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PROFICIAT 

Helga Speckmann 

90 jaar jong! 

“Verzin jij maar iets leuks ….” Dat tamelijk vage verzoek krijg je dan over de mail, want onze 

vrouwelijke nestor – nee, “nestrix” bestaat niet - is vandaag (10 oktober) 90 jaar geworden. En niet 

zo maar! Zoals je kunt zien op bijgaande foto: strálend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo ken ik haar trouwens: strálend, charmant, levenslustig en altijd vrolijk. Met veel genoegen heb ik 

in mijn Berkeltijd tegen haar gebridged. Nee, eigenlijk niet tegen, mét haar. Een beetje jaloers op 

John Boeren, haar huidige bridgepartner, ben ik dan ook wel. 

Helga, sinds de oprichting van BC Berkel-Enschot lid, meer dan 50 jaar dus! En geen flauwe kul, 

gewoon competitie spelen! Ik denk niet dat er veel zijn die dat ook kunnen zeggen. 

Alweer meer dan 10 jaar geleden verscheen een jubileumboek ter gelegenheid van het 40-jarig 

bestaan van BCBE. Daarin halen Helga en Nel van Betten – op dat moment de twee enige leden die 

vanaf de oprichting lid van BCBE waren - herinneringen op. De moeite om eens te (her)lezen.  

Tja, zij is nu met haar 90 jaar nog steeds spelend lid. Perfect! Laten we zuinig zijn op zulke leden ... 

En we hébben leden die dan wel niet vanaf het begin lid zijn, maar toch wel aardig in de buurt komen. 

dirruk 
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Hallo ik zoek een maatje 

Nee, niet om te bridgen, dat heb ik wel geregeld. Ik zal het uitleggen. 

Een maatje om samen met mij de digitale ondersteuning te leveren aan ’t 

bestuur van onze bridgeclub. Tot nu doe ik, als webmaster, het meeste 

werk in mijn eentje. Voor de club kan dat een probleem opleveren als ik 

door welke omstandigheid dan ook, dit niet kan doen.  

Wat doet een webmaster zoal? Het bijhouden, wijzigen en aanvullen van de websites bcbe.nl en 

29002.bridge.nl; onderhoud en beheer van de mailfunctie en digitale ondersteuning aan de 

wedstrijdleiders en computermensen.  

Ik zoek iemand, bij voorkeur uit de club, die het leuk vind om dit te 

doen of te leren. Hiermee aangevende dat ik bereid ben om de vereiste 

technische kennis hiervoor uit te leren.  

Enige basiskennis m.b.t. de computer en de toepassing van software is 

wel vereist. De rest is eenvoudigweg te leren.  
 

Geïnteresseerden kunnen zich bij mij melden. 
 

Theo Brok, webmaster@bcbe.nl  

PS. Omdat het afmelden via de smartphone wat ingewikkeld 

blijkt, is de Homepage aangepast met twee knoppen voor afmelden 

en een directe link naar de NBB-uitslagen.  

*** 

Het koffertje 

Het zijn spannende tijden nu corona steeds meer besmettingen veroorzaakt. Op dit moment is het 

nog niet helemaal duidelijk of we kunnen blijven bridgen in de foyer. Als het verboden wordt wil ik 

u er nog eens op wijzen dat het bridgen niet gemist hoeft te worden. 

Zolang we met vier personen thuis mogen zitten kunt u een koffertje met 24 spellen lenen. De 

spellen zijn gespeeld en de uitslag zit er bij, dus je kunt je vergelijken met andere spelers. Wel zo 

leuk, zeker als je een beetje competitief bent ingesteld. En dat zijn er toch velen onder ons. Of 

vergis ik me daarin? 

De koffertjes kun je bij mij ophalen. Voor het geld hoef je het niet te laten. Kost nog geen euro per 

persoon. Voor € 3,00 heb je een hele avond bridgeplezier!! Positieve bijkomstigheid is dat je 

bridgekennis up to date blijft. 

Een telefoontje naar nummer 013-5334587 en ik reserveer een koffertje.  

Groetjes, 

Mieke Rijnen 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


