
 

 
 
 
 
 

Artikels  7,  9  en  14  van  het  huishoudelijk  reglement  werden  in  die  zin 
aangepast (zie onze website).
Wie 's vrijdags in de namiddag wil bridgen verwijzen we graag door naar 
Bridgeclub Pajottenland (C.C. Den Horinck, Noorderlaan 20, 1731 Zellik), 
aanvang  om  14u  (meer  info  op  http://www.bridgeclubpajottenland.be/). 
Leden van Bridgeclub Forum zullen geen extra inleggeld moeten betalen op 
vrijdagnamiddag.  Op  onze  beurt  rekenen  wij  geen  extra  euro  aan  voor 
leden van Pajottenland die op maandagavond bij Forum komen spelen.
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• Sommige leden vinden blijkbaar moeilijk de weg naar onze website. Het 
internetadres van de nieuwe website is:

 http://users.telenet.be/bridgeclubforum
Ik  weet  het,  't  is  niet  gemakkelijk  te  onthouden.  Sla  daarom dit  adres 
meteen  op  bij  de  favorieten  van  uw  internetbrowser  of  maak  een 
snelkoppeling  op  het  bureaublad.  Als  dat  niet  lukt  gebruik  dan 
“bridgeclubforum” (in één woord) als zoekterm.

• De eerste maandag van september tot en met februari spelen we Butler, ook 
als er een “bye-paar” is.

• Eens de bladeren begonnen te vallen werd het wel wat frisser in de grote 
zaal van Den Boomgaard. Daarom verzoeken we alle verstokte rokers om de 
achterdeur dicht te laten en niet meer op het terras te gaan roken wanneer 
de buitentemperatuur minder dan 21°C bedraagt.

• In tegenstelling tot wat vroeger gemeld werd, gebeurt de toegang tot de 
zaal best via de taverne, idem voor het verlaten ervan.

2. Clubkampioenschap 2012-13

Het clubkampioenschap werd eind augustus afgesloten. Er waren 47 bridgedrives 
op maandag, 43 op vrijdag. Beide competities eindigden met  een nek-aan-nek 
race tot  de laatste speeldag. De rangschikking werd bepaald op basis van het 
gemiddelde van de 24 resp. 22 beste scores. Rita Maerten was met 85 deelnames 
het  meest  aanwezig.  Proficiat  aan alle  laureaten.  Op onze  website  vindt  u  de 
volledige eindrangschikkingen  .  
Maandag Vrijdag
1) Van Dam Daniël 59,67 % 1) Appelmans Agnes 59,70 %
2) Stinis Marc 59,56 % 2) Gerlo Erik 59,42 %
3) Philippe Desmet 59,39 % 3) Maerten Rita 57,92 %

3. Ledenlijst 2013-14

BC  Forum  telt  nu  70  leden  waarvan  er  63  via  onze  club  bij  de  VBL  zijn 
aangesloten. Controleer a.u.b. uw gegevens op de ledenlijst en stuur een mailtje 
naar erik.gerlo@telenet.be indien er wijzigingen nodig zijn.

4. Interclubcompetitie 2013-14

Na 4 speeldagen staat 
• Forum 1 (kapitein: Patrick Finaut) op de 6de plaats in nationale IIA
• Forum 2 (kapitein: Geert Van Soom) op de 5de plaats in Liga 1B
• Forum 3 (kapitein: Francis Aelbers op de 2de plaats in Liga 1C
• Forum 4 (kapitein: Bert Heylen) op de 2de plaats in Liga 2E

Kom gerust  een  kijkje  nemen  en  onze  ploegen  aanmoedigen  bij  één  van  de 
volgende thuiswedstrijden in Hof te Bettegem, Brusselsesteenweg 383 te 1731 
Zellik (23/11, 7/12, 11/1, 25/1 en 8/2).

5. Nieuwjaarsreceptie

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op maandag 20 januari 2014. De 
laureaten van het clubkampioenschap 2012-13 zullen dan gelauwerd worden. U 
bent allen van harte uitgenodigd. Hou alvast de datum vrij.

Vriendelijke groeten namens het bestuur van BC Forum,
Erik Gerlo
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