Haacht, 23 juni 2016
Beste clubleden,
Rock Werchter gaat alle kampeertickets gratis inruilen tegen een zwemabonnement,
parkeren zal op drijvende weilandpontons gebeuren en Live Nation en Herman
Schueremans garanderen voldoende water zijn voor iedereen Het is zowaar zomer
in 2016. Als onze Duivels ondertussen de Zweden opgepeuzeld hebben, dan brengt
deze nieuwsbrief jullie wellicht helemaal in hogere sferen!
1 Zomerregeling.
Zoals reeds gemeld spelen we vanaf woensdag 13 juli tot en met 12 augustus in café
Sparta, zoals we dat de voorbije twee jaar ook deden. Makkelijk parkeren doe je
best op de grote parking van de brouwerij (schuin links over het café). Ook dit jaar
zullen we er vriendelijk ontvangen worden 
2.Zwarte Woud-trip.
De deelnemers zijn al op de hoogte gebracht van de allerlaatste programmawijziging
en we wensen iedereen een schitterend verblijf in Zuid-Duitsland…
3. Lidgelden voor seizoen 2016-2017.
De VBL heeft de lidgelden geïndexeerd (volgens de grootte van de club), maar wij
rekenen die verhoging (dit jaar alleszins) niet door. Via onze club geregistreerde
leden betalen € 35,-. Het steunend lidmaatschap blijft onveranderd op € 10. Uiteraard
hopen we dat iedereen nu ook met de glimlach stipt het lidmaatschap zal betalen .
Ter herinnering nog eens het rekeningnummer : BE10 7755 9864 3504 van Bridge
Club Haacht.
4. Nieuwe speelformule vanaf 1 september 2016!
Onze club wordt elk jaar een beetje groter en omwille van dit toenemend aantal
speeltafels willen we overgaan tot een tornooiformule van NEGEN rondes van DRIE
giften (ipv 7 rondes van 4). Dit maakt dat je je met twee tegenstanders méér kan
meten, betere contacten hebt, meer spanning krijgt en op één giftje na evenveel
speelplezier. Die éne gift is trouwens het spel dat iedereen wel eens slecht geboden
heeft en waarin partner je signaal niet begreep. Blij dat we er vanaf zijn dus ! De
eerste drie in elke richting krijgen een prijs en we voeren vanaf 1 sept. ook “de
rolmops” in : een extra prijs voor de voorlaatste in elke richting. Dat zal het tóch
vernoemd worden ondanks het resultaat verteerbaarder maken 
5. Ons herfsttornooi : 11 september 2016.
Zoals elk jaar richten we de tweede zondag van september ons groot jaarlijks tornooi
in. Ook dit jaar belooft Conny ons een schitterend koud buffet achteraf. Inschrijven
kan via de website van onze club en door storting van 25 euro (5 euro bridge, 20
euro buffet) op rekening BE10 7755 9864 3504 van BCH. Ook dit jaar rekenen we
op jullie aanwezigheid en deelname. Opgelet, ook dit jaar spelen we met maximaal
24 tafels!

6.Opnieuw een initiatietornooi!
Na een sabbatjaar barst meester Herman weer van enthousiasme en energie om
een nieuw lading leerlingen in te wijden in de geneugten van het bridgen. Vanaf de
3de maandag van september start er om 19u30 een nieuwe lessenreeks. Wie in de
buurt, familie of vriendenkring nog beloftevolle of toch geïnteresseerde kaarters weet
zitten, spreek ze dan aub aan en nodig ze uit om eens te komen kijken!!
7. !!!!! Herfstweekend aan zee !!!!!
Secretaris Guy en zijn altijd even ijverige echtgenote hebben gedurende maanden
tientallen hotels aan de kust afgeschuimd, onderhandeld over alle prijzen en tenslotte
met een onweerstaanbaar aanbod teruggekeerd naar onze contreien. Van vrijdag
18 tot maandag 21 november logeren we in het Royal Astrid Hotel in hartje
Oostende voor de ongemeen lage prijs van 98 euro/nacht in tweepersoonskamer en
64 euro/nacht in éénpersoons, in half pension. Als dat geen superaanbieding is!
Inschrijven kan vanaf nu door storting van 75 euro op onze rekening, met vermelding
“herfstweekend 16”.
8. Halve marathon.
De eerste halve marathon van BCH was een dermate groot succes, dat we niet
geaarzeld hebben om er dit jaar opnieuw één in te richten. Om organisatorische
redenen zal die niet doorgaan in december, maar wel in februari 2017. In een
volgende nieuwsbrief horen jullie er meer over.
Na contact met Sabine en Frank kan ik jullie alvast meedelen dat het na volgend
weekend gedaan is met de regen en dat er volop zon komt, zo niet in Vlaanderen,
dan toch in de streek waar deze jongen op vakantie gaat… Een heel fijne zomer
gewenst voor iedereen!

