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Nieuwsbrief december 2016
1. Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt alle clubleden uit op de feestelijke nieuwjaarsreceptie die zal
doorgaan in
Den Boomgaard
op maandag 16 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 10
januari: dit kan via de inschrijvingslijst op één van de clubavonden (vanaf 19/12/16)

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) worden de laureaten van het
clubkampioenschap 2015-16 in de figuurlijke bloemetjes gezet. Luc Meeuwsen was
afgetekend eerste met een zeer hoge gemiddelde score van 62,0% (voor de 24 beste
resultaten). Patrick Finaut werd tweede met 59,8% en Dirk Lankhorst derde met

59,3%. De volledige rangschikking, met en zonder geniale handicap-correctie, kan je
terugvinden op onze website (eindstand 2015-16).
Ondertussen is het nieuwe kampioenschap reeds geruime tijd aan de gang. De

rangschikking na 10 speeldagen is bijgevoegd.
2. Ledenlijst 2016-17

BC Forum telt nu 57 leden (vorig jaar 64) waarvan er 48 (vorig jaar 55) via onze club
bij de VBL zijn aangesloten. De lijst op onze website is bijgewerkt. Indien uw
gegevens

onjuist

of

onvolledig

zijn,

stuur

dan

a.u.b.

een

bericht

naar

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

Nieuwsbrief 1612

2/2

erik.gerlo@telenet.be.
3. Interclubcompetitie 2016-17
Onze club heeft 3 ploegen ingeschreven. Voor de winterstop hebben de meeste
ploegen 9 van de 14 wedstrijden afgewerkt.


Forum 1 (kapitein: Patrick Finaut) staat 1ste in nationale IIB. De weg naar
nationale I ligt open. Geen steek laten vallen is de boodschap want de
voorsprong op nummer twee bedraagt minder dan 2 punten (welgeteld 1,23
punt).



Ook in nationale IIIC zal het spannen. Forum 2 (kapitein: Jules Hendrickx) deelt
de 1ste plaats met Namen 2 (gemiddelde score 17,0). Het ziet er naar uit dat de
laatste wedstrijd (in Namen) doorslaggevend zal zijn.



Forum 3 (kapitein: Rita Maarten), nieuweling in Liga 1C, staat voorlopig 7de met
een gemiddelde score van 14,2. Volhouden hé!. Het behoud lijkt verzekerd en

mits wat meeval in de laatste wedstrijden is een tweede plaats nog mogelijk.

Viert BC Forum volgend jaar twee kampioenenploegen? We mogen het hopen.
Supporters zijn van harte welkom bij één van de volgende thuiswedstrijden in Hotel
La Chaumière (21 januari en 4 februari).
5. Varia


Voor de eindejaarsbridgedrive in BTC Wemmel op 17/12 zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Wie zich alsnog wil inschrijven voor de bridgedrive en/of
het diner wordt verzocht mij te verwittigen vóór woensdag 14/12.



Er wordt niet gekaart op 26/12/2016, wel op 02/01/2017.

Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van BC Forum,
Erik Gerlo
11-12-2016
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