roep u graag op om veel aanwezig te zijn en wens u verder namens het hele
bestuur een gelukkig en gezond 2014!
De beste wensen!
De bridgedrive met 14 tafels werd glansrijk gewonnen door Dirk Lankhorst - Luc
Meeuwsen (70,74 % in NZ) en Vincent Gaillard - Jules Hendrickx (62,38% in OW).
Interclubcompetitie 2013-14
De competitie zit er weer eens op. Geen medailles in Sotjsi, en ook niet in de bridgecompetitie!
• Forum 1 (kapitien: P. Finaut) werd op de laatste speeldag verwezen naar een
gedeelde voorlaatse plaats in nationale IIA met een gemiddelde score van 13,6. Het
kon niet nipter zijn: het team komt 2 schamele puntjes tekort om het behoud te
verzekeren.
• Forum 2 (kapitien: G. Van Soom) werd 8e in Liga 1C met een gemiddelde score van
12,6 en kwam ook enkele punten tekort om het behoud te verzekeren. Jammer
maar helaas.
• Forum 3 (kapitien: F. Aelbers) had lang uitzicht op de titel in Liga 1B en werd
uiteindelijk verdienstelijk 4e met een gemiddelde score van 15,7
• Forum 4 (kapitien: B. Heylen) haalde in Liga 2E een gemiddelde score van 16,8 en
werd knap 2e na het sterke team van Westrand (met o.a. de Forum-leden Eric
Lanckmans, Ludo De Mey en Bob De Vuyst). Een welgemeend proficiat aan onze
Westrand-vrienden en aan de 10(!) spelers het Forum-team.
Leden die onze competitieploegen willen versterken of een nieuwe ploeg willen opstarten
worden verzocht zich zo snel mogelijk kenbaar te maken bij interclubverantwoordelijke
Bert Heylen. Volgend jaar gaan we voor het podium, in navolging van onze
professionele teamsporters deze zomer.
Algemene Vergadering
Onze jaarlijkse Algemene Vergadering gaat door in Den Boomgaard op paasmaandag
21 april. De officiële uitnodiging met de dagorde en een volmachtenformulier worden
begiin april verstuurd. Hou alvast deze datum vrij!
Beginnerscursus
Dinsdag 25 februari wordt de eerste les gegeven van de initiatiecursus die door
bridgeclubs Forum, Pajottenland en Westrand samen wordt georganiseerd. Er zijn
reeds 22 inschrijvingen en misschien komen er nog enkele bij.
Webnieuws
De website is bijgewerkt met de tussenstand van het clubkampioenschap op eind
januari, dit is na 17 drives (druk CTRL en klik hier).

Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Bridgeclub Forum,
Erik Gerlo
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