
 

Kersttoernooi op vrijdag 21 december 

Ons traditionele kersttoernooi houden we weer op de laatste vrijdag voor de Kerst. Op-
gave verplicht als je die avond wil spelen want alle banen zijn dan bezet voor het toer-
nooi. Je wordt op sterkte ingedeeld maar …, ook een beginnende speler kan het toernooi 
winnen. Sterker nog; de kans dat een beginnende speler met de eer gaat strijken is iets 
groter dan bij de ervaren competitiespelers. Want de betere spelers bieden elkaar 
meestal meer weerstand. Terwijl onder de beginnende spelers een natuurtalent forse 
klappen kan uitdelen en zo de meeste punten scoort. 

Geef je op per email. Opgeven kan tot 10:00 uur op vrijdagmorgen 21 december. Doen! 
Deelnamekosten 1 euro p.p. voor het aanschaffen van prijzen. 
 
De spelletjesavond 24 november 

Wat een lol hadden we op onze spelletjesavond. We waren te gast bij Anja en Ronald 
en het mes lag hierbij op de keukentafel. Matt heeft veel bijgeleerd over spreekwoorden 
en gezegden. En ook zijn Nederlandse woordenschat is weer wat opgerekt. De spelletjes 
van Tanja sloegen geweldig aan. We hebben ons kostelijk vermaakt tot over het 
middernachtelijk uur. Dit verdient navolging. Niet alleen op Ameland is de spelavond 
vaste prik. Ook tijdens het seizoen past zo’n avond erg goed bij onze club. Met dank aan 
de gastvrijheid in Ten Boer en aan Tanja die dit initiatief nam. 
 

  
 
Das Boot op zaterdag 15 december 

De Tweede Wereldoorlog heeft veel films voortgebracht. De rolprenten van het eerste 
uur rijgen vooral geallieerde heraldiek aan de arrogante agressie van de as-mogendhe-
den. Zwart-witbeelden over goed en kwaad in krijgshaftige setting. Latere films over deze 
periode tonen een diepere gelaagdheid. Zoals Das Boot uit 1981. Een film over Duitsers 
op oorlogsmissie. In hun duikboot zijn ze afgesloten van de bovenwereld en geheel van 
elkaar afhankelijk. Onder water gieren de zenuwen in het kwadraat. Dit zindert van de 
spanning. Het leven aan boord komt voelbaar in beeld. Alle details kloppen. Je ruikt de 
stank van jongemannen die ongeschoren bijeen klonteren in nauwe gangen. Drukgolven 
van dieptebommen benemen je de adem. Regisseur Wolfgang Petersen toont in deze 
film hoe beklemmend de hel is in oorlogstijd. 
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Hans Geurts in Cinemagazine: nagenoeg perfecte oorlogsfilm. Zesvoudig Gouden Kalf-
winnaar Martin Koolhoven gaf in een van zijn filmcolleges Das Boot het predicaat: beste 
duikbootfilm ooit. 

 

Deze vertoning in de huiskamerbios bij Van Wees is een langgekoesterde wens. Vanaf 
20 uur heten Nel en Bart je welkom. Eerst koffie en thee. Daarna het geharrewar met de 
projector die als ieder binnen is altijd weer opnieuw moet worden uitgelijnd. De stoelen-
schikking die een aanpassing behoeft vanwege gestaltes die de projectie onderbreken. 
Als ieder zit volgt de inleiding van Bart en het opsommen van regels die gelden tijdens 
de vertoning. Alleen plassen tijdens de pauze. En aan het eind van de film de onvermij-
delijke discussie of het technisch gesproken wel kan. Zo diep duiken; die stalen bolknak 
had toch allang moet imploderen?  

Er zijn al veel aanmeldingen maar er kunnen nog meer bij. Geef je snel op als je ook wilt 
komen. Toegang gratis maar wel een versnapering of andere lekkernij meenemen. 
 
Competitieteams moeten nu punten pakken 

Beide teams komen goed mee. Het eerste team heeft het in de 7e divisie iets moeilijker 
dan het tweede team in de 8e divisie. In de poule van ons eerste team zijn meer teams 
aan mekaar gewaagd dan in de poule bij het tweede team. 

Team 1 bezet nu de tweede plaats en team 2 de eerste plaats. Maar voor beide geldt 
dat sommige tegenstanders minder wedstrijden hebben gespeeld. Met de kerstdagen is 
dit hopelijk hersteld zodat we dan echt kunnen zien waar BCL staat in de competitie. 
 
Amelandweekend: 30 augustus t/m 1 september 2019 

Leg vast in je agenda en geef je nu al op: WhatsApp 0643754553 
Email edwin.van.den.berg19@gmail.com 
 

 
Verzendlijst  Secretariaat 

De Nieuwsbrief zenden we 
naar de huidige en vroegere 
deelnemers van onze activitei-
ten.  
 
Wil je van de lijst af?  
Klik dan op afmelden om ons 
dit te laten weten. 
 
Privacyverklaring BCL 
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