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 Nieuwsbrief december 2015 

 

1. Nieuwjaarsreceptie 

Het bestuur nodigt alle clubleden uit op de feestelijke nieuwjaarsreceptie die zal 
doorgaan in 

Den Boomgaard 
op maandag 18 januari om 18:45 uur 

met 
Cava (en andere dranken behalve sterke drank) 

en een 10-tal 'luxe'-hapjes. 
 

Voor een vlot verloop van de avond verzoeken we uw deelname te bevestigen vóór 12 
januari: dit kan via de inschrijvingslijst op één van de clubavonden (vanaf 21/12/15) 
of via mail (erik.gerlo@telenet.be). De receptie is gratis voor de leden. Niet-leden zijn 
van harte welkom mits betaling van 10 €. 

Vóór de aanvang van de bridgedrive (20 uur stipt) mogen de laureaten van het 
clubkampioenschap 2014-15 hun welverdiende beloning in ontvangst nemen. Dirk 
Lankhorts en Luc Meeuwsen waren ex-equo eerste met een gemiddelde score van 
61.24% voor de 24 beste resultaten, Mark Banen was derde met 58.02%. De volledige 
rangschikking, met en zonder handicap-correctie, kan je terugvinden op onze website 
(eindstand 2014-15). 

Ondertussen is het nieuwe kampioenschap reeds geruime tijd aan de gang. De 
rangschikking na 11 speeldagen staat ook op onze website (tussenstand november 
2015). 
 

3. Ledenlijst 2015-16 

BC Forum telt nu 64 leden waarvan er 55 via onze club bij de VBL zijn aangesloten. 
De lijst op onze website is bijgewerkt. Indien uw gegevens onjuist zijn, stuur dan een 
mail naar erik.gerlo@telenet.be. 

4. Interclubcompetitie 2015-16 

Onze club heeft 4 ploegen ingeschreven. De competitie is ondertussen al ver 
gevorderd: de meeste ploegen hebben 10 van de 14 wedstrijden afgewerkt. De 
rangschikkingen kunnen gevolgd worden via onze website onder het menu 
“Competitie”. 

• Forum 1 (kapitein: Patrick Finaut) is 3de in nationale IIB met een gemiddelde van 
16.5 punten.  

• Forum 2 (kapitein: Jules Hendrickx) staat 4de in nationale IIIB met een 



Nieuwsbrief 1512  2/2 

Lokaal: Den Boomgaard, Driesstraat 120 te Wolvertem; Rekeningnr: IBAN BE12 0682 2540 5492 - BIC GKCCBEBB; 
Website: http: users.telenet.be/bridgeclubforum 

gemiddelde score van 14.5. 
• Forum 3 (kapitein: Geert Van Soom) is 5de in Liga 1C met een gemiddelde score 

van 14.6. 
• Forum 4 (kapitein: Bert Heylen) is 1ste in Liga 2F met een gemiddelde score van 

18.7 maar BC Waregem heeft 1 wedstrijd minder gespeeld en staat virtueel aan 
de leiding met een gemiddelde score van 20.2. 

 
Supporters zijn van harte welkom bij één van de volgende thuiswedstrijden in Hof te 
Bettegem. Op 16/01/16 wordt de topwedstrijd in Liga 2F gespeeld. De laatste 
thuismatch van het seizoen volgt op 23/01/16.  
 
Sommige ploegen hebben het moeilijk om elke week een viertal samen te stellen. 
Daarom deze dringende oproep: wie graag viertallencompetitie speelt neme vóór 1 
maart 2016 contact met onze competitieverantwoordelijke Bert Heylen. Voorkeur 
wordt gegeven aan kandidaten die minstens 7 van de 14 wedstrijden willen spelen. 

5. Browling 

Het bestuur van BC Forum overweegt in de periode maart/april 2016 opnieuw een 
“browling” te organiseren. De laatste dateert al van december 2010. Vooraleer de zaal 
vast te leggen hadden we graag een idee van het aantal deelnemers (een minimum 
van 24 is wenselijk). Graag ontving ik een berichtje van alle geïnteresseerden. 

6. Herinnering 

Voor de bridgedrive met etentje in BTC Wemmel op 19/12 zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Wie zich alsnog wil inschrijven voor de bridgedrive en/of het diner 
wordt dringend verzocht onze penningmeester Romain Vaes te contacteren. 

 

 

 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens bestuur BC Forum, 
Erik Gerlo 
 
12-12-2015 


