
 

 
 
 

Wespelaar, 22 maart 2022. 
 
Beste bridgevrienden, 
 
Eindelijk hebben wij het Covid Safe Ticket als de mondmaskers kunnen opbergen. Hopelijk 
evolueert nu alles gunstig en zijn we op weg naar groen. Dit betekent dat er opnieuw plannen 
kunnen worden gesmeed. Dus tijd om deze plannen voor het lopende jaar bekend te maken 
aangevuld met wat extra clubnieuws. 

Standen clubcompetitie 

Hierbij de tussenstanden van de verschillende clubcompetities : 

TUSSENSTANDEN CLUBKAMPIOENSCHAP 2021-2022 21/mrt 

WOENSDAG VRIJDAG 

Rank Naam Punten Rank Naam Punten 

1 DE LEEUW Gunther 151,5 1 MISTIAEN Dierik 245,5 

2 VERREYDT Bart 119,0 2 VAN VELTHOVEN Walter 232,5 

3 BALTHAZAR Jean-Pierre 102,5 3 DE LEEUW Gunther 188,5 

  GYSEMANS Paul 102,5 4 GYSEMANS Paul 183,5 

5 RENIERS Godelieve 100,0 5 BALTHAZAR Jean-Pierre 182,0 

  DE WIJNGAERT Herman 100,0 6 MISTIAEN Kristien 176,0 

7 BOSMANS Jules 98,5 7 BOSMANS Jules 170,5 

8 DECLERCQ Dirk 96,0 8 PETERS Guy 166,0 

9 HENSEN Jean 95,0 9 VAN CRAENENBROEK Marc 160,5 

10 VEREST Luc 93,5 10 DOLMAIRE Jacqueline  155,5 

 

TUSSENSTANDEN SLEMKAMPIOENSCHAP 2021-2022 21/mrt 

WOENSDAG VRIJDAG 

Rank Naam Punten Rank Naam Punten 

1 De Leeuw Gunther 50 1 De Leeuw Gunther 74 

2 Hensen Jean 39   Bosmans Jules 74 

  Declercq Dirk 39 3 Van Acker Christine 69 

  Nackaerts Herman 39 4 Peters Guy 65 

  Trautzsch Claudine 39 5 Trautzsch Claudine 59 

6 Gabriels Lut 35 6 Beukeleirs Wim 57 

  Verreydt Bart 35   Mistiaen Kristien 57 

  Scheers Daniel 35 8 Dolmaire Jacqueline 56,5 

9 Quartier Linda 31   Van Craenenbroeck Marc 56,5 

10 Tuyaerts Jacqueline 28 10 Riesterer Maryse 52 

Deze standen worden ook op regelmatige basis ad-valvas uitgehangen. 



Viertallen competitie 2022 

De viertallen competitie is ook afgelopen. Wij hadden twee ploegen in competitie en beide teams 
hebben meer dan behoorlijk gepresteerd. Alvast onze dank aan alle competitiespelers. 

Hierbij de eindstanden : 

  

Initiatiecursus bridge 

De beginnerscursus werd ook hervat. Momenteel zijn er 14 cursisten die de lessen volgen, 
aangevuld met enkele personen die de cursus een tweede maal doorworstelen. De lessen lopen 
nog een tijdje en iedereen kan een kijkje komen nemen op dinsdagavond van 19u30 tot 22u00. 

22/mrt Les 

29/mrt GEEN LES 

5/apr Les 

12/apr DRIVE 

19/apr Les 

26/apr Les 
3/mei GEEN LES 

10/mei Les 

17/mei Les 

24/mei Les 

Bovendien wordt in het kader van deze cursus op dinsdagavond 12 april een bridgedrive 
georganiseerd met voorgestoken spellen. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die 
op die dag mee willen komen spelen. Bij interesse graag aanmelden bij de voorzitter of de lesgever 
(Luc Verest). Ook na afloop van de cursus eind mei zullen er eveneens nog twee of drie 
inlooptornooien worden georganiseerd waarbij een starter wordt gekoppeld aan een meer 
gevorderde speler. Hiervoor zijn wij eveneens op zoek naar leden die onze beginners wat extra 
begeleiding willen geven bij hun eerste tornooien. Via een extra nieuwsbrief zal op dat moment een 
oproep naar vrijwilligers worden gedaan. 

Financieel verslag 

Wegens Corona perikelen was het niet mogelijk gedurende een ganse tijd clubtornooien te 
organiseren en werd beslist om geen clublidgelden te innen waardoor er beduidend minder 
inkomsten voor de club waren. Daar tegenover zijn er geen activiteiten kunnen doorgaan en hadden 



wij ook minder uitgaven. Dit resulteert in een batig positief resultaat. Een volledig financieel 
jaarverslag is voor alle leden beschikbaar op het einde van het seizoen (eind september). 

Vakantieplanning 2022 

Wij hebben van de uitbaters van de cafetaria vernomen dat zij hun jaarlijks verlof gepland hebben 
van 30 juni tot en met 31 juli. Het bestuur heeft de nodige maatregelen genomen zodat wij 
gedurende deze periode onze clubtornooien kunnen laten doorgaan in de kantine achteraan het 
sportcentrum. Dit betekent dat gedurende deze periode de dranken in eigen beheer worden 
geschonken. Daarom zijn we op zoek naar een persoon, die tegen betaling, de bediening wil 
verzorgen en dit zowel op woensdagavond (19u tot ca 01u) als vrijdagnamiddag (13u tot 19u). Ken 
je iemand die hiervoor interesse zou betonen, gelieve dan contact op te nemen met een van de 
bestuursleden. 

Evenementen 2022 

En tot slot haal alvast je agenda erbij. Nog wat extra nieuws met betrekking tot de evenementen die 
de club dit kalenderjaar nog zal organiseren: 

Ledenfeest : 

Ten gevolge van Corona en zijn beperkingen in het begin van het jaar, met nadien de nodige 
problemen van het vinden van een geschikte datum, waarop zowel de cafetaria vrij én de Catering 
Company niet volboekt was, heeft het bestuur beslist dit event uit te stellen tot januari 2023.  

Barbecue :  

Noteer wel met stip 19 juni 2022 in je agenda want op die datum zal onze 1e barbecue plaatsvinden. 
Alle info zal via een aparte nieuwsbrief en via een affiche ad-valvas worden gecommuniceerd.  

Herfsttornooi :  

Ook het herfsttornooi staat dit jaar op het programma. Het tornooi zal normaal op 11 september 
plaatsvinden. De formule wordt mogelijk wat aangepast. Het bestuur is momenteel bezig om dit 
verder uit te werken. Meer info volgt van zodra alles bekend is. 

Herfstweekend :  

Ook het herfstweekend is al gepland en zal doorgaan van 11 tot 14 november 2022. De bestemming 
is het Veerse Meer waar we zullen verblijven in een recent 4* hotel. Meer informatie volgt. 

Halve Marathon :  

Verder organiseren wij op het einde van het jaar opnieuw een halve marathon. Noteer ook 11 
december 2022 al in je agenda. 

 

En tot slot … 

“Nieuwe” Mechelse bridgeclub 

Wij hebben een mail ontvangen over de nieuw opgerichte bridge club  “Manebridge“. Deze werd 
geboren uit de vroegere club Elckerlyck, die onlangs werd ontbonden. Met hun nieuw bestuur willen 
ze nieuwe wegen inslaan en meer contact zoeken met andere clubs. Ze willen een gastvrije club 
worden waar iedereen welkom is. 

Iedereen die eens een extra namiddag wil spelen kan terecht in de Snooker op het Rodekruisplein 
vlak aan de afrit Mechelen Noord. De parkeerplaats is vlakbij aan de Mc Donald’s. 

Ze starten om 13u30 en het einde is voorzien rond 17u30. 

 

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. 

http://www.bridgeclub-haacht.be/

