
WAT MET ONZE DONDERDAGAVOND  deel 2 

 

In een vorige brief hebben we aangekondigd dat we de donderdagavond zouden 

hervormen. De plannen zijn intussen echter gewijzigd. 

 

• D&D vakantie editie: elke eerste donderdag van d e maand, van mei tot 

september is er een vakantie editie van dit viertallentornooi: de data staan 

op de website, ook d e uitleg staat er op.  

 

• Elke derde donderdag spelen we een verkort tornooi ten behoeve van de 

harde werkers die pas later kunnen starten en vroeger naar huis willen: 20-

21 giften naargelang de deelnemers en dit van 20 uur tot ongeveer 22 uur 

30. Iedereen is uiteraard welkom. 

 

• De zogenaamde “Foster” avonden – beginners die met een gevorderde 

spelen zullen NIET op donderdag maar op dinsdag doorgaan: reden is dat 

we momenteel op dinsdag een beginnersreeks hebben, en dat we hopen dit 

uit te breiden voor de geïnteresseerde beginners. We voorzien dit in juni, 

verdere info volgt. 

 

In de gegeven omstandigheden willen we op de andere donderdagen  (de 

tweede, vierde en evt. vijfde) het gewoon tornooi laten doorgaan, dit op 

uitdrukkelijke vraag van enkele donderdagavondspelers, en in de hoop dat er 

voldoende aanwezigen zullen zijn. 

 

We evalueren alles in september: 

•  In de winter volgt in elk geval een nieuwe  “echte ” D&D reeks.  

• Het korte tornooi zal worden verder gezet als daar voldoende interesse 

blijkt voor te bestaan. 

Het blijft in elk geval de uitdrukkelijke bedoeling van het bestuur om nieuwe 

initiatieven te ontwikkelen, afhankelijk van de interesse. 

Wie concrete voorstellen heeft, of vragen ter zake: maak a.u.b. uw wensen 

bekend. Je kan mailen naar  bestuur@bcpieterman.be  of naar  

andre.leplat@telenet.be 



Dit geeft voor de donderdagen volgende kalender: 

 

Kalender voor donderdagavond: 

 

In april: gewoon tornooi om 19 u 30 

 

2 mei:  Demer en Dijle, zomereditie 

9 mei:  Gewoon tornooi 

16 mei:  Tornooi korte versie 

23 mei:  Gewoon tornooi 

30 mei:  Hemelvaartdag, gewoon tornooi 

******************************************************************************** 

6 juni:  Demer en Dijle, zomereditie 

13 juni:  Gewoon tornooi 

 

20 juni:  Tornooi korte versie 

27 juni  Gewoon tornooi 

 

In juli-augustus-september in principe zelfde schema 

 

 


