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BRIDGEN IN DE FOYER 

 

De afgelopen anderhalf jaar werden we voortdurend gewezen op de risico’s, die de corona-

pandemie met zich meebrengt. De ministers, het RIVM, het OMT en nog veel meer afkortingen 

overlaadden ons met getallen, percentages, ziekenhuisbezettingen en nog meer. 

Wijzelf vonden dat het risico nogal hoog was, dus deden we graag (?) mee aan anderhalve meter en 

mondkapjes. Na 2 vaccinaties vonden we dat we onkwetsbaar waren, maar niet veel later deed een 

delta-variant dat teniet. Er bleef nog altijd een kans op besmetting over. 
 

Risico = kans x gevolg 

Wat is nou eigenlijk risico? Wat is nou eigenlijk kans?? Ja, de staatsloterij laat ons weten dat we 

kans maken op 42 miljoen. We weten dat die kans vreselijk klein is. Maar tóch kopen we loten 

tegen beter weten in, omdat de gevolgen (heel veel geld) zo groot kunnen zijn. 

De formule is: risico = kans x gevolg. Nooit vergeten! Risico is dus iets héél anders dan kans. De 

gevolgen van een gebeurtenis kunnen klein of groot zijn. Als we met 25 kilometer per uur op onze 

e-bike door de stad snellen, vinden we dat we veilig rijden en weinig risico lopen. Je bedoelt dan 

dat de kans op een ongeval klein genoeg is. “We rijden toch voorzichtig? We kijken écht wel goed 

uit”. Ja, dat kan zijn, maar je kunt ook aangereden worden en dan val je al gauw op je hoofd. Het 

aantal hersenletsels groeit elk jaar.  

De gevolgen van een fietsongeval kunnen dus heel groot zijn, maar die laten we voor het gemak toch 

maar buiten beschouwing. We vinden het zelfs niet nodig om een fietshelm op te zetten. Slecht voor 

m’n kapsel. Teveel gedoe. Het staat zo knullig. Allemaal waar, maar zo’n ding verkleint de ernst van 

de gevolgen aanzienlijk, niet de kans op een ongeval. Maar we maken dat eenvoudige rekensommetje 

niet. Dus laten we de gevolgen niet meetellen. Bij corona is het andersom. De kans is heel klein, maar 

we focussen ons op de gevolgen. We laten de gevolgen bepalen dat het risico groot is. 
 

 

                   

                   

                    

                   

             

        

Het enige wat het clubbestuur en de wedstrijdleiding kan doen is de 

kans op besmetting beperken. Dat houdt in: zo veel mogelijk het 

mondkapje op. Want met een mondkapje op kun je anderen 

praktisch niet besmetten. En je beschermt jezelf er ook mee. Door 

de kans op besmetting bij lopen klein te houden, kunnen we het ons 

permitteren het mondkapje af te doen als we aan de bridgetafel 

zitten. Dan blijft bridgen een sociaal gebeuren. Dat vereist wél veel 

discipline van alle aanwezigen. Eérst mondkapje op, dán lopen. 

Allemaal tegelijk wisselen en geen gedrom bij een tafel waar men 

vindt dat de tijdklok onzin is en dat na het wisselsignaal best nog 

even kan worden nagepraat. Wees sociaal en wissel meteen na het signaal. Dat houdt ook in dat er 

BESLIST geen spel mag worden begonnen na het 5-minutensignaal, u weet wel, het 

koekoeksklokgeluid.  

 

Kans
Nu gaan we in september in de foyer met 60 à 80 bridgers onze hobby uitoefenen. Daar hebben we 
allemaal zo lang op zitten wachten. Maar is dat wel veilig? Wat is het risico? Het risico hebben we 
niet in de hand, want we weten niet wat de gevolgen zullen zijn van een besmetting. Je kunt er niets 
van merken, je kunt wat grieperig worden, je kunt in het ziekenhuis belanden, ja zelfs op de IC. 
We hebben wél geleerd dat de gevolgen van een besmetting voor gevaccineerden overwegend 
minder zijn dan voor hen die niet zijn gevaccineerd.
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Bubbels 

Een van de kansbeperkende maatregelen die de wedstrijdleiding heeft getroffen is het organiseren 

van bubbels. De tafels van elke lijn staan bij elkaar en vormen zo een gescheiden bubbel. Dat 

vermindert de kans op besmetting aanzienlijk. Op elke speeltafel komt een plattegrond te liggen 

waarop men kan zien waar de (rode) grenzen van elke bubbel liggen. Bij de ledenvergadering kunt 

u dat gaan zien.  

U kunt zo wel horen wat er op de andere tafels gebeurt, maar dat is des te meer reden om het 

napraten in lengte en geluid sterk te beperken. Ook een kwestie van discipline en sportiviteit. 

Ventilatie 

De ventilatie in de foyer voldoet aan het laatste bouwbesluit en voldoet aan de RIVM-

aanbevelingen. Er wordt 100% schone lucht aangevoerd en geen lucht uit de ruimtes terug de 

ruimtes ingevoerd (gerecirculeerd). De deur naar het terras laten ze graag open voor ventilatie, maar 

dat is niet écht nodig. Dus die deur blijft dicht en gaat alleen even open om rokers door te laten. 

Mondkapje? 

In bovenstaande tekst wordt het mondkapje genoemd als beschermend middel. Andere 

beschermende middelen - zoals een gezichtsscherm – worden niet geaccepteerd. Wie geen 

mondkapje bij zich heeft, moet er een kopen bij de inschrijftafel aan het begin van de gang.  

Gezondheidscheck 

Doe onderstaande gezondheidscheck thuis, voordat u naar het bridgen gaat. Kun je een of meer van 

de vragen met JA beantwoorden, blijf dan thuis. Bezorg je medeclubleden geen kans op besmetting. 

Meld je af via de website. Na 16:00 uur kun je naar de wedstrijdleiding bellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En áls u er dan in de foyer bent, dan: 

• Raak uw gezicht zo min mogelijk aan. 

• Hoest of nies in uw elleboog. 

• Schud geen handen. 

 

*** 
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DE GANG VAN ZAKEN OP EEN COMPETITIE-AVOND IN DE FOYER: 

 

BINNENKOMST 

• Het is niet toegestaan eerder dan 19.00 uur in de foyer te komen. 

• Het bridgen begint 19.45 uur. We spelen 6 ronden van 4 spellen per ronde. 

• Bij binnenkomst in Ons Koningsoord is een mondkapje verplicht. Ook voor hen die in de 

Trappistinnentuin wonen.  

• Ga direct naar de gang naast de foyer om uw loopbriefje op te halen. Ga niet drommen rond 

de tafel waarop de loopbriefjes liggen. Houd gepaste afstand. 

• Aan deze tafel wordt gevraagd naar een QR-code (van uw vaccinatiebewijs) op een 

mobieltje. Let op: een afdrukje van de QR-code werkt niet. 

• Heeft u geen QR-code, dan volstaat het tonen van het papieren vaccinatiebewijs dat u bij uw 

vaccinatie heeft meegekregen. 

• Als u eerder al bent gecheckt in de foyer, dan hoeft dit niet een tweede keer. 

• Consumpties kunnen alleen worden betaald met plastic muntjes, die aan de bar te koop zijn. 

Koop die muntjes voorafgaand aan het begin van de avond. Gedurende de avond hebben we 

liever niet dat u heen en weer loopt naar de bar. 

 

TIJDENS HET BRIDGEN 

• Bij het lopen in de foyer – dus ook bij binnenkomst en bij het wisselen van speeltafel - is het 

steeds verplicht uw mondkapje op te hebben.  

• Als u aan de bridgetafel zit, mag uw mondkapje af, maar dat hoeft niet. 

• Elke lijn heeft een eigen bubbel. Dat vermindert de kans op besmetting aanzienlijk. Op een 

plattegrond op de speeltafels kunt u zien waar de rode grenzen van uw bubbel liggen. 

Overschrijdt die denkbeeldige lijnen niet. Groene pijlen geven aan hoe u kunt lopen.  

• Drankjes worden gebracht door de bediening en dienen meteen te worden betaald met die 

gekleurde plastic muntjes.  

 

NA HET BRIDGEN 

• We zijn ongeveer 23.00 uur klaar met bridgen. 

• Na het bridge blijft het mondkapje verplicht als u door de foyer loopt. Hou de nazit gezellig 

en houd gepaste afstand. We bevelen iedereen aan het mondkapje op te houden.  

• De uitslag wordt voorgelezen. Er worden geen persoonlijke overzichten afgedrukt. Deze 

overzichten en de frequentiestaten met spelverdelingen worden ’s avonds nog naar alle 

deelnemers gemaild. 

*** 

 

 

 

Domste opmerking in coronatijd:  

“Als je zonder mondkapje op mag zitten aan de bridgetafel, dan kun je net 

zo goed geen mondkapje op hebben tijdens het lopen in de foyer”.  

Dan heb je kennelijk niets begrepen van de begrippen risico en kans . . . .. 
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AFMELDEN 

Het melden dat je op een of meer competitie-avonden niet aanwezig zult zijn, is gemoderniseerd. Ook 

het melden van een invaller gaat via die nieuwe door Theo Brok aangelegde weg. 

Vroeger ontving de wedstrijdleiding een e-mail of een telefoontje met de korte mededeling dat men 

afwezig zou zijn. Vaak werd er niet bij gemeld of je partner ook niet komt of dat die met een invaller 

zou komen. De wedstrijdleiding moest daar maar zelf zien achter te komen. Dat kostte vaak veel tijd. 

Afmelden per e-mail of telefoon wordt voortaan niet meer geaccepteerd. Alleen in noodgevallen 

(men is niet thuis en kan zich niet afmelden op de website) mag men de wedstrijdleider of de 

computerbedienaar bellen. 

 

AFMELDEN OP DE WEBSITE VAN DE CLUB 

De nieuwe manier van afmelden is vrij simpel: 

1. Je gaat naar onze website www.bcbe.nl en klikt op Competitie ’21-’22. 

Kies Verhindering/vervanging dinsdag of Verhindering/vervanging 

donderdag, afhankelijk van de avond waarover het gaat. Je krijgt dan 

een soort van formulier in beeld, waarin je een aantal gegevens moet 

invullen. Om te beginnen je naam, je emailadres en het telefoonnummer 

waarmee je bereikbaar bent. Dit laatste is vooral nodig voor als je niet 

bereikbaar bent op je “normale” telefoonnummer. 

2. Als je deze gegevens hebt ingetypt, klik je op het vierkantje dat voor de datum van de 

betreffende speelavond staat. Dat vierkantje wordt dan mooi blauw met een vinkje erin. Je kunt 

meerdere datums aanvinken, voor als je bijvoorbeeld op vakantie gaat.  

3. Vervolgens klik je op het keuzerondje voor de soort van verhindering. Dat rondje wordt dan 

mooi blauw: 

                                      

 

 

4. Als er met een invaller gaat worden gespeeld, moet je de naam van die invaller invullen. 

5. Vervolgens kun je in een zogenoemd tekstveld je overige informatie melden of vragen stellen. 

Maar dat veld mag je ook leeg laten. 

6. Tot slot wordt de vraag gesteld om een code over te typen. Die code staat voor het invulvakje en 

bestaat uit vier letters/cijfers. Ze staan schots en scheef, maar dat is nodig om spam te 

voorkomen: 

 

 

 

 

 

 

Vergeet niet op dat zwarte vakje Verzenden te klikken, anders heb je alle moeite voor niets gedaan. 

Onder in beeld staat dan: 

Je verhindering en/of het melden van een invaller is ontvangen. Zo nodig neemt de wedstrijdleider contact met jou op. 

 

7. Ter bevestiging dat je melding is ontvangen, ontvang je in je mailbox een kopie van je melding. 

 

              

                     

                     

       
 

Op de ledenvergadering van 1 september zal Theo Brok een toelichting van het (af)melden geven. 

*** 

AANBEVELING: Maak een afdrukje van deze pagina en leg dat bijvoorbeeld naast je computer. 
Of stop het in je handtasje. Of in je binnenzak. Als je het maar kunt raadplegen zodra het nodig is. 
Vind je het nog steeds te moeilijk om je af te melden via de website, vraag dan raad aan iemand die 
kan laten zien hoe het moet.
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Onderstaand de indeling in lijnen van de deelnemers aan de komende clubcompetitie. Deze indeling 

is gebaseerd op de eindstand van de Victory-Points uit het seizoen 2019-2020. 

Indien u ongewenst op deze lijsten staat of als uw naam ten onrechte ontbreekt, graag even melden 

naar info@bcbe.nl. 

Paren DINSDAG 2021-2022 
 

Lijn A Lijn B 
Erna Bosman & Kees van de Ven 

Chris Bastin & Frans Vromans 

Finy Sijbring & Ine Bouwman 

Carlijn Eras & Rianne van Gorp 

Loes Poppelaars & Theo van Eekelen 

Jeanne de Kort & Marco Klein Nagelvoort 

Loes Westgeest & Mieke Rijnen 

Yvonne van Riel & Harrie van Hoof 

Petra Hendriks & Sjef Vorstenbosch 

Hanneke de Vries & Jetty Groels 

Hannie van der Veer & Leny van de Ven 

Mireille Janssen & Monique Bensing 

Jetty Schuurmans & Ine Vesters 

Ine van Kollenburg & Jo Denissen 

Gerry van Elderen & Kees van Elderen 

Elly Bressers & Netty Zwaans 

John Boeren & Helga Speckmann 

Ko Rijnen & Nettie Brekelmans & Theo Brok 

Anneke Remmers & Agnes Zuurhout 

Corry Verhoeven & Ad Verhoeven 

Nel Balke & Marij Bienert 

Harrie de Kok & Riet Klaassen 

Ans Voogt & Ad Voogt 

Wil Voskuilen & Hans Voskuilen 

Corry Brok & Paula Jansma 

Ans Janssens & Maarten Janssens 

Martje van den Broek & Bertus de Groot 

Tine Ribbink & Marijke Rijnders 

Cobi van Rooijen & Henk van Rooijen 

Connie Vioen & Isabel Teeuwen 

Stijntje Schutselaars & René Brouwers 

 
 

Paren DONDERDAG 2021-2022 
 

Lijn A Lijn B 
Kees v. Elderen & Ad de Beer & Kees v.d. Ven 

Chris Bastin & Ine Bouwman 

Frans Vromans & Harrie van Hoof 

Finy Sijbring & Mieke Rijnen 

Paul Ackermann & Françoise Ackermann 

Kees de Kort & Herman Rooney 

Jetty Groels & Marco Klein Nagelvoort 

John Boeren & Wim Smolders 

Jeanne van der Aa & Marga Amesz 

Mari-Anne Boers & Hanneke de Vries 

Cees Schaffelaars & Lies Schaffelaars 

Petra Hendriks & Sjef Vorstenbosch 

Hannie van der Heijden & Will van der Heijden 

José van Iersel & Harrie van Iersel 

Theo Brok & Corry Brok 

Monique Bensing & Ruud Koningen 

Jo Denissen & Ine van Kollenburg 

Willy van Helmond & Gonnie van Kalkeren 

Pa. v.d. Pas & Pa. v. Hussen & Loes Westgeest 

Adrienne Hamers & Elly de Jong 

Gerry van Elderen & Agnes Zuurhout 

Rian Maas & Jan Maas 

Ton van Zijl & Joke van Zijl 

Trees Meuleman & Mireille Janssen  

Hans Leuverink & Geert Welp 

Wilma de Wilde & Lucia Moonen 

Lenie Gordebeke & Yvonne Naaijkens 

Frans van Gulik & Jacqueline van Gulik 

 
 

Lijn C 
Cis Eekelaar & Nettie Moonen 

Janny Bloem & Wil Schilthuizen 

Marianne de Wilde & Leny van de Ven 

Mieke van Beek & Lia van Sambeek & Loes Pasteuning 

Marie-José Timmermans & Ton Timmermans 

Frans van Loon & Toos van Loon 

Anneke van den Boom & Margareth Maas 

Mieke Mols & Ans van Neer 

Hildegard Pouwels & Jan van Meer 

Hedwig Lampmann & Marion Vermue 

Paul Bogaers & Jos van der Heijden 

Mari van den Dries & Bert Vennix 

Marijke Domis & René Brouwers 
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Mijmeringen (3) 

 

Ongeveer twee jaar geleden zijn wij in Berkel-Enschot 

komen wonen. Een paar maanden later spraken wij 

onze buurman: hij ging bridgen. Bridgen…. Dat is nu 

net ook wel iets wat wij graag meer zouden doen. Dus, 

op onderzoek uitgegaan en we vonden Bridgeclub 

Berkel-Enschot. We meldden ons aan en konden op 

dinsdagavond gaan spelen. Maar niet voor lang: enkele 

maanden later zaten we midden in een crisis. De 

bridgeavonden werden computeravonden…. 

 

Ergens rond dezelfde tijd, maar dan een jaar later, kwam Mieke vragen of een van ons zin had 

plaats te nemen in het bestuur. Zo werd ik tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering benoemd 

tot secretaris BCBE. Tot nu toe ben ik coronasecretaris geweest: hoe en waar gaan we vergaderen, 

anderhalve meter afstand, stepbridge, vergaderen via de computer… Dat waren zoal de zaken waar 

we ons mee bezig hielden. Nu, de laatste tijd, praten we weer iets meer over bridgen in de zaal, 

hoewel ook dat nog gebonden is aan allerlei maatregelen.  

 

Af en toe doe ik zelf ook eens mee in de zaal en dan merk ik dat ik jullie nog helemaal niet ken. 

Namen zijn sowieso al niet mijn sterkste punt, maar ook die brug ga ik over. Tijdens de volgende 

ledenvergadering - ja, 1 september om 20.00 uur - moet ik natuurlijk wel wat werk verrichten, maar 

ik hoop toch ook enkele van jullie te kunnen spreken. Verder ga ik zelf dinsdagavonden bridgen, 

maar zal ook proberen enkele donderdagavonden gewoon eens binnen te lopen een half uurtje voor 

de start, zodat ik met jullie en jullie met mij kunnen kennismaken. 

        

Cobi van Rooijen 

 

*** 

 


