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Uit het bestuur 
 

Het voltallige bestuur heeft in de foyer (dus “live”) vergaderd op 17 juni 2021. Fijn elkaar in 

levenden lijve weer te zien. Digitaal vergaderen is toch niet écht prettig. 
 

We zijn weer voorzichtig begonnen met bridgen aan tafel in de foyer. Alle leden hebben daartoe per 

e-mail een uitnodiging ontvangen. Je kunt meedoen als je je per middag van tevoren aanmeldt. 

Zomaar binnenlopen mag niet. 

In juli en augustus op de dinsdagmiddag. Vanaf 20 juli blijven we tot eind augustus steppen op de 

dinsdagavond én de donderdagavond. 

We verwachten dat we vanaf dinsdag 7 en donderdag 9 september onze clubcompetitie in de foyer 

van Ons Koningsoord kunnen en mogen organiseren. Met corona ben je nergens zeker van, maar 

we zijn optimistisch. 
 

We hebben de jubileumcommissie gevraagd de viering van ons 50-jarig bestaan weer op te pakken. 

Dat het er tegen die tijd 51 of 52 jaar zijn, mag de pret niet drukken. We zijn benieuwd wat de 

commissie voor ons in petto heeft. 
 

Tot nu toe valt de teruggang in het aantal leden mee. We hebben er onlangs zelfs twee nieuwe leden 

bijgekregen. Mari van den Dries en Bert Vennix hebben al meegedaan met onze stepavonden. 
 

Door de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaan we nieuwe statuten maken 

en officieel door een notaris laten vastleggen. Dat kost wel wat, maar nu komen we er niet onderuit. 

We gebruiken daarbij standaard notulen, die door de bridgebond aan de bridgeclubs zijn verstrekt. 
 

Mieke Rijnen leent tegen een kleine vergoeding spelkoffers uit om thuis te kunnen bridgen met 

spellen die ooit op onze club zijn gespeeld. Daar heeft ze wél veel werk aan, want die 52 kaarten 

moeten uiterst nauwkeurig in de juiste vakjes van de 24 boards worden verdeeld. Leuk om je 

prestaties te kunnen vergelijken met de resultaten van toentertijd! 
 

Theo Brok heeft heel veel werk gestoken in onze vernieuwde website. Ga toch eens kijken op 

www.bcbe.nl. Voor een aantal rubrieken (zoals foto’s) heb je een wachtwoord nodig teneinde 

vreemdelingen buiten de deur te houden. Dat wachtwoord krijg je van Theo als je er om “vraagt”. 
 

Nog even een overzicht van wat er nog te doen valt: 
 

week dinsdag woensdag donderdag ronde 

27  07 – 07 Will WL Zomer 9 

28  14 – 07 Ruud WL 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 Start clubcompetitie 
 

Ruud Koningen 

 ***  
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Bridgen in de foyer 

Eindelijk was er na anderhalf jaar weer de mogelijkheid om aan een groen geklede bridgetafel van 

normaal formaat met vier personen zonder mondkapje in de foyer van Ons Koningsoord te gaan 

bridgen. Dat klinkt simpel, maar dat was het niet. We dienden ons te houden aan allerlei regels, die 

Eugène en Tom doorgaven. Eerst dachten we dat men alleen kon binnenkomen met een QR-

coronacode. Maar de covidsoep was minder heet dan opgediend en we mochten ervan uitgaan, dat 

iedereen was gevaccineerd. Voor de voorzichtigheid eisten we dat bij het binnenkomen en lopen in 

de foyer en ook bij het wisselen een mondkapje werd opgedaan.  
 

Oorspronkelijk organiseerden we deze middag voor leden die niet meededen met onze 

stepbridgeavonden, maar de belangstelling viel tegen. Dan maar alle leden uitgenodigd. Uiteindelijk 

deden 14 paren mee met de eerste dinsdagmiddag op 6 juli. 
 

Bij binnenkomst was de kennismaking met andere leden een vrolijke bedoening. Het mondkapje 

maakte het herkennen van iedereen moeilijk en hilarisch. En dat gedoe met die plastic muntjes was 

opeens een fijne herkenning. Alles was behoorlijk wennen. Wel fijn om aan de bridgetafel zonder 

mondkapje te kunnen communiceren. 

De wedstrijdleiding speelde “hoe-moest-het-ook-alweer” met het NBB-rekenprogramma en de 

bridgemates. Ook Will van der Heijden en zijn broer kwamen kijken hoe dat allemaal werkte. 

Computerbedienaars kunnen we goed gebruiken! 
 

Om 13.30 uur begon het feest met een luid getingel van de 

tijdklok op het grote scherm. Sommigen hadden anderhalf 

jaar niet gebridged. Wel mooi dat ze trouw bleven aan 

BCBE en hun lidmaatschap niet opzegden. Voor het eerst 

weer eens échte kaarten vasthouden, een fijn gevoel! En ja, 

weer van alles intypen in die bridgemate. Gelukkig hoefden 

deze eerste keer de spelverdelingen niet in de bridgemate te 

worden gepropt. 

 

De wedstrijdleider kon eindelijk weer eens normaal een 

verzaking behandelen. Verzaken bij StepBridge kan 

(helaas?) niet. Je eigen bieding alerteren mag niet, dat 

doet je partner. Miskliks bestaan gelukkig ook niet meer. 

En – als je te langzaam bent – wordt het spelen niet 

abrupt gestopt en zit je niet plots aan een andere tafel.  
 

Om 17.00 uur werd de uitslag voorgelezen en ging 

iedereen tevreden naar huis. Volgende week (13 juli) 

de volgende keer. Er zullen vast wel meer paren 

komen. Wél steeds aanmelden met een e-mail! 
 

Ruud Koningen 

*** 
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Aan-signaal en leden 

Het Aan-signaal is er uiteraard om de leden op de hoogte te brengen/houden van clubnieuws. Maar 

waar staat geschreven dat alleen bestuur/redactie zijn geestelijke producten mag publiceren? In een 

club met 150 leden zitten er ongetwijfeld enkele, die iets op hun lever hebben c.q. kwijt willen. Wat 

let hen om dan het Aan-signaal te gebruiken om niet alleen die lever te luchten, maar ook hun hart?  

De verschijningsdata van het Aan-signaal liggen in principe echter niet vast. Als er niets te vertellen 

valt, wordt er ook niets verteld … simpel als dat. 

Mocht u evenwel gebruik willen maken van het Aan-signaal, meldt dat tijdig. Wij doen ons best om  

- als het enigszins kan - te verschijnen. (We vinden het eigenlijk veel te leuk …) 

Hier volgen enkele voorbeelden volgen: 

 

Eerste bridgemiddag op ons vertrouwde “stekkie”. 

 

Na de dinerdrive in 2020 ging de deur van Ons Koningsoord definitief op slot en stapten wij in de 

zomer over op Stepbridge. Ikzelf met de nodige aarzelingen, ook al omdat het maar voor even(!) 

zou zijn, want in september zou het nieuwe seizoen toch weer starten. Want een deceptie dat het 

veel langer ging duren en ook het thuis-bridgen werd beperkt. 

Ruud en Monique, Kees en later Wil staken/steken veel energie, zo niet al hun energie om ons 

“steppend” aan het werk te houden. Via mailtjes bestookte Ruud ons regelmatig met nieuwe regels, 

behorend bij Step (on line) bridge. Mieke is bij tig leden op bezoek geweest om Stepbridge te 

installeren en de beginselen uit te leggen. 

Al doende werden wij wijzer! 

6 Juli 2021 was een historische dag. ’s Middags werd met 7 tafels de eerste poging gedaan om het 

fysiek bridgen weer op te starten. De mondkapjes op en je “vrijbrief” in handen, om je in het 

openbaar te tonen, daalden wij af naar de foyer. 

De eerste vraag was “heb je een qr-code op je telefoon”? Bij nee kreeg je een streepje achter je 

naam. Is dat de ultieme vrijbrief? Ja, voor die mensen die willen “stappen”, dagen met duizenden 

weer kunnen hossen en springen in een zompig weiland of op vakantie willen naar verdere oorden 

dan de Veluwe of de Hollandse kust. Terwijl Giethoorn nu zo rustig is, want Chinezen en Japanners 

mogen hun land nog niet uit! 

Maar wij ouderen zijn 2x gevaccineerd en dat briefje is op dit moment je paspoort naar de nieuwe 

vrijheid. 

Het was toch weer even wennen 13 kaarten in je handen, een biddingbox naast je, een loopbriefje, 

je systeem kaart, kopjes koffie/thee, iets anders naarmate de tijd vorderde en het scorekastje. Ben je 

ook niet meer gewend, al die rommel op tafel!! En toch was het weer ouderwets gezellig met het 

bekende pianoroffeltje; Ruud, die zo nodig rustig aan tafel iets recht kwam zetten i.p.v. onder aan je 

balk te verschijnen.  

Applaus voor de organisatie!   

En nu hopen en bidden dat het zo zal blijven en wij, in oktober, weer “normaal” met allen in ons 

Koningsoord en in lengte van jaren kunnen gaan blijven spelen.  

Hanneke 

 

*** 
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Partner gezocht 
 

 

Ik ben op zoek naar een bridgepartner (B-speler) m.i.v. 

komend seizoen. 
 

Lucia Moonen 

luciamoonen@home.nl  

06-54324884 

 

 

*** 

En … 

 

Ik kijk er naar uit in De Schalm te kunnen bridgen. En dat gaat gebeuren! Het zal wel weer 

wennen zijn. Je mag dan je eigen bod niet meer alerteren. Je partner moet dat dan weer doen. Je 

ziet ook de kaart van je partner niet meer als hij/zij de leider is. Dat is dan toch weer anders. 

 

Loes Westgeest 
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