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Zomerbridge 2022, uitslagen en frequentiestaten inzien: 
 

Omdat het versturen van e-mails steeds lastiger wordt gemaakt (sterkere beveiligingen), beperken 

we ons tot de uitslagen zoals die op de website van de bridgebond worden gepresenteerd.  
 

Open je browser en ga naar: 

https://29002.bridge.nl/competities/ 

Klik op de betreffende avond (in dit voorbeeld Zomer1): 

Dan zie je de uitslagen per lijn. Alleen de voornamen 

worden gebruikt, want met de achternaam erbij is voor 

iedereen na te gaan wie op donderdagavond niet thuis is. 

Voor leden van BCBE is de uitslag met achternamen te 

vinden op: 

www.bcbe.nl / Uitslagen / Zomerbridge 2022 

(toegang met wachtwoord). 
 

 

 

 

 

 

 

Van deelnemers die geen (geldig) NBB-nummer 

hebben, is de naam voorzien van een lichtblauwe 

achtergrond. Mocht je in dat geval toch wél lid 

van de Bridgebond zijn, laat ons dat even weten.  

 

Wil je meer weten over de resultaten, klik dan op 

“Frequentiestaten” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klik op “Alle Frequentiestaten” om alle spellen te zien. 

Als de spelverdelingen zijn ingevoerd, dan staan die er ook bij. 
 

Ruud Koningen ***  
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Zomeravondbridge 

 

Op donderdagavond 21 juli zijn we gestart, we hadden een gezellige eerste Zomeravondbridge, met 

24 paren was het een druk bezochte avond. 

De temperatuur was buiten niet al te hoog meer; dit zal best van invloed zijn geweest en velen 

vonden het gewoon weer gezellig om elkaar weer te zien, denk ik. 

Met alle kleedjes weer netjes gewassen en gestreken, nieuwe kaarten in de boards, Frans en Marco 

achter de computer en Kees die alles in goede banen leidde konden we van start! 

De bediening had het er maar druk mee, maar wanneer je in je eentje iedereen wil bedienen, is het 

ook best pittig lijkt mij. 

Deze keer werden er geen flessen wijn verloot; de twee winnende paren gingen ieder naar huis met 

een heerlijke chocolade versnapering. 

 

Donderdagavond 28 juli, werd het nóg iets drukker. Nu maar liefst 26 paren; leuk dat er zoveel 

belangstelling voor is. Zelfs een aantal nieuwe gezichten hebben we gezien; wat leuk dat ze onze 

club wisten te vinden. Vier gelukkigen gingen na de trekking naar huis met ieder een tasje gevuld 

met heerlijke kersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je benieuwd wat we de volgende keer gaan verloten? Kom dan ook naar de Zomeravondbridge 

op de donderdagavond en speel gezellig mee! 

 

Lucia Moonen 

*** 

 

Kaarten een uitvinding van Beëlzebub? 

In de ‘Tilburgse mijmeringen’ van Elise van Calcar 

vond ik een interessante passage over kaartspelen. 

Elise van Calcar was een romanschrijfster, pedagoge 

en feministe, die in 1850 een bezoek bracht aan 

Tilburg. Zij genoot enorm van de verrijkende 

discussies die zij aantrof in de kennissenkring van 

haar gastheer dominee Schotel. Zij schrijft in haar 

mijmeringen onder meer het volgende: 

En dit was het tweede wat mij hier zoo aangenaam aandeed: men zag of hoorde niets van kaarten 

– kaarten, die ik nu wel niet gelijk sommigen onmiddelijk van Beëlsebubs uitvinding geloof, maar 

die mij toch ware spooksels schijnen en mij, daar ik geen greintje esprit de jeu bezit, altoos een 

schrik op het lijf jagen, waar ik ze aantref – kaarten, die zoo jammerlijk verraden hoe weinig men 

de waarde van de tijd kent, hoe weinig men het gezellig verkeer weet te leiden, hoe vreemd men is 
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van het regte genot der vriendschap – kaarten, die den wijste met den dwaas gelijk stellen en den 

ontwikkelden geest doen beuzelen, den denkenden mensch vernederen tot een kind – kaarten, die 

alle degelijk gesprek uitsluiten en slechts voor beuzelpraat en zotgesnap ruimte gunnen – kaarten, 

die luide uitroepen, dat men geen raad weet met den langen avond, hoe men met elkander verlegen 

zit om de verveling buiten te sluiten. 

……………. 

En iets verderop: 

Gelukkig dat er nog kringen zijn waarin men dit armzalig palliatief niet behoeft …. – waar men 

de ledige geest weet bezig te houden en de hongerende zielen weet te voeden met de vruchten des 

onderzoeks, de schatten der wetenschap…. 

Men geve den onheiligen spotter, den lagen kwaadspreker, den lastigen snapper, den suffen 

weetniet wat kaartbladen in handen, opdat er een einde zij aan hun nutteloos, soms verderfelijk 

geklap, maar men sluite den mond der verstandige en denkende lieden niet met een kinderachtig 

spel. Hoe is het mogelijk dat zulk een zieldoovende tijdkorting zich zoo diep in ons gezellig leven 

ingenesteld heeft! … dat ze zoo gemeen is in de laagste volksklassen, dat de kaarten te vinden 

zijn in de huizen der aanzienlijksten, aan de hoven der vorsten als in de herberg, in de kazerne, 

in het huisje van den klepperman!… Ondanks deze algemeenheid blijven zij den denkenden 

mensch verlagen en zijn eene beleediging, eene vernedering voor den mensch van verstand. –  

Heet dat iemands gezelschap genieten, als men zich met de kaarten bezig houdt? – Men komt 

elkander niet nader in den geest, men blijft vreemd zoo als men vreemd kwam, de vereeniging 

om een speeltafel verliest zich als de kaarten worden weggeruimd; men heeft elkander niet 

leeren kennen, men heeft zich niet met elkander vermaakt – maar met de kaart! … 

Oef!! Wie wil er nog een spelletje bridgen? … 

Herman Rooney 

 

*** 

Nog 4 x zomeravondbridge 

 

• 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. 
 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 oktober a.s. in De Commanderie, Tilburg 

 

Donderdag 

4  augustus 

11 augustus 

18 augustus 

25 augustus 


