
 
 

BRIDGE 82 weetjes! 

Katerdrive op donderdag 27 februari a.s.. Aanvang om 
19.45 uur. Eerst fijn bridgen, en daarna een heerlijk 
harinkje happen! Ook oud-leden en niet-leden kunnen 
met jullie meedoen tegen betaling van € 5,00. Opgave 
via wedstrijdleiding of via intekenlijsten op 
speelavonden. 
 
Het 31e bridgeweekend zal worden gehouden vanaf 
vrijdag 23 okt. t/m maandag 26 okt. 2020. Er is gekozen 
voor Hotel de Naaldhof**** in de bossen van Oss. Voor 
meer informatie en inschrijven ga naar de website. 

 

 
thuis gevoeld bij BRIDGE 82. Ik speel nu voor het tweede 
seizoen met André Daamen op dinsdagavond. Op dit 
moment spelen we in de B-lijn. 
Nadat het afgelopen jaar duidelijk werd dat BRIDGE 82 zat 
te springen om nieuwe bestuursleden, heb ik, na diverse 
contacten met het vorige bestuur, aangegeven mij te willen 
inzetten voor BRIDGE 82. Ik realiseer me,  
doordat ik nog maar vrij kort lid ben, dat ik nog onvoldoende 
kennis bezit van het precieze reilen en zeilen binnen de 
club. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit, samen met het 
nieuwe bestuur en de ondersteuning van vicevoorzitter Leo, 
gaat lukken. Ik heb er zin in! 
 
John schrijft: 
 

Mijn naam is John Mersel, 67 jaar oud 
en geboren in Rotterdam. Na mijn 
studie pastoraaltheologie aan de 
Universiteit voor Theologie en 
Pastoraat in Heerlen ben ik als 
pastoraal werker terecht gekomen in 
Eindhoven. Na enkele jaren in het 
parochiepastoraat gewerkt te hebben, 
ben ik door de bisschop van Breda 
aangesteld als pastoraal werker voor 
Diaconie en Caritas in het toenmalige 

dekenaat Oosterhout. Daaronder vielen ook de parochies in 
Dongen. Na een functie op het bisdomkantoor in Breda en 
nogmaals in het parochiepastoraat ben ik in 2015 met 
pensioen gegaan. 
In mijn vrije tijd heb ik altijd wel wat vrijwilligerswerk 
gedaan. Zo ben ik een aantal jaren bestuurssecretaris 
geweest van de wereldwinkel Oosterhout, medeorganisator 
van het Oosterhoutse festival Wereldwijd en sinds enkele 
jaren bestuurslid en notulist van de Stichting Welzijn 
Ouderen Dongen. 
Bridgen heb ik vanaf mijn studietijd gedaan, maar dat was 
in een vriendenclubje en weinig systematisch. Met een paar 
cursussen in Oosterhout kwam er wat meer lijn in en kennis 
van het spel en kwam ik terecht bij BC Doublet in 
Oosterhout. Toen die club met haar activiteiten wegens een 
gebrek aan leden moest stoppen, ben ik als vanzelf 
terechtgekomen bij BRIDGE 82. Ik voel me er thuis en hoop 
nu ook als secretaris een steentje te kunnen bijdragen aan 
het welslagen van de club. 
 
Michel vertelt: 
 
Mijn naam is Michel Michielse, in maart 1972 geboren in 
Breda, waarna we in april 1973 zijn verhuisd naar 
Oosterhout. Ik heb daar, met een onderbreking van 1 jaar 
Breda, gewoond tot mei 2017. Met mijn levens(- en 
bridge)partner, Arianne Addicks, ben ik toen naar Dongen 
verhuisd. We wonen inmiddels bijna 3 jaar erg naar ons zin 
in Oud Dongen, samen met onze 2 honden.  Na mijn (veel 
te lange) middelbareschooltijd ben ik via diverse baantjes 
en militaire dienst in 1999 de accountancy ingerold. 

 
Nieuw Bestuur. 
 
Tijdens de ALV op 28 januari 2020 werd er een nieuw 
bestuur gekozen. Dit was nodig omdat Wilma Leemans 
en John Raesen hadden aangegeven niet langer 
verkiesbaar te zijn. Tot voorzitter werd gekozen Gerard 
van den Dries, tot secretaris John Mersel, en tot 
penningmeester Michel Michielse. Leo Verhoeckx blijft 
het bestuur voorlopig nog terzijde staan in de functie 
van vicevoorzitter en Plonie Rommelse blijft haar 
bijdragen leveren als bestuurslid. 
Bob Spruijt wordt herkozen als wedstrijdleider 
Wilma en John, reuze bedankt voor jullie vele werk. En 
voor Wilma geldt in ieder geval dat zij nog vele taken 
binnen onze club zal blijven behartigen. 
 
Gevraagd om iets meer over zichzelf te vertellen, schrijft 
Gerard: 

 
Mijn naam is Gerard van den 
Dries en ik ben 64 jaar jong. Ik 
ben sinds 4 jaar woonachtig in 
Dongen. Hiervoor heb ik 60 
jaar in Tilburg gewoond; een 
echte Kruik dus. Ik ben 
getrouwd met Claudia en heb 
drie zonen, een 
schoondochter en twee 
kleindochters. 
Ik ben sinds 1 augustus met 
flexpensioen en heb daarvoor 
dertig jaar gewerkt in het 
beroepsonderwijs. Mijn 

bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan in de ouderraad 
van de middelbare school van mijn zonen, in de functie 
van secretaris. Daarnaast ben ik bij Amarant voorzitter 
geweest van de regionale verwantenraad die de 
belangen behartigd van de bewoners binnen Amarant. 
Anderhalf jaar geleden heb ik bij Leo de beginners- en 
gevorderden cursus gedaan. Dit was mijn eerste 
kennismaking met de bridgesport. Ik ben wel een 
fanatieke rikker van huis uit. Sinds september 2018 ben 
ik lid van BRIDGE 82. Van meet af aan heb ik mij goed  



In 2003 ben ik me meer 
gaan richten op de fiscale 
tak. I n 2014 ben ik als 
administrateur in het 
bedrijfsleven aan de slag 
gegaan. Inmiddels heb ik 
daarvan ook weer 
afscheid genomen om 
vanuit huis een 
administratie- en 
belastingadvieskantoor 
op te zetten. Daarnaast 
bezorg ik op 2 ochtenden 
per week de post. Om in 

Dongen ‘in te burgeren’ zijn we, onder andere, gaan 
bridgen. Bridge was voor mij niet onbekend, want ik ben 
daar eind jaren 90 al mee begonnen, maar na een jaar 
of 3 weer mee gestopt. Na een pauze van een jaar of 20 
begon bridge toch weer aan me te trekken en gelukkig 
wilde Arianne het wel leren en kwamen we bij BRIDGE 
82 terecht. Arianne is in 2018 begonnen met de 
beginnerscursus en ik ben bij de vervolgcursus 
ingestroomd om mijn geheugen op te frissen. Hoewel 
de keuze voor BRIDGE 82 puur op toeval is gebaseerd, 
danken we Vrouwe Fortuna dat ze ons in deze richting 
heeft geleid! Ik hoop met mijn inzet een bijdrage te 
kunnen leveren aan een mooie toekomst voor onze 
gezellige club. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clubdrives 
Voorstel van het bestuur is om ook niet-leden deel te laten 
nemen als introducee aan de clubdrives, zoals Katerdrive, 
Eierdrive en Slotdrive. Voor oud-leden was dit al mogelijk, 
maar wellicht kunnen op deze manier niet-leden kennis 
maken met BRIDGE 82 en de sfeer binnen de club 
proeven. 
De kosten voor niet-leden zouden dan € 5,- per persoon 
zijn (ze delen mee aan de extra’s die bij deze drives worden 
uitgedeeld: eieren, haring en advocaatje). 
 
Op verzoek van Martien Trommelen zal worden nagegaan 
of we op dinsdagavond een kwartiertje eerder kunnen 
beginnen. Tijdens een hoofdelijke stemming op dinsdag 11 
februari bleek een ruimte meerderheid voor het idee. 
Besloten werd daarom om vanaf 18 februari om 19.45 uur 
te beginnen. 

 

Nieuw leden:  

We heten Anton Ooijen en Ed Hofman van harte 
welkom als nieuwe leden. Zij spelen op dinsdagavond. 
Op donderdagavond verwelkomen we Henny Meijer. 
Wij wensen hen veel bridge-plezier toe en hopen dat 
ze zich snel thuis voelen in onze club. 

 

 
Besluiten Algemene ledenvergadering. 

Op voorstel van het bestuur wordt besloten om de 

contributie voor het lidmaatschap van BRIDGE 82 

per 2020 te verhogen: Voor 1 avond € 62,- en voor 2 

avonden € 92,-.  

De noodzaak tot verhoging is met name de 

verhoging van de zaalhuur. 

Voorstel tot aanpassing van het CWR m.b.t. 

eigen gemiddelde en spelen met een invaller. 

Er is onduidelijkheid bij de leden over eigen 

gemiddelde en daarom is het iets helderder als er 

een toevoeging wordt gedaan aan de term eigen 

gemiddelde. Eigen gemiddelde is het gemiddelde 

behaald als aangemeld paar in originele 

samenstelling. Dat wil zeggen: aangemeld paar voor 

één competitieronde. Spelen met een invaller moet 

in de lijn van de hoogste ingedeelde speler. 

De behaalde score geldt dan voor de individuele 

speler. 

Maar om de score met een invaller toch mee te laten 

tellen wordt die afgeroomd tot + of – 2,5% van het 

eigen gemiddelde. Je kunt dus nooit meer dan 2,5% 

naar beneden scoren of naar boven scoren van je 

eigen gemiddelde. 

Beide wijzigingen gaan in bij de eerstvolgende 

competitieronde 

 

Lintje voor Leo. 

Tot grote verrassing van de aanwezigen werd de ALV 

onderbroken door de komst van de burgermeester van 

Dongen, mevrouw Marina Starmans. In een uitgebreide 

toespraak somde zij de vele verdiensten van Leo op, 

zowel voor onze bridgeclub als voor de tennisclub Bas 

Dongen. Uiteindelijk resulteerde deze hommage in het 

opspelden van de versierselen die horen bij de 

koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-

Nassau. 

 

Vanzelfsprekend werden Leo en zijn gezin door alle 

aanwezigen van harte gelukgewenst met deze 

verdiende onderscheiding. 

(foto overgenomen uit Dongen Nieuws.nl, Jan 

Stads/Pix4Profs) 

 



Leden die vertrokken zijn: 

 
Dianna den Doop  
Irene van Ham  
Elly Hoevenaars  
Corry Meijs  
Mieke van Kaam  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Secretariaat 

John Mersel 

Dr.Vlimmenstraat 5 

4906EG Oosterhout 

 

BRIDGE 82 

Tel: 06 5178 5018 

secretaris@bridge82.nl 

www.bridge82.nl 

Afmelden dinsdag 

Bob & Berty Spruijt 
Per mail vóór 17.00 uur 

dinsdag@bridge82.nl 
of 

Telefonisch vóór 17.00 uur 
06 2096 4211 

Afmelden donderdag 

Ed van Boxel 
Per mail vóór 17.00 uur 

donderdag@bridge82.nl 
of 

Telefonisch vóór 17.00 uur 
06 3659 2038 
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