rijnen MiekeRij Jan Maas Jan48 
Nettie Moonen NettieMN Rian Maas RianMs 
Jetty Groels Jetty37 Cobi van Rooijen CobivR 
Lianne van Ravenstein LianneVR Henk van Rooijen HenkvR 
Sjef Vorstenbosch Sjef49 Petra Hendriks PetraHen 
Marga Amesz MargaA Jeanne van der Aa Jeanne37 
Frans Vromans FrancicV Ko Rijnen KoRij 
Riet Klaasen RietKlaa Nettie Brekelmans NettieBr 
Yvonne van Riel YvonneRi   
 

 
*** 
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Clubkampioen in coronatijd 
 
Normaal worden elk jaar op de laatste speelavond onze kampioenen van dat jaar bekend gemaakt. 
Er kwam een speech van de voorzitter en de kampioenen werden geëerd met een daverend applaus 
van ons allemaal en een mooi boeket.  

Maar in deze coronatijd is niets normaal. We hebben via de victorypoints, zoals ze stonden na het 
plotselinge en onverwachte stopzetten van het seizoen, de clubkampioenen vastgesteld. 

Voor de dinsdag zijn dat Chris Bastin en Frans Vromans en op donderdag tekenen Kees van 
Elderen en Ad de Beer voor deze eer. 

Een speech van de voorzitter kan nu niet, omdat we simpelweg niet bij elkaar mogen komen. Maar 
het bestuur heeft de kampioenen wel in het zonnetje gezet met een mooi boeket bloemen.  

En ik had de mooie taak om die bloemen rond te mogen brengen en ze, met in acht neming van de 
gepaste afstand, aan te reiken. Lang niet zo officieel als normaal, maar de kampioenen waren 
aangenaam verrast. Als u goed kijkt kunt u dat op de foto zien. Hoewel ik het een leuke taak vond 
hoop ik van harte dat dat geen normaliteit gaat worden.  Want wat missen we onze gezellige fysieke 
bridgeavonden, wat missen we dat glaasje achteraf, het doorspreken van de gespeelde spellen, we 
missen zelfs het gemopper op de muntjes!!  

Het bestuur wenst u allen toe dat we binnen niet al te lange tijd de normale bridgeavonden weer 
mogen hervatten. En tot die tijd: veel sterkte, blijf gezond, bel elkaar af en toe, stuur een kaartje en 
pas op elkaar!! 

Namens het hele bestuur, Mieke Rijnen 

*** 

Clubkampioenen Dinsdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chris Bastin Frans Vromans 

Clubkampioenen Donderdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ad de Beer Kees van Elderen 

*** 
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Navolgend rooster uiteraard onder “corona-voorbehoud”! 
 

Jaarrooster Bridgeclub 
Berkel - Enschot 2020 - 2021 

week dinsdag donderdag ronde zitting 

37 08 - 09 10 - 09 1 1 

38 15 - 09 17 - 09 1 2 

39 22 - 09 24 - 09 1 3 

40 29 - 10 01 - 10 1 4 

41 06 - 10 08 - 10 2 1 

42 13 - 10 15 - 10 2 2 

43 20 - 10 22 - 10 2 3 

44 27 - 10 29 - 10 2 4 

45 03 - 11 05 - 11 3 1 

46 10 - 11 12 - 11 3 2 

47 17 - 11 19 - 11 3 3 

48 24 - 11 26 - 11 3 4 

49 01 - 12 03 - 12 4 1 

50 08 - 12 10 - 12 4 2 

51    Dinsdag 15 of donderdag 17 december: Kerstdrive 

52 Geen bridge Kerstvakantie 

53 Geen bridge Kerstvakantie 

1 05 - 01 07 - 01 4 3 

2 12 - 01 14 - 01 4 4 

3 19 - 01 21 - 01 5 1 

4 26 - 01 28 - 01 5 2 

5 02 - 02 04 - 02 5 3 

6 09 - 02 11 - 02 5 4 

7 
Geen bridge Carnaval 

Zondag 21 februari: Dinerdrive 

8 23 - 02 25 - 02 6 1 

9 02 - 03 04 - 03 6 2 

10 09 - 03 11 - 03 6 3 

11 16 - 03 18 - 03 6 4 

12 23 - 03 25 - 03 7 1 

13 30 - 03 01 - 04 7 2 

14 06 - 04 08 - 04 7 3 

15 13 - 04 15 - 04 7 4 

16 Dinsdag 20 of donderdag 22 april: Einddrive 

17 Dinsdag 27 of donderdag 29 april: Algemene Ledenvergadering 
 

----------------------------------------- 
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Quarantaine, je moet toch iets …. 

Op vrijdag 15 mei, spreken we sinds twee maanden voor het eerst  af om met vriendinnen  
bij ons thuis te bridgen. 

De afgelopen weken hebben we wel gebridged, 
maar ieder thuis achter zijn eigen laptop of i-pad en 
samen een tafeltje gevormd op Stepbridge. Met de 
telefoon werd een groepswhattsappgesprek gestart 
zodat we ondertussen toch konden kletsen. 
Maar we vonden het nu wel verantwoord om met 
elkaar, met 1,5 meter onderlinge afstand, aan één 
tafel te zitten. Om niet in contact te komen met 
kaarten en biddingboxen die ieder in zijn handen 
heeft, zaten we ook nu ieder achter zijn eigen 
device en konden we prima coronaproof bridgen.  

We hebben een supergezellige avond gehad. Fijn dat het weer kan; wordt dit onze toekomst bij 
BCBE? Nog meer voordelen: geen spellen invoeren, je kunt niet verzaken en uitgebreide info over 
het zitsel achteraf, zodat je er ook nog wat van kunt leren. 

Carlijn Eras 

*** 
En creatieve geesten weten hoe zij deze (quarantaine)tijd nuttig 
kunnen besteden blijkens navolgende: 

Meedenkend aan onze (bridge)toekomst hier een voorstel, vooruit 
lopend op te verwachten maatregelen ... 

Net een nieuw bankje in elkaar geknutseld volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Ad de Beer 
*** 

 
 
 Eventjes hadden we toch dit schrikbeeld: 
 
 Een foto die mogelijk genomen zou kunnen zijn  
 op de eerste schooldag na de lockdown… 
 
 
 

*** 
 

En sluit Loes Westgeest dit Aan-signaal wel op een hele mooie manier af …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


