
BESTE BRIDGERS 

Zoals we vreesden zal ook eind april de lockdown niet voorbij zijn: we zullen 

nog een tijdje moeten wachten eer we opnieuw normaal zullen kunnen 

bridgen. We hebben er geen enkel idee van wanneer dat zal zijn, en evenmin in 

welke omstandigheden dat dan zal kunnen. De informatie vanuit de overheid 

helpt ter zake ook niet echt. Maar één ding is zeker: er komt ooit een einde 

aan. Er is in de geschiedenis nog nooit een epidemie geweest die eeuwig 

duurde, en de wereld is er altijd beter uit gekomen. 

Enkele mensen hebben ook initiatieven genomen om – in afwachting van 

betere tijden - online bridgen te helpen organiseren: 

 

-- Via “Funbridge” kan je elke week een tornooi van 10 giften tegen d e 

computer spelen samen met Pietermannen en Begijnen, waarbij Rutger Van 

Mechelen zorgt voor een wekelijkse rangschikking. Dit is gratis maar je moet 

wel registreren op Funbridge 

-- Jelle Dehaen en Patrick Herroelen hebben het online platform van BBO 

geïntroduceerd. Via dit platform organiseren Rutger  en Pieter Vanparijs 

binnenkort een wekelijks online clubtornooi. Dit zal wel betalend zijn, 1 $. 

 

Ook voor de club stelt de lockdown een probleem: we hebben geen inkomsten 

terwijl een aantal kosten blijven. Zo hebben we aan de eigenaar (de Parochiale 

Werken) een tegemoetkoming voor de huur gevraagd, maar ze wensen daar 

niet op in te gaan. We moeten dus onze financiën goed opvolgen, en zullen dat 

ook doen. 

 

Intussen is ons bestuur nog altijd actief. We moeten voorlopig wel online 

vergaderen, via “zoom”, en dat hebben we dan ook al enkele keren gedaan. 

 

Tijd dus voor enkele nieuwtjes: 

• Nieuw bestuur.  Normaal hadden we bestuursverkiezingen moeten 

hebben, maar aangezien er slechts één kandidaat extra was, (Patrick 

Herroelen) gaan deze niet door en is Patrick opgenomen in het bestuur 

zoals voorzien  in het huishoudelijk reglement. We heten Patrick welkom. 

Zijn inbreng zal zeker nuttig en wenselijk zijn. 

 



• 40 e verjaardag : We zouden op 20 juni dit lustrum vieren in de 

Parkabdij, maar het lijkt uitgesloten dat dit zal  doorgaan. We voorzien 

indien mogelijk een feestje in het najaar, en de barbecue zal voor 

volgend jaar zijn. 

 

• Kroegentocht:   Ook hier hetzelfde probleem: we kunnen de 

kroegentocht maar organiseren als de kroegen tijdig kunnen opengaan, 

en ook de grenzen want we krijgen altijd een aantal Nederlandse gasten. 

Voorlopig nog geen nieuws hierover. 

 

• Vakantie Neer: Deze gaat in principe door. Eind augustus is nog een 

eindje weg. Mocht het toch nog mislopen dan kan de reservatie gewoon  

in 2021 behouden blijven. 

 

• Lokaal: Jullie weten waarschijnlijk wel dat het contract met “Ons Huis” 

niet zal verlengd worden aangezien een projectontwikkelaar heel deze 

zone onder handen zal nemen en geen ruimte voor ons garandeert. We 

waren van mening dat we als club niet bij de pakken konden blijven 

zitten en hebben een nieuw pand gehuurd in de Brusselse straat 61, het 

vroegere uitvaartcentrum “Tossyn” waar we het volledige gelijkvloers 

kunnen  huren voor een periode van 9 jaar vanaf 1 mei. Hier zijn nog wat 

voorbereidende werken nodig en die zullen in mei starten. We hebben er 

geen idee van wanneer we onze tornooien terug kunnen organiseren: 

dat kan nog in “Ons Huis” zijn (ten laatste tot eind augustus) of in de 

nieuwe locatie. Maar we houden jullie op de hoogte. 

 

 

• Voor andere kwesties  bv. de viertallencompetitie, startcursussen enz. 

krijgen jullie informatie zodra die er is. Ook voor het online gebeuren 

houden we U op de hoogte 

Mochten jullie verder vragen hebben, opmerkingen of suggesties, dan kan je 

altijd mailen naar andre.leplat@telenet.be  of naar info@bcpieterman.be 

 

 

Hou jullie intussen goed, maak er het beste van,  en tot later. 



 

 

Namens het bestuur,  

Andre 

 


