Haacht, 9 december 2017,

Beste bridgevrienden,

We zijn december van priemjaar 2017. Als je een blik werpt door het raam (voor wie
niet verzekerd is tegen glasbraak : als je eens naar buiten kijkt…), dan bekruipt je het
Leuvense stoofgevoel: een dekentje over de schouders, de in bompa sloefkes
gestoken voeten in het open ovenluik, de koffiekan op de stoof, naast het bruin
papier met nog een stapeltje versgebakken wafels, de fles jenever staat al klaar :je
weet nooit dat roetpiet je komt bekogelen met appelsienen en een gat in de deur
bonkt... Sinterkersteindklaasmisjaar is traditioneel heel geschikt om de bridgende
medemens met opbeurend nieuws uit de winterlethargie te halen!

Clubfeest op 20 januari 2018!
Voor de 22ste keer op rij organiseren we de derde zaterdag van januari onze jaarlijkse
leden-verwendag. We hebben in september beloofd dat we inlegverhoging zouden
compenseren voor onze leden, en we houden woord. Per deelnemer aan ons
avondfeest past de clubkas 10 euro bij! Dat betekent dat je voor het tornooi én voor
het prachtige viergangendiner (inclusief alle dranken tussen 19u30 en middernacht!)
slechts DERTIG euro betaalt!!! Je schrijft in door betaling via onze rekening BE10
7755 9864 3504 van Bridge Club Haacht (met vermelding ALLES, TORNOOI of
+ DINER). Het tornooi is uiteraard weer doorspekt met verrassingsprijzen en na
afloop heeft letterlijk iedereen prijs.

Halve marathon op 4 maart 2018!
Zoals al eerder gemeld hebben we onze halve marathon van december naar maart
verplaatst. Velen onder jullie zullen alvast wel gemerkt hebben dat het bestuur er
ondertussen behoorlijk afgetraind bijloopt en we stellen zelf vast dat er stiekem
keihard aan de conditie gesleuteld wordt, om toch maar fit aan de start te komen op 4
maart 2018. Hier volgt nog wat concrete informatie : starten zullen we opnieuw om
9u30 met koffie en een ontbijtkoek. Rond 13u30 voorzien we een broodjesmaaltijd
en om 14u45 vatten we deel twee aan. Moe maar voldaan willen we iedereen
achteraf een schitterend wokbuffet aanbieden, verzorgd door onze huistraiteur The
Catering Company. Ook bij deze activiteit zal onze clubkas zich van haar gulle kant
laten zien : deelname aan deze clubactiviteit kost slechts 35 euro (15 euro voor de
twee drives (met welkomstkoffie met koek en broodjesmaaltijd) en 20 euro voor de
wok, inbegrepen 2 drankjes bij het eten). Inschrijven gebeurt via storting op de
gekende clubrekening, met vermelding :”halve marathon BCH”).

Nieuwe initiatielessen bridge in onze club!
Vanaf februari 2018 start Herman met een nieuwe lessenreeks voor mensen die
willen leren bridgen. Ken je in je familie of vriendenkring mensen die geïnteresseerd
zijn om het spel te leren, geef dan hun naam en telefoon door aan Herman (of
iemand van het bestuur). De juiste dag in de week en de plek waar de lessen zullen
doorgaan (Den Dijk of Café Sparta) zal nog bepaald worden in afspraak met de
inschrijvers. Men zegge het voort!!!

Bridge Club Haacht heeft zijn eigen speelkaarten!
De bridgeclub heeft vorige maand een forse investering gedaan in spelmateriaal, in
de vorm van speelkaarten met het logo van onze club erop! Conny was de drijvende
kracht achter het project en samen met Jaak heeft ze heel wat energie gestoken in
het aanpassen van ons logo voor de speelkaarten (de hoogste kwaliteit die te
verkrijgen is) en onderhandeld bij Carta Mundi om een voordelige prijs te bekomen
voor deze kaarten. We willen elk van onze leden ter gelegenheid van Sinterklaas
graag een spel van onze clubkaarten aanbieden. Vraag ernaar bij een van de
bestuursleden!

Wijziging biedreglement.
Met het nieuwe biedreglement zullen onze clubtornooien vallen onder categorie D.
Dit betekent in praktijk dat geen gele systemen of bruine conventies mogen worden
toegepast. Kort samengevat wil dit zeggen dat de alle basis systemen Majeure Vijf,
Acol, Klaver Squeeze, Brugse Ruiten, etc zijn toegestaan, met echter de bemerking
dat in een ZT opening (zwak of sterk) er maximaal 2 HP verschil mag zijn (12-14, 1618, enz).
Met een bruine conventie bedoelen we volgende zaken:
1) Een opening of tussenbod op niveau 2 of hoger dat een zwak tweekleurenspel
belooft met mogelijk maar een driekaart in een van de kleuren
2) Een tussenbod wordt gedaan met mogelijk minder dan een vierkaart in de
kleur (uitz. 1zt en cuebid)
3) Een opening van 2K tot 3S met een zwakke variant (<10 HP) waarbij in die
betekenis geen enkele kleur van minstens 4 kaarten is bekend (uitz Multi met
zwakke 2 majeure).

Het bestuur wenst iedereen met (of zonder) een hart voor bridge fijne kerstdagen toe,
een zachte overgang naar januari en een probleemloze recuperatie van alle
feestgedruis in 2018!

