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In memoriam  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bart Wolfs 
 

Op 9 maart 2021 overleed Bart Wolfs, een liefdevolle, goedlachse man met veel hobby’s.  

Een van deze hobby’s was bridgen wat hij op de donderdagavond meestal deed. 
 

Uit de lieve berichten van zijn vrouw en kinderen valt op te maken dat hij voor hen een 

voorbeeld was, die hun veel steun en kracht gaf. Hij laat een enorme leegte achter. 
 

Wij wensen al zijn dierbaren veel sterkte met het dragen van dit grote verlies. 
 

Bestuur BC Berkel-Enschot 

 

 

Bestuur 
 

Het bestuur vergaderde op 22 maart 2021 vanuit ieders huis. We gebruikten Zoom om elkaar te 

horen en te zien. Niet zo fijn als bij elkaar, maar het ging eigenlijk best goed. 
 

Er is een nieuwe wet “bestuur en toezicht rechtspersonen” verschenen. Dit vereist dat we nieuwe 

statuten gaan maken en door een notaris laten bekrachtigen. De bridgebond maakt voor de 

bridgeclubs standaard statuten. 
 

Het bestuur heeft een speelschema (bijgaand) goedgekeurd en de datums van 

de einddrive en de ledenvergadering bepaald. Beiden op een woensdagavond. 

De Paasdrive slaan we dit jaar over. Er is geen budget voor: de Kerstdrive was 

een groot succes, maar heeft meer gekost dan begroot. En de Einddrive willen 

we niet “kaal” voorbij laten gaan. 
 

Bij de start van de Einddrive worden de kampioenen gehuldigd. Verder krijgt 

het winnende paar de Bert Schreuder Wisseltrofee voor een jaar thuis op de 

schouw.  
 

We gaan er momenteel van uit dat de ledenvergadering en het nieuwe seizoen in de foyer fysiek kan 

worden gebridged. Hoe dat zou kunnen, vernemen we wel van de bridgebond. 

 

 ***  
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Montréal? 

Sommige afspraken hebben mannennamen, zoals Stayman, Jacoby, Blackwood en Herbert.  

Soms mocht een vrouw haar naam geven, zoals “Joséphine”. Maar ze zijn wél in de minderheid. 

Soms worden ze gewoon genoemd, zoals het is: Relay, Forcing, Middelupdown of Revolving 

discard. Wel allemaal in het Engels. Maar ja, bridgen is uitgevonden door Engelstaligen. 

Soms kun je horen dat men er moeite mee heeft: Steunbieding. Jammer dat je bij StepBridge je 

partner niet hoort piepen, zuchten, steunen en meer van dat soort wanhoopsuitingen. 

Een enkele keer is de conventie een hoofdstad. Bijvoorbeeld Montréal. Dat niet iedereen weet wat 

dat inhoudt, werd duidelijk bij spel 14 op een dinsdagavond.  
 

Onderstaand het logboek van dat spel met daarbij de tijdstippen van de biedingen:  

21:10:08 Noord  1♣*: 12-19 pt, 2-krt 

21:10:20 Oost  pas  

21:10:55 Zuid  1♦*: “Oe” 

21:11:58 West  “Wat betekend oe” 

21:12:45 Zuid “Montreal” 

21:13:10 West  Kn ik ook niet 

21:13:47 Zuid “Zie de krt” 

21:14:21 West  “Ok” 

21:14:27 West  pas  

21:14:34 Noord  1♥  

21:14:51 Oost  1♠  

21:15:03 Zuid  doublet  

21:15:17 West  pas  
 

Toelichting: 

Zuid biedt na een halve minuut 1♦, gealerteerd met als uitleg naar de tegenstanders “Oe”. 

Zuid vraagt na een minuut wat “Oe” betekent.  

Na driekwart minuut legt Zuid uit: “Montreal”. 

Na een halve minuut laat West weten dat hij dat ook niet kent. 

Na een halve minuut verwijst Zuid naar de systeemkaart (dat is dus niet de bedoeling; Zuid moet 

uitleg geven). 

Na een halve minuut geeft Zuid het op: “Ok”. 

Dit alles kostte 4 minuten. Spel 13 ging ook al niet in ijltempo. Spel 15 moest dus vervallen worden 

verklaard. 

Bovenstaande conversatie werd niet privé (niet zichtbaar voor Noord en Oost) gevoerd, maar open 

en bloot aan tafel. Niet de bedoeling, maar niet uit te roeien. Kennelijk te veel moeite om dat 

“Aan:”-vakje naast de chatregel te gebruiken. 
 

Het zal duidelijk zijn dat de uitleg “Montreal” niet voldoet. Laat 

meteen weten wat wordt bedoeld: “Ontkent 5-kaart hoog” of 

“Vraagt 4-kaart hoog”. Een heldere uitleg bespaart veel tijd. En 

zorgt er voor dat je alle spellen kunt spelen. 
 

Ruud Koningen 

*** 

 

 

En verder wensen wij jullie uiteraard een ….. 

Gezond Pasen! 
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Bridgen in coronatijden 

In de tweede week van maart 2020 was het ineens gedaan met onze gezellige bridgeavonden in Ons 

Koningsoord: corona! We voelden ons behoorlijk gepakt door dit virus. Hoe verder met bridgen? 

Maar toen na een paar weken duidelijk werd dat dit voorlopig niet voorbij zou zijn, moesten er toch 

oplossingen worden gevonden worden voor alle bridge-minnende clubleden. Gelukkig hebben we 

handige mensen in ons midden die al snel met ideeën kwamen. Na overleg en studie nam Ruud 

samen met Monique het initiatief om te starten met stepbridge. Later sloot ook Kees van de Ven 

zich daarbij aan en zo kon na een oefenperiode in september de bridgecompetitie van start gaan. 

Dankzij deze mensen zitten we dinsdag en donderdag weer gezellig te bridgen, weliswaar niet in de 

zaal maar achter de computer of i-pad. Het hoeft geen betoog hoe geweldig dankbaar we deze 

mensen zijn voor het werk dat ze elke week opnieuw weer verrichten opdat wij kunnen bridgen. 

Hulde!  Zij zullen worden vereerd met een kleine attentie namens de club. 

Ook iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd is Theo Brok. Heel wat uurtjes heeft hij 

gestoken in het verbeteren van de website. Mensen die in die materie thuis zijn weten wat voor 

gepuzzel het is om een dergelijk mooie website te realiseren! Het ziet er dan ook heel gelikt uit! 

Ook voor hem is een attentie namens de club.  

Wij zijn heel blij met zulke mensen in onze club! 

 

Finy Sijbring 

*** 

 

Mijmeringen 

 

Zoals enkelen van jullie wel weten, hebben wij een hond. Ik vind het heerlijk om met hem door 

onze omgeving te wandelen en kan me dan helemaal overgeven aan gedachten die bij me opkomen, 

maar ook aan de geluiden om me heen. Het valt me de laatste tijd op dat een en ander sterk 

verandert. Ongeveer een jaar geleden was het echt stil om ons heen: de meeste mensen zaten 

binnen, je hoorde heel weinig auto’s, brommers, vliegtuigen en ook geen kinderen in en om de 

scholen. Zelfs de vogels moesten wennen aan wat hun overkwam: stilte! Ik herinner me nog dat ik 

af en toe zelf maar wat zong om die stilte te verbreken. 
 

Vanmorgen was ik weer aan de wandel en realiseerde me dat ik 

de laatste tijd veel vogels hoor: roodborstjes, mezen, mussen, 

merels, spechten, eksters enz. Ik zing niet meer maar luister, kijk 

om me heen en zie ook de knoppen opengaan. Voorzichtig 

groen kleurt het aan de bomen, geel en roze zijn de bloemen om 

me heen.  

 

Dan loop ik langs ’t Zwaantje, waar een kruisbeeld hangt en 

realiseer ik me dat het Witte Donderdag is. Hoe symbolisch is 

ook dit weer. Vanavond The Passion op tv. Morgen, Goede 

Vrijdag, een donkere dag, zoals het hele afgelopen jaar voor ons 

was. Maar dan wordt het toch ook weer Eerste Paasdag: zoals de 

natuur kunnen wij ook weer opbloeien, langzaam weer gaan 

denken aan samenzijn, misschien ook wel weer samen bridgen 

rondom een tafel. Geniet van wat we hebben en wat we nog 

zullen krijgen! 
 

Zorg voor een goede gezondheid! Fijne paasdagen! 
 

Cobi van Rooijen     

*** 
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Speelschema 2021 
 

week dinsdag donderdag ronde zitting 

14 06 - 04 08 - 04 8 1 

15 13 - 04 15 - 04 8 2 

16 20 - 04 22 - 04 8 3 

17 27 – 04 29 - 04 8 4 

18 Woensdag 5 mei: Einddrive 

19 11 – 05 13 - 05 Zomer 1  

20 18 – 05 20 - 05 Zomer 2  

21 25 – 05 27 - 05 Zomer 3  

22 01 – 06 03 – 06 Zomer 4  

23 08 – 06 10 – 06 Zomer 5  

24 15 – 06 17 – 06 Zomer 6  

25 22 – 06 24 – 06 Zomer 7  

26 29 – 06 01 – 07 Zomer 8  

27 06 – 07 08 – 07 Zomer 9  

28 13 – 07 15 – 07 Zomer 10  

29 20 – 07 22 – 07 Zomer 11  

30 27 – 07 29 – 07 Zomer 12  

31 03 – 08 05 – 08 Zomer 13  

32 10 – 08 12 – 08 Zomer 14  

33 17 – 08 19 – 08 Zomer 15  

34 24 – 08 26 - 08 Zomer 16  

35 Woensdag 1 september: Algemene Ledenvergadering 

36 07 – 09 09 - 09 1 1 
 

*** 
 

"Beste clubleden , ik hoop dat er met Pasen genoeg eitjes zijn om een fijn Paasfeest te vieren. Dit is 

hetgeen ik heb zien gebeuren". 
 

Kip op vakantie 
 

Er kraaide eens een haan: 

     Blijf staan! 
 

Toen zei de kip: 

     Verhip. 

     Vlieg naar de maan. 

     Haan, zal ik je eens wat zeggen. 

     Ik heb schoon genoeg van al dat leggen. 

     Je moet er maar aan wennen. 

     Kraai maar tegen al die andere hennen. 

     Ik ben al dat commanderen moe. 

     en hard aan vakantie toe. 

     Ik doe er niet meer aan mee. 

     Tabee!!! 
 

Ik wens jullie in ieder geval heel fijne Paasdagen toe. Loes Westgeest 

*** 


