
 
 

Wespelaar, 1 november 2021. 
 

Beste bridgevrienden, 
 
Het is de periode van het jaar dat wij alle dierbaren herdenken die ons zijn ontvallen. 
Ook de vierde Corona golf overspoelt het land en de nieuwe ministeriële maatregelen 
vullen, samen met wat extra clubnieuws, deze nieuwsbrief. 

Wijziging Corona maatregelen 
Vanaf 1 november dien je ook in Vlaanderen een covid ‘safe’ attest te tonen in alle 
horecazaken en bij alle (sport)evenementen. Dit betekent dat je bij het betreden van 
de cafetaria en/of bridgezaal zal worden gecontroleerd of je in het bezit bent van dit 
attest. Zonder attest kunnen we u niet meer laten deelnemen aan onze bridgedrives. 

Heb je het attest nog niet, dan kan je via je smartphone de gratis CovidSafeBE-app 
downloaden. Verder kan je ook aan deze pas geraken via www.mijngezondheid.be of 
je kan hem telefonisch aanvragen via het telefoonnummer 078/78.78.50. 

Competitie 2021-2022 
De competitie is al enkele weken aan de gang en onze beide ploegen doen het meer 
dan behoorlijk. Een tussenstand zal regelmatig worden uitgehangen maar kan ook 
worden geraadpleegd via www.vbl.be. 

Clubkampioenschap 2021-2022 
Vorige seizoenen heeft Corona het verloop van onze clubtornooien overhoop gehaald. 
Vanaf dit seizoen is het opnieuw mogelijk om op vrij normale wijze te spelen zodat er 
op het einde van dit seizoen opnieuw de titel van club- en slemkampioen zal worden 
toegekend. Een tussenstand zal ook regelmatig ad-valvas worden uitgehangen. 

Bridge cursus 
Op 9 november start onze volgende initiatiecursus met Luc Verest als lesgever. Tot op 
heden hebben 15 geïnteresseerden zich gemeld om aan de cursus deel te nemen. Wij 
wensen Luc en zijn volgelingen veel succes. Verder is iedereen welkom om onze 
nieuwe toekomstige leden te komen aanmoedigen. 

Vervolgcursus 
Wij hebben van meerdere clubleden de vraag gekregen of BCH geen themalessen wil 
organiseren over bied- en speeltechniek en over overtredingen en de arbitrale 
gevolgen. Dit zal op bestuursvlak worden bekeken. 
 
Halve marathon 2021 
Op zondag 12 december organiseert BCH zijn jaarlijkse halve marathon. Vanaf heden 
is het mogelijk om in te schrijven. Zowel de aankondiging als inschrijvingslijst zijn 
uitgehangen op het infobord. 
 
HET BESTUUR 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Bridgeclub Haacht voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg 
van uw lidmaatschap en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van 
persoonsgegevens vindt u op onze website www.bridgeclub-haacht.be. 


