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Langzaam maar zeker gaan we het nieuwe bridgeseizoen tegemoet. Na anderhalf jaar onzekerheden 

denken we dat de “normale” gang van zaken zich weer gaat aandienen. 
 

Toch is niet alles normaal gebleven. Ook bestuursleden en andere vrijwilligers hadden wat tijd over 

om na te denken over ontwikkelingen die bijna niet meer te vermijden zijn, zoals digitalisering. 

Allerlei papierwerk kan vervangen worden door formulieren op de website, die ingevuld en 

ingestuurd kunnen worden naar de persoon die daarover gaat. Ook al is nog lang niet alles ingericht 

zoals we zouden willen, de ontwikkeling gaat voort. 
 

Het vroegere ‘lidblijfformulier’ zoals dat werd uitgereikt tijdens de laatste bridgeavond(en) door de 

wedstrijdleiders is nu vervangen door een competitie-aanmeldformulier. Onlangs heeft u hierover 

een mail ontvangen en het is de bedoeling dat u dat invult en ruim voor aanvang van het nieuwe 

seizoen weer terugstuurt.  
 

Dit formulier is overigens ook op onze site te vinden. Dat gaat als volgt: 
 

• Ga naar de website, www.bcbe.nl,  
 

• klik bovenaan in de grijze balk op NIEUWS en vervolgens op COMPETITIE 2021-2022.  
 

• In het verhaaltje dat dan verschijnt vindt u een link naar “Aanmelden competitie”. Als u 

daarop klikt, verschijnt het formulier dat ingevuld moet worden. Helemaal onderaan het 

formulier moet ter beveiliging een code worden herhaald, waarna u het formulier kunt 

versturen.  
 

• U kunt overigens ook direct op het formulier komen door te klikken op “Aanmelden competitie” 

in genoemde grijze balk. 
 

Mocht het niet lukken, dan kunt u altijd contact opnemen met Cobi van Rooijen, 06-25073797 
 

Gauw doen, hoor! 
 

Cobi van Rooijen, secretaris 

*** 

Partner gezocht 
 

Ik ben op zoek naar een bridgepartner voor dinsdagavond m.i.v. het 

komend seizoen. 
 

John Boeren,  

jcmboeren@adrim.nl  

06-53754776 

 

*** 
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Dinsdagmiddagbridge 
 

We hebben alweer vier dinsdagmiddagen bridgen in de foyer achter de rug. Ik dacht in een behoefte 

te voorzien, namelijk bridgen voor de niet-stepbridgers. Gezien de geringe deelname moest ik al in 

de eerste middag ook leden uitnodigen die aan het clubsteppen meededen. 

De uiteindelijke deelname was 14 - 10 - 9 - 12 paren. Wel lekker rustig en genoeg ruimte, maar niet 

de toeloop die ik verwachtte. Zo groot is de behoefte aan bridgen aan tafel en middagbridge nou 

ook weer niet.  
 

Uiteraard zijn er leden die het niet aandurven om aan een normale bridgetafel te gaan zitten zonder 

mondkapje. Daar heb ik alle begrip voor. Wél hebben we alleen deelnemers toegelaten die waren 

gevaccineerd. Tom van De Schalm controleert zoiets bij de ingang door de QR-code te scannen of 

een vaccinatiebewijs te zien. En bij het lopen in de foyer was een mondkapje verplicht. Dus de kans 

op besmetting is zeer gering. Minder dan bij de supermarkt in ieder geval. 
 

Zij die wél komen bridgen vinden het heel gezellig om weer 

met clubleden te praten en met échte kaarten in de handen te 

zitten. De bediening van de bridgemates is wel weer 

wennen. En ook de wedstrijdleiding moet weer leren 

omgaan met het rekenprogramma. Ja, dat alerteren gaat 

weer compleet anders als met stepbridge. En eindelijk kun je 

voluit verzaken, te laag bieden, 12 kaarten hebben en je 

partner aankijken.  
 

We gaan wel in augustus gewoon verder met het bridgen in de foyer op de dinsdagmiddag. Vanaf 

september begint de normale clubcompetitie op de dinsdag- en de donderdagavond. In hoeverre dat 

normaal is, zullen we dan zien. Kunnen we genoeg tafels neerzetten voor alle deelnemers aan de 

clubcompetitie? Als het op de donderdagavond zo druk is als in 2019, moeten we een list verzinnen. 
 

Op 9 augustus vergadert het bestuur daarover en gaan we bezien in hoeverre bridgen op de middag 

reëel en uitvoerbaar is. Daar hebben we uiteraard de mening van de leden bij nodig. Waarschijnlijk 

in de vorm van een enquête. 
 

Ruud Koningen 

*** 

 

Mijmeringen (2) 
 

Gedurende de afgelopen periode was het eigenlijk de Nijmeegse vierdaagse. Als 

ik daaraan denk, gaat het bij mij nogal eens kriebelen. Ik vind het namelijk fijn 

om, behalve mijn hersens met bridge, de rest van mijn lichaam ook in beweging 

te houden. 
 

Zo heb ik de afgelopen week, gelukkig regende het geen van de dagen, een 

aantal kilometers door Brabant gelopen.  

De schoonheid van de natuur biedt heel wat momenten tot be- en verwondering: 

het gezang van de vogels, het tegenkomen van een hert, konijn, muis, kortom van alles. Vogels 

hebben ook het lef om vrij dichtbij te komen, soms een eindje met je mee te trippelen, tenminste: zo 

wil ik het geloven. You’ll never walk alone! 
 

Je bent nog geen honderd meter van de snelweg af of je hoort helemaal niets meer….. jammer van 

dat vliegtuig. Ja, die waren een tijdje ook niet hoorbaar! Maar och, dat is al weer snel voorbij. 

Iedereen heeft zo zijn eigen vorm van genieten. Ik wandel maar weer door en heb het idee, dat ik de 

zomer wel doorkom. Ik wandel zo het nieuwe bridgeseizoen binnen! 
 

Cobi van Rooijen 

*** 


