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Zomeravondbridge 

Donderdag 

21  juli 
28  juli 
 

4  augustus 
11 augustus 
18 augustus 
25 augustus 
 

• Aanvang: 19.30 uur !!! 
• Kosten:    € 5.- per paar en elke avond wordt voor twee paren iets lekkers 

verloot, dus dit keer geen flessen wijn, want niet iedereen 
drinkt alcohol. 

 
*** 

 

Een nieuw begin 

 
Als het een beetje meezit, kunnen we op dinsdag 6 september en donderdag 8 september beginnen aan 
een nieuwe clubcompetitie. De laatste volledige clubcompetitie was al weer van 2018-2019, met 36 
paren op de dinsdag en 43 paren op de donderdag. Vooral op de donderdagavond was de foyer (te?) 
goed gevuld. En werd het wedstrijdleider Kees extra moeilijk gemaakt met twee “vaste” tafels.  

Clubcompetitie 2019-2020 werd ruw afgebroken door de komst van Corona. Dinsdag 3 en 
donderdag 5 maart 2020 werd de laatste competitie-avond gespeeld. Daarna bleef het stil in de 
foyer. Gelukkig was de dinerdrive op 1 maart gepland, dus die ging op het nippertje door.  

Ja, nu Corona voorbij is (of toch niet?), kunnen we “gewoon” weer een volledige clubcompetitie 
organiseren. Weliswaar met minder paren: dinsdag met 28 paren en donderdag met 39 paren. Een 
fikse teruggang, iets wat ook op andere clubs (en niet alleen bridgeclubs) het geval is. Of dat aan de 
lange periode van Corona-maatregelen ligt, kunnen we niet met zekerheid zeggen, maar het zal wel 
de grootste oorzaak zijn.  

Goed, de club is kleiner geworden, maar niet klein. Met 39 paren is de foyer op donderdag nog steeds 
goed gevuld. De dinsdag is wat magertjes, dus als er donderdagavondparen zijn die van rust houden: 
neem de stap naar de dinsdag. Aangezien ondergetekende voortaan wedstrijdleider op de donderdag is, 
kan dat ook een reden zijn om te kiezen voor de dinsdagavond, waar Kees de wedstrijdleider zal zijn.  

De bediening van de computer (het NBB-rekenprogramma) blijft uiteraard nodig. Met Monique 
Bensing, Marco Klein Nagelvoort en Frans van Loon zijn we dan ook heel erg blij. Maar drie 
personen die inzetbaar zijn blijft aan de magere kant. Wie durft zich aan te melden voor een cursus 
NBB-rekenprogramma? Er zijn toch steeds meer leden die een computer kunnen bedienen?! 
 
Om weer te wennen aan het bridgen in de foyer, nemen we een aanloopje met zomerbridgen. Beslist 
een aanrader. En als je beter wilt gaan bridgen, ga eens op cursus bij Kees van de Ven. Écht niet 
eng hoor. Kees doet dat heel goed. Een leraar van beroep. 
 
Graag tot spoedig, 
Ruud Koningen 

*** 
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Corona voorbij? 

 
Optimistisch beginnen we volgende week met zomerbridge en in september de nieuwe 
clubcompetitie. Echter het zal niemand zijn ontgaan dat er een echte corona zomergolf was en ook 
is er zorg over een mogelijke nieuwe golf in het najaar.  
Het handen schudden is steeds meer teruggekomen. Ook het omhelzen en kussen lijkt geen 
problemen te geven.  
Toch raden we iedereen aan weer terug te gaan naar het geven van een boks of elleboog bij 
begroetingen en afstand te houden. Zo verminder je het risico op besmettingen. 
 
De formele basisadviezen tegen corona van de Rijksoverheid kennen we natuurlijk al, maar het kan 
geen kwaad ze nogmaals te noemen: 

• Was vaak je handen. 

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Klachten? Bescherm je medebridgers, blijf thuis en doe een test. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

• Haal een vaccin, booster of herhaalprik. 

We zetten weer flesjes met desinfectie op de tafels. Zorg er met elkaar voor dat we niet terug 
moeten naar zwaardere maatregelen, zoals mondkapjes en QR-codes. 
 
Blijf gezond! 

*** 
 

 

 
 
 
 
 
 

U vindt ontzettend veel informatie op onze eigen site www.bcbe.nl  

Bijvoorbeeld het JAARROOSTER. Bij binnenkomst op de homepage treft u in de menubalk 
diverse “knoppen” aan, waarvan de meeste voorzien zijn van een “rolmenu”. In het rolmenu van 
“Info” treft u vrijwel meteen het jaarrooster aan. 

Maar we zijn de beroerdste niet! Bijgevoegd vindt u ook hier nu het jaarrooster. Neem de moeite 
om het uit te printen en hang het boven uw bureau, uw bed, de eettafel of waar dan ook. Of had u 
dat al gedaan indertijd? 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 oktober a.s. in De Commanderie, Tilburg 
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