
Voorzitter, commissieleden 

 

 BC Het Twentse Ros bestaat sinds 1950, heeft 120 leden, en is sindsdien een groot aantal 

keren verhuisd. Elke verhuizing heeft ons de laatste keren leden gekost. We waren blij toen 

we 3 jaar geleden in het DSC konden gaan spelen en krabbelen nu in ledental weer een 

beetje op. 

In dit DSC spelen nu de Majongclub, de schaakclub, de damclub, een maandagmiddag instuif 

bridgeclub en buiten Het Twentse Ros nog bridgeclub Teletroef met ruim 100. Dit was bijna 

nog een club meer geweest maar toen het DSC bijna rond was met deze club, heeft de 

gemeente via het wijkcentrum met de huurprijs onderboden. Deze vereniging heeft toen 

afgehaakt en voor de gemeente gekozen! 

De bridgers maken gezamenlijk gebruik van bridgemateriaal, computer, printer en zg 

bridgemates (kastjes waarmee aan tafel scores kunnen worden ingevoerd die elektronisch 

worden verwerkt). 

Het DSC is niet alleen om onze sporten te bedrijven, maar is er ook voor de sociale 

contacten. Mensen komen ’s avonds om goed 7 uur en ook na afloop om ruim kwart over elf 

blijven er mensen hangen om resultaten te bespreken of om zo maar wat te praten. 

Naast de wekelijkse bridge avonden worden er in het DSC door het district van de NBB 

verschillende competities gespeeld. Zoals damesparen, gemengde paren, open paren, open 

viertallen, senioren viertallen en senioren paren. Samen 26 avonden of middagen. 

Bovendien wordt er in het DSC ook regionaal gespeeld met districten IJsselstreek, 

Gelderland, Nijmegen en Twente. Het DSC is in korte tijd een begrip geworden in Twente. 

Wij hebben inmiddels een aparte groep bridgers die in een apart lokaal onder begeleiding 

ervaring opdoen alvorens door te stromen naar de club. 

Het is voor ons niet mogelijk om in een Wijkcentrum te spelen. Wijkcentra sluiten om 23.00u 

en dan zijn wij nog niet klaar met spelen en ook de contacten na die tijd zijn niet meer 

mogelijk.  

 Als we gesplitst worden van Teletroef – en dat kan niet anders want we spelen op 

verschillende avonden -  moeten we investeren in afzonderlijke apparatuur. Maar 

bovendien: wie geeft ons de zekerheid dat we daar wel kunnen blijven. Zoals de schijnbare 

zekerheid die we hadden nu teniet lijkt te worden gedaan, kan het zo maar gebeuren dat de 

gemeente besluit om het bewuste centrum te sluiten. En dan zitten we weer. Dat risico 

willen we niet lopen. Dan zoeken we een gelegenheid waar we wel zekerheid hebben. Dat 

betekent geen toename van omzet voor dit wijkcentrum. 

Hengelo heeft een uniek DSC waar iedereen graag komt en dat willen we graag houden. 

Voorzitter en commissieleden: Laat ons niet in de steek en zorg voor het behoud van het 

DSC. 

 

Ik nodig u graag uit om op een dinsdag- of woensdagavond een kijkje te nemen. Laat het me 

even weten, dan leiden we U rond en kunt U zelf zien waar we allemaal trots op zijn. 


