Beste clubleden,
2013 ziet het niet meer zitten en gaat zichzelf eind deze maand euthanaseren, hier en daar
duikt kerstversiering op en het is beduidend kouder aan het worden. Het moet wel tijd zijn om
een portie leuk clubnieuws over jullie uit te strooien. Het komende jaar is immers voor onze
club een jubileumjaar, want we vieren ons 20-jarig bestaan
Clubfeest 18 januari 2014
Een nieuw jaar kunnen wij niet beginnen zonder te feesten en dat doen we dit jaar op
zaterdag 18 januari met onze ledenverwendag (ofte clubfeest). Traditioneel starten we met
een verrassingstornooi waarbij letterlijk iederéén in de prijzen valt, en waar heel wat in
verborgen zit (aanvang om 13u30)! Na het kaarten maken we ons klaar voor het diner. Eerst
een korte algemene vergadering, dan de kampioenenhulde en aansluitend een feestelijke
receptie. Vanaf 19u30 wordt ons een heerlijk vier-gangen-menu aan tafel geserveerd en na
het dessert en de koffie knopen we aan met een oude traditie : een écht dansfeest. Jaak en
Conny zullen het met hun muziek onmogelijk maken om lang op je stoel te blijven, en dat
zonder gehoorschade te veroorzaken!
Deelname aan de clubdag kost je 5 euro voor het tornooi (iedereen prijs) en 35 euro voor het
“diner-dansant”. Tussen 19u30 en middernacht is dit feest all-in! Partners van onze leden
betalen uiteraard geen cent meer (je kan niemand straffen omdat hij/zij met een bridger
getrouwd is, nietwaar?). Je schrijft in door betaling via onze rekening BE10 7755 9864 3504
van Bridge Club Haacht (met vermelding tornooi, diner, tornooi + diner).
Bridge tijdens de kerstperiode
Aangezien kerst en nieuw op een woensdag vallen, wordt er geen bridgedrive ingericht,
maar op vrijdag 27/12 en 03/01 wordt er wel degelijk gespeeld in Den Dijk.
Lenteweekend van 11 tot 14 april 2014
Iedereen herinnert zich nog het zalige verblijf in Heer-sur-Meuse van vorig jaar, toen de
herfst zijn winterslaap voorbereidde. Vandaar dat we ervoor geopteerd hebben om hetzelfde
kader nog eens op te zoeken als de lente net haar slaapoogjes uitgewreven heeft. Ook
daarvoor kan je al inschrijven door betaling van 60 euro voorschot (met vermelding
lenteweekend Heer). De prijs ligt voorlopig op 193 euro voor 3 overnachtingen in half
pension (tweepersoonskamer), maar we zijn nog aan het onderhandelen… Meer informatie
in een speciale nieuwsbrief.
Jubileum “20 jaar BCH” : 21 juni 2014!
Op de eerste dag van de zomer vieren we het twintigjarig bestaan van onze club. Het was
inderdaad in mei 1994 dat Rita Bastiaens mee de bevalling van onze club tot een goed einde
bracht. We willen er nog niet al te veel over kwijt, maar het wordt héél speciaal. Sowieso
een dag die je niet zal willen missen. Thema wordt BIB (bridge – innoveer – beweeg). En
uiteraard gaan we eten ook…
“Ondersteuning van beginnende bridgers in onze clubtornooien”
Hoelang het ook moge geleden zijn, we herinneren ons allemaal heel goed de eerste
maanden in de club na het volgen van een cursus bridge. Wie van ons is niet moedeloos en
hopeloos geweest bij nog maar eens een laatste plaats of een heel slecht resultaat? Hoe
dikwijls hebben we niet op het punt gestaan om op te geven?
Dit jaar is onze jaarlijkse initiatiecursus bridge een groot succes : momenteel worden 15
deelnemers door Herman De Wijngaert wegwijs gemaakt in de doolhof van biedingen en

conventies. Daarnaast zijn er ook nog 4 deelnemers die de cursus vorig jaar gevolgd
hebben, maar om uiteenlopende redenen niet of bijna niet aan spelen toegekomen zijn.
Als bestuur willen we ons engageren om deze beginners zoveel mogelijk ondersteuning te
geven bij de eerste stappen in het clubleven. Na heel wat overleg en na zowat overal ons oor
te luisteren gelegd te hebben willen we een concreet initiatief nemen. We zoeken voor elke
cursist een “peter” of “meter”: iemand die zich over een beginneling wil ontfermen en wil
antwoorden op al zijn/haar vragen. De cursus eindigt de eerste week van februari 2014 en
aansluitend organiseren wij als bestuur op maandagavond 4 inloopdrives (6 rondes van 3
giften), waarbij elke cursist een ervaren speler als partner krijgt. De giften worden “gestoken”
zodat telkens de cursist de contracten speelt. Tijdens en na elk spel is er tijd voor bijsturing
en uitleg.
Vanaf maart zouden de cursisten dan de stap zetten naar de clubtornooien. Wij zouden heel
graag beroep doen op vrijwilligers van onze club om het peter(meter)schap van een cursist
op zich te nemen gedurende de eerste maanden: in maart en april zouden we elke cursist
gedurende VIER speelavonden/namiddagen aan zijn/haar peter/meter willen koppelen
tijdens het clubtornooi (de ene week met peter/meter en de week daarop met hun
cursuspartner). Dat betekent dat de peter/meter twee avonden/middagen in maart en twee in
april zijn/haar vaste partner inruilt voor een cursist. We zijn er als bestuur van overtuigd dat
we er op deze manier kunnen toe bijdragen dat beginners minder snel de moed zullen
verliezen en hun weg naar de clubtornooien zullen blijven vinden.
Wil je aan dit initiatief meewerken (hetzij aan de maandagavond-inloopdrives van februari,
hetzij aan de introductietornooien met peter/meter, hetzij aan allebei), stuur dan een mailtje
naar Jaak of Henk of spreek één van hen aan. Wij zullen dan een deelnemerslijst en
speelschema opstellen, zodat iedereen tijdig en correct geïnformeerd wordt. Wij danken
iedereen al op voorhand van harte voor de medewerking!
Als bestuur wensen wij alle leden en hun dierbaren heel fijne feestdagen toe en we hopen
dat iedereen probleemloos een versleten 2013 mag inruilen voor een blinkend 2014!

