
Beste bridgevrienden,  
 

Het seizoen loopt op zijn einde en dus stilaan tijd om jullie wat clubinfo te bezorgen. 

Heropening clublokaal 
Vanaf deze week zijn de uitbaters van de cafetaria opnieuw in het land en is ons clublokaal 
opnieuw beschikbaar. Dus zullen de wekelijkse bridgedrives vanaf woensdag 3 augustus 
opnieuw in ons vertrouwde lokaal doorgaan. 

Het bestuur maakt van deze gelegenheid graag gebruik om iedereen van harte te bedanken 
die de afgelopen maand hebben geholpen met het klaarzetten van de zaal, bij de bediening, 
bij het opruimen van het bridgemateriaal en bij de afsluit van de zaal. 
 

Lidgelden seizoen 2022-2023 

Het seizoen 2021-2022 loopt op 31 augustus ten einde en dus is stilaan tijd om het lidgeld 
voor het seizoen 2022-2023 te voldoen. De clubbijdrage blijft ongewijzigd op 10 €. 

Er is de keuze om een papieren of elektronische versie van ‘Bridge Beter’ te bekomen.  

Lidgelden te betalen voor eind augustus via het rekeningnummer BE10 7755 9864 3504 van 
BC Haacht met vermelding van de na(a)m(en) en de gewenste categorie :  

Cat 1 : geregistreerde VBL speler : 49 €  (VBL 39 + BCH 10)  
Cat 2 : geregistreerde VBL speler + digitale versie BB : 57 € (VBL 39+8 + BCH 10)  
Cat 3 : geregistreerde VBL speler + papieren versie BB : 69 € (VBL 39+20 + BCH 10)  
Cat 4 : cursist 2e jaar : 22 €  
Cat 5 : steunend lid : 10 €  

Leden die dit jaar de cursus voor de eerste maal hebben beëindigd zijn nog gratis lid voor 
het seizoen 2022-2023. 

Nieuw seizoen 2022-2023 
De inleg voor onze clubtornooien blijven voor volgend seizoen ongewijzigd. Niet-leden 
betalen een inleg van 3,5 €, leden betalen 2,5 € inleg per drive. 

Vrijdag 2 en woensdag 7 september biedt de club alle aanwezigen een drankje aan naar 
aanleiding van de start van dit nieuwe seizoen. Tevens zullen op deze dagen de titels van 
club- en slemkampioen worden uitgereikt. De eindstanden zullen ad-valvas worden 
uitgehangen. 

Vanaf half september zal ook een financieel verslag van het afgelopen seizoen 2021-2022 
beschikbaar zijn. Dit verslag zal aan ieder lid via een aparte nieuwsbrief worden 
toegestuurd. 

Viertallen competitie 
Voor het seizoen 2022-2023 heeft BC Haacht 2 teams ingeschreven voor de viertallen 
competitie. Beide teams treden aan in liga 1. Tussenstanden zullen regelmatig worden 
uitgehangen. Wij wensen hun alvast veel succes. 

Herfstweekend november 
De inschrijvingen voor het herfstweekend in Arnemuiden (hotel Veerse Meer) zijn 
afgesloten. Alle kamers zijn geboekt. Momenteel zijn wij bezig met de samenstelling van het 
programma. Van zodra dit beschikbaar is zullen alle deelnemers hiervan verdere informatie 
ontvangen. 
 
Jaarlijks herfsttornooi  
Het herfsttornooi zal dit jaar doorgaan op zondag 11 september. Het tornooi wordt naar 
goede gewoonte afgesloten met een koud buffet. De prijs voor bridge, aperitief, koud buffet 



én dessert bedraagt als lid 30 euro per persoon. Ook leden, niet-leden en niet-bridgende 
partners kunnen deelnemen aan het koud buffet (inclusief aperitief). Alle informatie en 
bijdrage is terug te vinden in bijgevoegde flyer. Diegenen die enkel willen deelnemen aan 
het tornooi betalen 10 euro per speler (bridge + aperitief). Vooraf inschrijven is verplicht en 
kan ‘ad valvas’ op de inschrijvingslijst of via een van de bestuursleden en is definitief na 
storting van het verschuldigde bedrag op onze gekende rekening BE10 7755 9864 3504 met 
vermelding van ‘herfsttornooi + namen spelers’. De bridgedrive start stipt om 13u30.  
  

En tot slot wensen wij iedereen nog een zonnige maand augustus toe.  
                                                                                                                                                             Het bestuur, 


