BRIDGE 82 weetjes!

Start van het nieuwe seizoen!

-

De zomercompetitie zit er bijna op. Velen van ons hebben
deze avonden benut om eens met een andere
bridgepartner te spelen en zo zagen we zeer verrassende
combinaties tussen A- en C-spelers of met cursisten. Het
was een geslaagde zomer.

-

-

-

Wist je dat de laatste zomerdrive op dinsdag
27 augustus is ?!?
Wist je dat de wintercompetitie 2019-2020 start op
dinsdag 3 september en op
donderdag 5 september 2019 ?!?
Wist je dat er in september weer diverse cursussen
van start gaan, informatie bij Leo Verhoeckx of
Ed van Boxel ?!?
Wist je dat de speelkalender 2019-2020 op onze
website staat ?!?
Wist je dat de Geubeldrive op zaterdag
23 november plaatsvindt ?!?

Zomercompetitie!
De zomercompetitie is weer gezellig verlopen met
helaas beperkte belangstelling van buiten de club, maar
dat heeft niets afgedaan aan de goede sfeer.
Bijna alle avonden hebben we met 3 lijnen kunnen
spelen, zodat ook de enthousiaste beginnende bridgers
het konden opnemen tegen C-spelers.
Deze zomer hebben we benut om met de nieuwe versie
van het NBB-rekenprogramma te starten. Dit ging
enkele keren niet zonder problemen, maar dit voorkomt
dat we in de wintercompetitie deze problemen moeten
oplossen. Vanaf september wordt de vorige versie niet
meer ondersteund, dus er is geen weg terug.

In september beginnen we met 5 nieuwe leden aan de
Wintercompetitie. Wij wensen de nieuwe leden succes met
de, zoals wij allen nog wel weten, de enerverende start. Wij
vragen dan ook aan onze leden voor begrip als het niet
helemaal loopt zoals het hoort. Alle begin is moeilijk, maar
het plezier in bridgen moet voorop staan.
Voor de groei of instandhouding van onze club zijn we
afhankelijk van veel mondelinge reclame. Adverteren is
steeds kostbaarder en de mogelijkheden om gratis
aandacht te vragen voor de club zijn zeer beperkt.
Daarom leden: breng het onder de aandacht bij je
kennissen en familie en probeer ze te enthousiasmeren
voor onze cursusmogelijkheden!
Bestuur
BRIDGE 82

Wij bedanken de zomerbridgers voor hun geduld!
Geubeldrive!

Gewijzigde samenstelling paren!

Onze eerste open drive is de Geubeldrive op zaterdag
23 november. Een zeer populaire drive, die elk jaar snel
volgeboekt is. Daarom krijgen onze leden een week
voorsprong op de inschrijving. Echter elk jaar blijkt weer,
dat er leden hadden willen meedoen, maar te laat zijn.

Als je bij de start van de competitie met een andere
bridgepartner gaat spelen dan vorig jaar, dien je dit vooraf
door te geven aan de wedstrijdleiding.

Bedenk al vooraf of je graag mee wilt doen en schrijf
meteen in zodra de inschrijving open is.

Je kunt dit doorgeven aan Bob Spruijt via een mail naar
wedstrijdleiding@bridge82.nl
Bob zorgt er dan voor, dat zowel voor dinsdag als
donderdag de juiste paren in de juiste samenstelling
verwerkt worden in de competitie.

Nieuwe leden!

Invallerslijst!

Na de tweede cursus afgerond te hebben, zetten
5 cursisten de stap naar onze club. De namen bij de
nieuwe gezichten zijn:

Wil je als invaller op de lijst worden opgenomen, dan kun je
dit melden aan Wilma Leemans.

Arianne Addicks en Michel Michielse
Ron Bos en Greetje Bos
Martien Trommelen

Wij zijn heel blij met invallers, zodat zoveel mogelijk leden
kunnen spelen. Bovendien voorkomt het in bepaalde
periodes, september en mei, een leegloop van een lijn.
Stuur een mail naar secretaris@bridge82.nl met de avond
waarop je beschikbaar bent.

Cursusinformatie september!

Nieuwe bridgepartner of er naar op zoek!

Voor de beginnende bridgers starten wij weer een
Beginnerscursus.
Probeer eens of je iemand in je eigen omgeving
enthousiast kunt maken voor het bridgespel.

In de zomer zie je vaak wisselingen van bridgepartners. Om
te zorgen dat iedereen in de wintercompetitie met een
bridgepartner kan gaan spelen is het zaak om op tijd van
zoekenden op de hoogte te zijn.

De beginnerscursus wordt gegeven door Leo Verhoeckx
Mailadres bridgeles@bridge82.nl
Op 23 september starten we weer met de vervolgcursus
Bridge in een FLITS 2.
Leden die nog een keer wat kennis willen opfrissen zijn
daarbij ook van harte welkom.
De vervolgcursus wordt
gegeven door Ed van Boxel,
mailadres
lerenbridgen@gmail.com

Plony is het aanspreekpunt voor leden die nog op zoek zijn.
Per mail is zij te bereiken via plony@bridge82.nl
Heb je bij de start van de nieuwe wintercompetitie nog geen
bridgepartner gevonden, kun je als invaller op de website
gezet worden. Als invaller speel je vrijwel iedere week en
kun je tegelijk in beeld blijven als andere leden een nieuwe
bridgepartner zoeken.
Wellicht vind je het leuk om een nieuw lid die recht van de
cursus afkomt te ondersteunen bij de start, dan is dat
natuurlijk ook welkom.
Kortom, als je geen vaste bridgepartner hebt hoef je niet
thuis te zitten. Er zijn altijd mogelijkheden om actief te
blijven.

Secretariaat
Wilma Leemans
Tuin 57
5103 CD Dongen

BRIDGE 82
Tel: 06 1550 6466

secretaris@bridge82.nl
www.bridge82.nl

Afmelden dinsdag

Afmelden donderdag

Bob & Berty Spruijt
Per mail vóór 17.00 uur

Ed van Boxel
Per mail vóór 17.00 uur

dinsdag@bridge82.nl

donderdag@bridge82.nl

of
Telefonisch vóór 17.00 uur
06 2096 4211

of
Telefonisch vóór 17.00 uur
06 3659 2038

