Belangrijke personen
Voorzitter: Lambert Sprangers
Vice-voorzitter: Wilma Oostelbos
Secretaris: Ferry van Straelen
Penningmeester: Huub Harmsen
Lid : Lon van Mook
Lid: Els Kenter
Wedstrijdleiders donderdag:
Ruud Koningen en Ari van Valen
Wedstrijdleider maandag:
Els Kenter

Locatie:
De Leyhoeve
Dr Bloemenlaan 9-21
5022 KX Tilburg

www.nbbclubsites.nl/club/29018 of
www.bctranoi.nl

Contributie van mei-april is 75 euro voor
maandagmiddag of donderdagavond.
Voor beide zittingen is dat 115 euro.
Belangrĳke emailadressen:
info@bctranoi.nl
bestuur@bctranoi.nl
wl@bctranoi.nl
afmelden via de website
of via WhatsApp-groep Tranoi

Op maandagmiddag en in de maanden
mei t/m augustus op donderavond voor
niet leden 2 euro per persoon.

Opgeven via Els Kenter 06-1383.1210
of Lambert Sprangers

06-1394.3766

WELKOM

Werkwijze maandagmiddag

Werkwijze donderdagavond

• De maandagmiddag kent een vrije inloop
en losse zittingen, die samen een
individuele competitie vormen.

• Jaarlijks is er een speciale drive (dit jaar 40
• De donderdagavond speelt 6
competitieronden van elk 5 zittingen in 3
jarig lustrum op zaterdag 7 oktober 2017), een
lijnen. Hierin vind er promotie - en degradatie kerstdrive en fietsdrive.
plaats, waarbij de 4 beste resultaten gelden.
• Elke week worden eetbonnen van de
• Start om 19.30 tot ongeveer 23.00 uur
Leyhoeve verloot onder de deelnemer, zoals

• Start 13.30 tot ongeveer 17.00 uur.
• Om snel te kunnen starten is
voorinschrijving gewenst. Hiervoor ligt er
een intekenlijst voor de komende weken
klaar. De lijst is ook zichtbaar op de
website www.bctranoi.nl. De organisatie
zorgt voor de onderlinge afstemming.

Activiteiten en bijzonderheden

op maandag en donderdag.
• U hoeft zich alleen af te melden als U als paar
• Men is verplicht om minimaal 2 consumpties
niet komt. Hiervoor gebruiken we een
whatsapp-groep, email afmelden@bctranoi.nl, per zittingen af te rekenen.
of de website www.bctranoi.nl. De organisatie
• De vereniging is aangesloten bij de NBB.
zorgt voor de afstemming.
• De kernwaarden zijn: Gezelligheid- Oog voor

• In 2017 hopen we 2 lijnen te vormen. Het
afgelopen jaar is gedurende het
hoogseizoen gemiddeld 8-10 tafels bezet.

• In de maanden mei t/m augustus is er geen
competitie maar vrije inloop, zoals op de
maandagmiddag.

• Jaarlijks wordt er een club en
stemkampioen gehuldigd

regeling van de gemeente.
• Jaarlijks wordt er een club en stemkampioen
gehuldigd.
• Elk lid kan gebruik maken van de NBB-app
voor de uitslagen en van de Bridgemate app,

Elkaar - Anticiperend.
• De vereniging is aangesloten tijde Mee-Doe

waar naast uw loopbriefje, de uitslag ook elk
spel kan worden nagespeeld.

