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Na een jaar van ups en down wat corona betreft gaan we helaas kerst en oud en nieuw in met vele 

beperkingen.  

Na een zomer met stepbridgen startte in september de clubcompetitie in de foyer van Ons 

Koningsoord in een tijd dat het relatief goed ging met corona. We konden met geringe beperkingen 

gewoon aan de bridgetafel zitten met gewone kaarten, bridgemates en biddingboxen. Wel de 

handen ontsmetten, maar zelfs het mondkapje werd aan de wilgen gehangen.  

Dat was echter niet van lange duur. Er dienden zich varianten met een nieuwe Griekse letter aan en 

de geboden vrijheid bleek te vrijblijvend. Steeds meer paren durfden niet meer mee te doen en na 

tien weken bridgen in de foyer maakten de maatregelen dat zelfs onmogelijk. Na een korte 

bridgepauze stapten we 30 november over naar het stepbridgen. Beter iets dan niets.  

En zo gaan we al dan niet steppend richting kerstdagen en oud en nieuw. Veel tradities kunnen niet 

doorgaan. Zelfs op kerstavond blijft het stil in de kerken. De nachtmis wordt overgeslagen. 

Familiebezoek wordt beperkt en vuurwerk wordt verboden. Wat blijft er eigenlijk nog over??  

Ja, de Kerstdrive was vorig jaar ook al niet mogelijk in de zaal. We beperkten ons tot een kerstdrive 

op stepbridge. Inderdaad, niet bestemd voor álle leden van onze bridgeclub. En de prijzen werden 

door bestuursleden persoonlijk thuis bezorgd voor de gelukkige winnaars. Dat werd zeer gewaardeerd 

door hen die het betrof. Lees nog maar eens Aan-signaal ‘20-‘21 nr. 11 op www.bcbe.nl. 

Dit jaar is er ook wel weer een stepkerstdrive, maar dan zonder prijzen. Iemand bracht het briljante 

idee naar voren om aan álle leden iets te geven, dus niet alleen de prijswinnende steppers. Dat gaan 

we dan ook doen. Hoe en wat?? Dat merken jullie wel.  

Rest mij deze kerstoverweging af te ronden met alle leden zoete en mooie kerstdagen toe te wensen 

en dat licht en warmte de kilte van het coronavirus zullen verdrijven.  

Mede namens het bestuur wens ik u allen een goed en gezond 2022 toe met weinig beperkingen en 

veel bridgeplezier.  

 

Ruud Koningen 

*** 

 

Een tijdje geleden liet ik weten dat ik aan het eind van het lopende seizoen zou aftreden als 

voorzitter. Het bestuur heeft me gevraagd er toch nog een jaartje aan vast te plakken. Het tegelijk 

vertrekken van Mieke Rijnen en de voorzitter is kennelijk niet verstandig. Bovendien is het niet 

makkelijk een opvolger te vinden. Wellicht kan een nieuwe voorzitter eerst een jaartje meedraaien 

in het bestuur voordat die mijn functie overneemt. Jullie zullen het dus nog wat langer met mij als 

voorzitter moeten doen.  

Wel hou ik vast aan mijn besluit om vanaf mei 2022 geen wedstrijdleider meer te zijn.  

 

Ruud Koningen 

*** 

 


