BRIDGE 82 weetjes!

De laatste info van 2019!

-

Het einde van jaar nadert en we kunnen terugkijken naar
weer een succesvol jaar voor BRIDGE 82. We zitten
midden in onze wintercompetitie, die op beide avonden een
goede bezetting heeft. Vorige jaren was de dinsdagavond
wat minder bezet, maar dat heeft zich hersteld, doordat
nieuwe leden ingestroomd zijn op dinsdagavond en enkele
paren zijn overgestapt van donderdag naar dinsdag.
Daarnaast zijn enkele paren teruggegaan naar 1 avond
spelen. Zo is er een natuurlijke gelijkmatige verdeling over
de 2 avonden ontstaan.

-

-

Wist je dat de Nieuwjaarsdrive op donderdag
2 januari 2020 plaatsvindt ?!?
Wist je dat de Midwinterdrive op zaterdag
18 januari 2020 plaatsvindt ?!?
Wist je dat de Algemene Ledenvergadering staat
gepland voor dinsdag 28 januari 2020 ?!?
Wist je dat donderdag 30 januari 2020 GEEN
bridge is ?!?
Wist je dat woensdag 29 januari 2020 een vrije
bridgeavond is voor zowel dinsdag- als donderdagbridgers ?!?
Wist je dat er in januari 2020 een bridgecursus voor
beginners start ?!?
Wist je dat er in februari 2020 een vervolgcursus
van start gaat ?!?

Nieuwjaarsdrive!

Door het geven van cursussen hebben we regelmatig weer
vers bloed in de club. Zo hebben we de laatste jaren al veel
nieuwe, enthousiaste bridgers mogen ontvangen. Wat
bovendien geweldig is, dat velen van hen zich ook willen
inzetten als vrijwilliger in de club.
Wij danken alle vrijwilligers voor hun inzet en alle
medebridgers voor hun aanwezigheid bij alle activiteiten
van BRIDGE 82.
Fijne Feestdagen en een Gezond en Voorspoedig 2020
met jullie geliefden!
Bestuur
BRIDGE 82

Op donderdag 2 januari 2020 wordt het jaar feestelijk
geopend met de Nieuwjaarsdrive, ook wel genoemd de
Oliebollendrive. Aanmelden voor deze drive kan per
mail naar wedstrijdleiding@bridge82.nl of op de
intekenlijst op de laatste bridgeavonden in december.

Midwinterdrive!

Vertrekkende leden per 1 januari 2020!

De inschrijving voor de Midwinterdrive op zaterdag
18 januari 2020 is geopend. In de zaal liggen op de
bridgeavonden de inschrijfformulieren. Aanmelden kan
ook via onze website www.bridge82.nl.

Mieke Jörgens

Annie Jacobs

Aad Jörgens

Wil Braak

Het is een drive, bestaande uit 2 zittingen (in de middag
en in de avond) met daartussen een warm buffet van
Van Strien. Omdat sommigen dit een te lange dag
vinden, is het ook mogelijk om als 3-manschap aan te
melden. Voor 1 persoon eindigt dan de eerste zitting
met het buffet en voor 1 persoon begint dan de avond
met het buffet gevolgd door de 2e zitting. Dat betekent
wel, dat de 3e persoon beide zittingen aanwezig is.

Ad Kin

Algemene ledenvergadering!
Dit jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats op
dinsdag 28 januari 2020.
In januari ontvangen de leden alle stukken ter voorbereiding
aan deze vergadering.

Cursisten!
In de volgende competitieronde op dinsdag zal een aantal cursisten gaan meespelen. Bij
voldoende belangstelling zal dit in een aparte lijn zijn. Deze ronde begint op dinsdag
17 december.
Wij zijn nog op zoek naar leden, die een ronde van 5 avonden een cursist willen
begeleiden als bridgepartner. Dit kan een donderdag-speler zijn of een dinsdag-speler
(die bereid is een competitieronde van zichzelf af te melden).
Dit geeft een cursist vertrouwen en een opstapje naar een club en een gevoel van
welkom zijn bij onze club.

Aangepaste competitie donderdagavond!

Bridgecursus voor beginners en vervolg!

Donderdag 30 januari 2020 is de zaal helaas niet
beschikbaar voor BRIDGE 82. Dit is in verband met een
uitbreiding van het Sauwelweekend met een extra
avond, vanwege de grote belangstelling voor deze
avonden en vorig jaar veel mensen teleurgesteld
moesten worden.

In september is Leo Verhoeckx gestart met een
beginnerscursus en deze gaat in januari verder met de
vervolgcursus. Michel Michielse heeft zich ook als docent
aangemeld bij de NBB, en assisteert nu bij Leo. Samen
gaan ze de vervolgcursus doen in februari, waarna Michel
in september de lessen gaat overnemen.

Helaas is dat ons pas korte tijd geleden meegedeeld en
wij hebben geen mogelijkheid om ergens anders te
bridgen. De competitie kan ook niet opgeschoven
worden, omdat de planning van het hele jaar vol zit.

Om geïnteresseerden in bridge niet te laten wachten tot
september om te kunnen starten, is Ed van Boxel in januari
2019 de beginnerscursus gestart en die hebben inmiddels
de vervolgcursus zo goed als afgerond.

Ons is aangeboden om op woensdag 29 januari de zaal
ter beschikking te hebben. Echter zou dat kunnen
betekenen, dat donderdagbridgers verplichtingen elders
hebben. Daardoor zou het geen eerlijke competitie zijn
voor alle donderdag-spelers.

Tijd voor een nieuwe start in januari, zowel qua cursus als
docent. Wilma Leemans zal de beginnerscursus van Ed
overnemen, waarbij Ed waar nodig zal ondersteunen met
goede raad en tips.

Daarom hebben wij gemeend, om de vierde bridgecompetitie met 1 avond in te korten en op woensdag
29 januari een vrije bridgeavond te plannen, die voor
zowel dinsdag- als donderdag-spelers kan worden
benut. In januari zal daarvoor een inschrijflijst in de zaal
liggen.
Mocht er niet voldoende belangstelling voor die avond
zijn, dan mogen we de zaal kosteloos annuleren vóór
23 januari. Dus voor die datum moeten wij weten of
onze leden gebruik willen maken van dit alternatief.

Thema-avonden bridge!
In de maand januari is er weer ruimte om bij voldoende
belangstelling thema-avonden te geven, deze kunnen
zowel overdag als in de avond gevolgd worden.
Denk daarbij aan het speelplan, vijfkaart hoog, de multi
en het signaleren. Zijn er nog andere onderwerpen,
waar behoefte aan is, laat het weten aan Leo
Verhoeckx.
Voor meer informatie over de thema-avonden zie de
bijlage bij deze Info!
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Tevens heeft Wilma besloten om de onlangs nieuwe
cursusboeken te gaan gebruiken Start met Bridge 1 en 2,
de methode van de Nederlandse Bridge Bond.
Deze cursus is in opdracht van de NBB uitgewerkt door
Jacques Barendregt (lid Commissie lerarenopleiding NBB)
en Koos Vrieze (voorzitter NBB). Het theorieboek is helder
geschreven met duidelijke voorbeelden en er is tevens een
werkboek beschikbaar met oefenmateriaal en uitleg.
De cursus wordt gegeven op
maandagavond, maar in
overleg met cursisten kan
ook nog gekozen worden
voor een andere avond of
middag.
Zegt het voort!!

Voor meer informatie mail
naar wilma.leemans@gmail.com of
telefonisch naar 06-15506466

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

