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Wanneer kunnen we éindelijk weer eens in de foyer bridgen. 
 

Op 2 juni ontvingen wij allemaal een informatiebericht van de BridgeBond. Daarin konden we het 

volgende lezen: 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. 

• Was vaak je handen. 

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand. 

• Het dragen van een mondkapje op de locatie is verplicht. Bij het spelen 

mag het mondkapje af. 

Dit biedt perspectieven om over enige tijd in de foyer weer “normaal” te kunnen bridgen. 

De Schalm is een horecagelegenheid en daar gelden nog enige aanvullende regels: 

• Bij wisselen moet het mondkapje op. 

• Niet meer dan 50 personen in de zaal. Dit betekent maximaal 24 paren = 12 tafels. 

Hoe om te gaan met registratie bij binnenkomst en het gebruik van de QR-code moet nog nader 

worden vastgesteld. Kortom: er is hoop, maar er is nog wel wat te regelen.  

Binnenkort vergadert het bestuur hierover. 

We verwachten dat de clubcompetitie op 7 september weer in de foyer kan beginnen. Dan moet het 

wél zijn toegestaan om met 100 personen (25 tafels) in de foyer te zijn. 

Ik heb bewondering voor leden die niet op onze club steppen en tóch lid blijven van BCBE. Zij 

wachten geduldig totdat normaal bridgen in de foyer weer mogelijk is. Stiekem denk ik aan het 

organiseren van een terrassendrive langs de horeca in Berkel-Enschot en Udenhout. Want op terrassen 

mag je vanaf 9 juni met 4 personen aan een tafel zitten. Moet het alleen niet te hard waaien . . . . 
 

*** 

Bridgen in de zomer 
 

In 2019 en eerder lag voor BCBE het bridgen in de zomer tijdelijk stil. Er was te weinig 

belangstelling zo aan het einde van de clubcompetitie. Pas zes weken voor de start van de nieuwe 

clubcompetitie organiseerden we zomerbridgen in een café.  

In 2020 was er vanaf maart helemaal geen bridge vanwege Corona. Pas halverwege de zomer 

organiseerden we voorzichtig clubbridgen op StepBridge. Op de woensdagavond om te zien of er 

belangstelling was. Dat beviel goed en in september startten we een clubcompetitie op de dinsdag- 

en de donderdagavond.  

Nu is het 2021 en in april hadden we een complete en succesvolle clubcompetitie op StepBridge achter 

de rug. Wel jammer dat 1/3 van de leden niet ging steppen en liever bleef wachten op betere tijden.  

Optimistisch gingen we zomersteppen op twee avonden. We hebben nu vier weken daarvan achter 

de rug en helaas is de belangstelling gemiddeld minder dan 20 paren per avond. We doen dan ook 

een stapje terug en gaan vanaf 9 juni zes weken lang maar één keer per week zomersteppen en wel 

op de woensdagavond (net zoals de vorige zomer). De laatste zes weken zomersteppen verwachten 

we meer belangstelling en gaan dan weer twee keer per week zomersteppen (op dinsdag en 

donderdag). Zie het bijgevoegde speelschema op pagina 2 
 

Ruud Koningen 

*** 
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Speelschema 2021 

 

 

Met een paar weken alleen op …. 

 

 
  

week dinsdag woensdag donderdag ronde 

23  9 – 06  Zomer 5 

24  16 – 06  Zomer 6 

25  23 – 06  Zomer 7 

26  30 – 06  Zomer 8 

27  07 – 07  Zomer 9 

28  14 – 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 Competitie 1 - 1 

 

*** 

Bridge in Spanje … 

Al 10 jaar gaan we in Spanje met vakantie naar Eurocamping in Oliva, tussen Valencia en Alicante. 

Ook dit jaar hebben we de stoute schoenen aangetrokken en kamperen we aan de Middellandse zee. 

Het is heel rustig op de camping die normaal vol zit met overwinterende Nederlanders. 

Het valt ons op dat de Spanjaarden heel gedisciplineerd een mondkapje dragen (boete is € 100,= ) 

zowel op straat als in de vele restaurants, die allemaal open zijn. Toch is Corona hier beter onder 

controle dan in Nederland. 
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Al die jaren gingen we 3x per week om 16.00 uur bridgen bij de Casa Holanda in Denia. Vanwege 

Corona was het bridgen ook hier afgelast, maar toen we er toevallig langs fietsten, merkten we dat 

het er toch gezellig druk was met andere activiteiten, iedereen was uiteraard al gevaccineerd. 

Het bridgen is hier internationaal; dat is wat bridgen ook leuk maakt, zeker als dan de even of 

oneven nummers in aanmerking komen voor flessen wijn. 

Op de camping was het bridgen tot nu toe een drama, omdat de verbinding regelmatig uitviel. 

Gelukkig wist Will van der Heijden, die overigens hier ook bekend is, ons d.m.v. Hotspot en twee 

IPads aan een goede verbinding te helpen. StepBridge, met name Quickstep is bij ons populair. 

Ondanks goede onderlinge afspraken zijn de “oei en ah”-geluiden vanuit de voortent niet uit te 

lucht. Zeker toen we gisteren met de zomerbridge een record van 2 % scoorden aan de eerste tafel. 

We kijken wel uit naar het live spelen in september en hopen iedereen gezond weer aan te treffen. 

Groetjes uit het zonnige Spanje, 

Jan en Rian Maas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

EN VANUIT STIPPENT … 
 

“Misschien dat je iets ludieks kan schrijven over je prikken-ervaringen en het geluk dat 

je die achter de rug hebt?”. Geen idee. Ik ga het gewoon proberen … 

 

Indertijd - goh, wat lijkt dat al weer lang geleden - zijn wij verhuisd naar Stiphout met 

het oog op de nabijheid van onze (klein)kinderschare. Dat zal u ongetwijfeld niet 

ontgaan zijn, want aanvankelijk heb ik van daar regelmatig verslag gedaan betreffende 

ons wedervaren. Dat stokte vrij snel na ons huisarrest. Niet zo vreemd overigens, want 

er gebeurt uiteraard heel weinig wanneer je zelfs je bloedeigen kinderen alleen nog op 

afstand mag zien, laat staan vaderlijk of moederlijk begroeten. Zij hielden/houden zich 

nog strakker aan die voorgeschreven afstand dan wij.  
 

Mij werd eens geadviseerd dagelijks een vijftal teentjes knoflook te consumeren en iedereen zou het 

wel uit zijn hoofd laten (te) dichtbij te komen, maar mijn halve trouwboek vond dat géén goed idee! 

Nú echter kostte ons dat afstand houden extreem veel moeite: de eerste-graders heb je dan wel 30 – 

40 jaar kunnen knuffelen, maar die tweede-graders – en dat zijn er ondertussen al négen, waar het 

hopelijk wel bij blijft – die tweede-graders zou je toch wel eens een grootouderlijke zoen willen 

geven. Na die  onthouding van anderhalf jaar lijkt dat erg genoeg bijna obsceen.  
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Het werd dus geduldig wachten op HET vaccin. En verdomd, terwijl 

het normaal jaren duurt voor de HH en DD laboranten iets vrijwel 

onbetaalbaars in elkaar weten te knutselen, lukte het ineens om 

binnen het jaar met een, nee met vier, vijf vaccins te komen. Voor 

prikwilligen bovendien gratis!  

En prikwillig wáren we! Ongerust door het gepolder, het rommelige, 

oer-Hollandse verloop van de hele operatie, de enge verhalen van 

- met alle respect - de nóg oudere die slechts tot wel 100 kilometer 

verderop hun prikkie konden halen, de “wappie”-demonstraties, het 

BN-ergeleuter op TV, de wekelijkse tegenvallers van Rutte c.s. en 

het wachten op die verlossende oproep, waar we desnoods voor naar 

Groningen zouden rijden. Ongerust en ook een tikje moedeloos. 
 

Het werd hieperdepiep gewoon Helmond, da’s hier om het hoekje dus. We hebben alle twee ook 

alle twee de prikjes gehad. Had wel wat voeten in aarde, want HM moest om 8 uur ’s ávonds en haar 

prinsgemaal de volgende dag om 8 uur ‘s mórgens. Eigengereid als we zijn, reden we gewoon 

’s avonds tegen achten allebei met onze papieren naar de priklocatie, waar ik in eerste instantie niet 

eens binnen mocht. Uiteindelijk na wat overleg, uiteraard áchter de schermen, werd ook bij mij 

beide keren de prik gezet. Het gewone leven kon weer worden opgepakt …. 
 

Het gewone leven? Misschien een lichte vorm van dementie, maar waar bestond dat gewone leven 

ook al weer uit? Och, vóór 1 juli zijn ook onze eerste-graders geprikt en ongetwijfeld zullen die ons 

bijstaan bij de terugkeer daarheen. Immers toch de reden van onze verhuis… We hebben het 

overleefd en we stellen het verder wel. 
 

dirruk 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


