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In september 1969 besloten 24 bridgeliefhebbers om op de maandag een vaste bridgeavond in De 

Schalm te organiseren. Dat leidde een jaar later op 7 september 1970 tot de oprichtingsvergadering 

van de vereniging, die vanaf dat moment officieel “Bridgeclub Berkel-Enschot” heet. Door die 

gebeurtenis vieren wij vandaag het 50-jarig bestaan. 

De club begon met één avond per week en groeide rond het jaar 2000 naar 300 leden op drie 

speelavonden: maandag, dinsdag en donderdag. Momenteel hebben we zo’n 120 leden op twee 

speelavonden en daar zijn we best tevreden mee, want het past maar net in de foyer van Ons 

Koningsoord. Tot verdriet van enkelen zijn we niet op een middag gaan bridgen. Zoiets vergt te veel 

van onze beschikbare bridge-organisatie. 

Een club die ruim 50 jaar bestaat, heeft al heel veel meegemaakt. De eerste 40 jaren staan uitgebreid 

beschreven in een 96 pagina’s tellend jubileumboek, dat Dirk Braat als hoofredacteur het licht heeft 

doen zien en aan alle toenmalige leden bij de jubileumviering werd uitgereikt. Ik heb nog een aantal 

exemplaren, die bij mij te leen zijn voor de liefhebbers.  

In het begin hadden we nog een jeugdopleiding. En onze jeugdspelers deden het landelijk nog goed 

ook. Ze werden in 1984 jeugdkampioen voor viertallen adspiranten. Een jaar later mocht onze 

bridgeclub dat landelijk kampioenschap organiseren in de stadsschouwburg in Tilburg. De 

jeugdspelers werden ondergebracht bij 45 gastgezinnen! 

Ja, toen bridgeten nog vele ouders op de club. De agenda’s waren toen voor kind en ouder niet 

overvol. Nu bridgen alleen nog maar meestal gepensioneerden op de club. En als die niet snel de tijd 

nemen voor leren bridgen, hebben die ook geen tijd meer voor een avondje op de bridgeclub. 

In het jubileumboek las ik dat het roken aan de bridgetafel de nodige meningsverschillen gaf. Eerst 

was het min of meer gewoon, maar de duur dat er mocht worden gerookt werd steeds wat ingeperkt. 

Maar met die beperkingen waren de niet-rokers bepaald niet tevreden. Vele discussies later gingen 

zo’n 50 leden in 1992 een eigen niet-rokersclub genaamd Alert oprichten en verlieten onze 

bridgeclub. Enige jaren later werd roken in de speelzaal verboden en nu weten we niet beter. 

Zo valt ook te lezen dat de aanschaf van biddingboxen, tijdklok en bridgemates elk tot felle discussies 

leidden. Spullen, die nu heel gewoon zijn. Maar vroeger was het wél gezellig, zo na het bridgen met 

een aantal rekenaars de scores uitrekenen. En als de optelling niet klopte, bleef er worden gerekend. 

Al was het maar voor één puntje. 

Het jubileumboek verhaalt ook over de vele nevenactiviteiten die door enthousiaste vrijwilligers 

werden georganiseerd. Zoals een weekendjes weg, wandeltochten, fietstochten, dinerdrives, 

Kerstdrives, Paasdrives en einddrives. Allemaal natuurlijk met grote en kleine potjes bridgen erbij. 

We hebben ook nog cafédrives georganiseerd, maar niet veel, want Berkel-Enschot heeft niet zoveel 

cafés, en die liggen nogal ver uit elkaar. Misschien biedt de nieuwbouwwijk Ons Koningsoord nieuwe 

mogelijkheden. 

Voor de vrijwilligers werd jaarlijks een zogenoemde DUW-dag georganiseerd. DUW staat voor Dank 

U Wel. Een uitje met bridgen of andere kaartspelletjes erbij en met een diner toe.  
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Met Corona is dat wat verwaterd, maar we gaan er wel weer een organiseren. Ik raad u dus aan 

vrijwilliger te worden op onze club. Er is altijd wel wat te doen. Zo hopen we dat er zich iemand 

aanmeldt om in het bestuur plaats te nemen. Zoveel tijd kost dat nou ook weer niet. 

Vanaf 1995 verscheen om de twee maanden het clubblad “De Uitkomst” Niet zomaar een gestencild 

dingetje, maar een prachtig gedrukt tijdschrift met een fraaie rode omslag. De kosten daarvan werden 

betaald met de advertentie-inkomsten. Helaas eindigde dat in 2013.  

Maar na ’n jaar of twee bleek dat er toch behoefte was aan een soort van mededelingenblad. Dat werd 

het aan-signaal. Niet op papier, maar digitaal en per e-mail toegestuurd. Ook daar is nog steeds Dirk 

Braat de karrentrekker van.  

Wat er sinds 2010 allemaal gebeurde, is niet vastgelegd in een jubileumdocument. In de laatste jaren 

van De Uitkomt en in 130 aan-signalen valt dat wél te lezen. Allemaal te vinden op onze website. 

Misschien iets voor de lange winteravonden?  

Elke club kent haar goede en slechte tijden. Een aantal heb ik al genoemd. Corona had denk ik wel 

de grootste negatieve invloed op onze club. Meerdere keren en vrij langdurig konden we niet terecht 

in de foyer. Als gevolg daarvan deed het Stepbridgen bij ons de intrede. Helaas deden een aantal van 

onze leden daar niet aan mee. Tóch bleven veel van hen lid van onze club, waarvoor mijn oprechte 

waardering. 

Namen noemen in een toespraak is altijd wat moeilijk. Bij namen noemen heb je altijd namen die ook 

hadden moeten worden genoemd. Ik neem het risico maar.  

Een van de leden van het eerste uur was Helga Speckmann. Ruim 50 jaar bleef zij bij de tijd en 

bridgete nog een behoorlijk potje. Helaas is zij juli van dit jaar op 90-jarige leeftijd overleden.  

Onze club kent ereleden. Twee daarvan wil ik speciaal noemen: Harrie van Hoof die 26 jaar voorzitter 

was en Theo van Eekelen, die 17 jaar met Harrie in het bestuur zat. Helaas hebben we in de maand mei 

van dit jaar afscheid moeten nemen van Theo. Hij werd 81 jaar. Een maand eerder, in de jaarlijkse 

ledenvergadering, had hij nog vaak het woord en had allerlei aanbevelingen en plannen.  

Verder kennen we de ereleden Francis en Dirk Braat. Jos Pouwels reikte bij 

een vorig jubileum reeds eerder aan Francis en Dirk Braat een kei uit. Ze 

wonen al een tijd ver weg en we zien ze dan ook niet meer op de club. Ze 

bleven wél lid en Dirk verzorgt nog steeds de uitgave van het reeds 

eerdergenoemde digitale aan-signaal. Het jongste erelid is Mieke Rijnen, die 

in de laatste jaarvergadering als zodanig is benoemd. De vanmiddag 

uitgereikte kei onderstreept haar verdiensten voor het bridgen en onze 

vereniging. 

Tot slot kennen we de onderscheiding “lid van verdienste”. De laatste daarvan - 

Sjef Vorstenbosch - werd als zodanig benoemd wegens jarenlang werk achter de 

clubcomputer en in de Technische Commissie. 

We zouden vandaag hier niet zo gezellig en goed 

verzorgd ons jubileum kunnen vieren zonder de grote 

inzet van de Jubileumcommissie. Kees van Elderen, 

Rianne van Gorp, Mari-Anne Boers en Loes 

Poppelaars. Hierbij een bloemetje als dank voor al 

jullie tijd en werk. 

Ook onze dank voor onze wedstrijdleider van de dag: 

Gert van Staalduinen. En voor Rob Stravers voor zijn 

ludieke toelichting op het unieke bridgespel! 

Dames en heren, 

Ik hef het glas op onze Bridgeclub Berkel-Enschot. 

Dat deze club nog lang vele bridgers gezellige, saamhorige en sportieve avonden kan blijven 

aanbieden. 

Ruud Koningen, voorzitter BC Berkel-Enschot 
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Reikhalzend naar uitgekeken 

Twee jaar heeft het moeten duren voordat BCBE haar 50 jarig bestaan mocht vieren. Ondanks dat 

voor enkelen corona toch nog roet in het eten heeft weten te gooien, heeft de feestcommissie 

afgelopen zaterdag alles uit de kast mogen en kunnen halen om dit kroonjaar tot een groot succes te 

maken. En dat is Kees, Loes, Mari-Anne, Rianne en “helpend-handje” Theo dan ook goed gelukt. 

Feestelijk uitgedost, op z’n zondags en in de beste stemming verzamelden wij ons om 13.00 u. in La 

Commanderie, the place to be voor de rest van de dag.  

Ons was verzocht om wel een bescheiden cadeautje mee te nemen, maar de portemonnee thuis te 

laten. Het feestprogramma bestond uit een gezellige bridgemiddag tot een uur of 5 en daarna een 

groots diner.  

Tijdens het bridgen werden wij verrast door een 

ambassadeur van de NBB, die ons kwam feliciteren namens 

het hoofdbestuur. Hij kwam uiteraard niet met lege handen, 

maar met een toepasselijk cadeau, een koffer met 32 nieuwe 

boards. In zijn speech vertelde hij o.a. dat het bondsbestuur 

ambassadeurs aan had moeten stellen om al deze jubilarissen 

in het land af te kunnen gaan. Ook al personeelsproblemen?  

De grootste verrassing kwam voor 

Mieke van de tweede bobo, voor velen nog een bekend gezicht, een 

gewaardeerd oud lid, Gerard Mees Ten Oever. Zij kreeg uit zijn handen de 

welverdiende Kei (bronzen beeldje) een mooie waardering voor haar 

jarenlange inzet voor onze club.  

Na dit intermezzo werd weer verder gebridged. Soms “rare” spellen,  “zal ik 

wel of toch maar niet.…” spellen. En ondertussen werden wij ruimschoots 

voorzien van drank en een hapje. Gelukkig viel het weer mee en kon de roker 

buiten genieten, maar kon men ook even een frisse heus halen voordat wij 

aan tafel mochten gaan. 

De bridgezaal werd vliegensvlug omgetoverd tot dinerzaal. Hier stonden de meegebrachte cadeautjes 

mooi geëtaleerd en zat het trio van Theo Brok klaar om de avond verder muzikaal op te vrolijken. 

Tussen de gangen door werd door danslustigen hier dankblaar gebruik van gemaakt. Theo wist er wel 

de “swing” in te brengen! De keuze van het 4-gangen diner was fantastisch.  

Tijdens het diner werd de feestcommissie in het “zonnetje” gezet voor de organisatie van deze 

bijzonder goed geslaagde viering. Een feest zoals het 50 jaar geleden ook gevierd werd. Nu feest men 

naar de geest van deze tijd. 

Bij het naar huis gaan mocht je een cadeautje uit zoeken en kreeg iedereen een herinnering aan dit 

jubileum mee naar huis. 

De voorzitter kan met trots terugkijken op een mooi slot van 50-jarig bestaan van BCBE waar wij 

twee jaar reikhalzend naar hebben uitgekeken.  

Hanneke de Vries 
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Victory Points 

 

Na afloop van elke competitieronde worden voor de dinsdagavond en voor de donderdagavond apart 

Victory Points (VP’s) uitgedeeld. 

 

De hoogst geëindigde in de A-lijn krijgt 1 VP. De 2e krijgt er twee, enzovoorts. 

Bij 3 promoveren en 3 degraderen krijgt de hoogst geëindigde in de B-lijn dezelfde VP’s als de 3 na 

laagste in de A-lijn. De 2e in de B krijgt 1 VP meer, enzovoorts. Bij 3 promoveren en 3 degraderen 

krijgt de hoogst geëindigde in de C-lijn dezelfde VP’s als de 3 na laagste in de B-lijn. De 2e in de C-

lijn krijgt 1 VP meer, enzovoorts.  

 

Maak zelf maar eens wat lijstjes voor de VP-verdeling. Misschien snap je het wat beter. 

 

Alle paren die in de competitieronde zijn ingedeeld, krijgen VP’s, behorende bij hun lijn. Ook als ze 

niet in de competitie-einduitslag staan (bij nul of één keer te hebben meegespeeld). 

Zij die niet in de einduitslag staan, krijgen de VP’s die passen bij de laagste plaats boven de 

degradatieplaatsen in hun lijn. 

 

Zij die na de laatste competitieronde van het seizoen de minste VP’s hebben, zijn clubkampioen. 

 

Ruud Koningen 

*** 

 

 

 

 

 

 

Het is toch elke keer weer een leuk bedrag; die RABO 

centjes zijn toch weer mooi meegenomen … 

Ons ledental loopt dan wel terug, maar men is toch zo trouw 

om “op de club te stemmen” gelukkig. 

Want eerlijk is eerlijk: zaalhuur, coronaperikelen, BTW 

heffing (want bridge is kennelijk geen sport volgens de 

“deskundigen”) en die terugloop van leden maken het de 

penningmeester wel moeilijk om e.e.a. sluitend te krijgen.  

 

 *** 

 

 

Het ontstaan van de vlag en het vaandel van onze bridgeclub. 

 

Tijdens ons lustrumfeest afgelopen zaterdag vertelde Ruud Koningen dat ik, Jetty Schuurmans, de 

maker ben geweest van deze vlag en vaandel. Tijdens het feest vroeg hij mij of ik een stukje wilde 

schrijven over het ontstaan hiervan en de uitleg over datgene wat er op staat afgebeeld. Uiteraard 

wilde ik dat graag doen. 

Toch ben ik niet de enige die hier aan heeft gewerkt. Maar dat is een heel verhaal terug in de tijd. Ik 

ben een van de oudgedienden van onze club en was er al bij toen de club werd opgericht.  

Bij de familie Schuurmans werd er veel kaart gespeeld, van rikken, zwikken, hoogjassen, toepen en 

wat al niet meer. 
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Wij waren net getrouwd toen er een advertentie in de Schakel stond dat er door de heer Piet Fortuin 

een bridgecursus zou worden gegeven. “Nou,” zei mijn man Lex, “dat is nu een spel wat ik altijd al 

heb willen leren”. Ik ging toen gewillig met hem mee naar de Oude Schalm in een klein zijkamertje 

waar we les kregen. Na afloop werd er meteen geadviseerd om lid te worden van de op te richten 

bridgeclub, want oefening baart kunst. 

Wij gingen spelen in de voorzaal van de Schalm waar wij een paar jaar gespeeld hebben. De club 

groeide uit zijn jasje en ging toen naar het café van Piet Vromans, daarna naar Boerderij Denissen en 

later nog naar het café van Frans Vromans om uiteindelijk weer terug te keren naar de verbouwde 

Schalm. Heel wat omzwervingen dus. En nu zitten we dus weer in de nieuwe Schalm bij het klooster.  

Door omstandigheden ben ik een paar jaar weg 

geweest. Maar toen het 10-jarige bestaan gevierd 

ging worden, werd ik gevraagd om mee te 

werken aan het maken van een vlag. Ik ben toen 

weer lid geworden. De dames die mij hielpen 

met het ontwerpen en maken van die grote vlag 

zijn helaas allemaal al overleden. Ik wil graag 

deze dames noemen omdat er nog steeds leden 

zijn die hen gekend hebben. Op de eerste plaats 

was het mijn tante Miep van Lierop, die het 

initiatief had genomen. Zo zaten wij menige 

woensdagmiddag bij Addy Hoefnagels, die ons 

voorzag van koffie of thee. Lidy Dekkers, Puck 

Verheggen (de moeder van Herma Cashoek) en Netty van Hoof werkten ijverig mee. Het was een 

hele klus, maar heel leuk. 

De vlag is diagonaal ingedeeld in Geel en Blauw, de kleuren van ons dorp en Tilburg. Op het wapen 

staan drie torens afgebeeld, afkomstig van een oud kasteel dat ooit in Tilburg heeft gestaan, met 

daaronder de ploegschaar van Berkel-Enschot, dat van oudsher een boerendorp was. 

Aan de andere kant staat een Joker. Deze afbeelding had ik gevonden in een oud tijdschrift wat ik 

gekocht had in het museum De Spelkaart in Turnhout. 

 

Ook het vaandel heb ik gemaakt, aanvankelijk met hulp van Did Geerts. Zij zat bij mij op een 

quiltcursus. Helaas was zij toen al ziek en heeft de onthulling tijdens het 25-jarig bestaan van de club 

niet meer meegemaakt. Het ontwerp komt van Dirk Braat, die dit gebruikte voor de kaft van  ons toen 

nog maandelijks verschijnend papieren clubblad “Uitkomst”.  

 

Het is een leuk gebruik dat deze vlag en vaandel nog steeds regelmatig gebruikt worden als er 

feestelijke bridgeavonden zijn. Ik hoop dat we daar nog jaren van kunnen blijven genieten. 

 

Jetty Schuurmans 

 


