Informatiebulletin voor leden bridgeclub KRAS 2021 – 2022
- Stand van zaken bij de start eind augustus 2021
- Corona kan op ieder moment weer voor wijzigingen zorgen
- Wij laten u dat dan zo spoedig mogelijk weten
Op maandagavond 30 augustus, dinsdagavond 31 augustus, donderdagmorgen
2 september en vrijdagmorgen 3 september zijn we begonnen met bridgen.
Een week later zijn de competities ook gestart.
De geldende regels in de Kickerthoek t.a.v. corona.
- Vanzelfsprekend gelden hier ook de algemene regels zoals: blijf thuis als
u verkouden bent, was uw handen en houd afstand.
- De zaal wordt ingedeeld met twee tafels per viertal: neem zodanig plaats
dat afstand zo goed mogelijk in acht kan worden gehouden.
- Ventilatie is een belangrijk punt. De bovenramen en binnendeuren zijn
open, kleedt u zich hierop.
De maatregelen van bridgeclub KRAS t.a.v. corona.
- Als u zich er veiliger bij voelt, doet u dan gerust een mondkapje op.
- Een eigen flaconnetje handontsmetting meenemen is een goed idee.
Een ontsmettingspompje staat bij de ingang.
- Pak bij binnenkomst een kopje of theeglas, de koffie en thee wordt aan
uw speeltafel ingeschonken.
- Voorkom gedrang bij het wisselen van tafel.
De coronamaatregelen zorgen ervoor dat er maximaal 44 mensen in de zaal
mogen. Het maken van de indelingen voor het competitiebridgen was daardoor
niet makkelijk want voor de maandagavond en zeker voor de dinsdagavond
waren er meer aanmeldingen dan er plaats is. Maar vooralsnog is het redelijk
naar tevredenheid opgelost. De ontwikkelingen zullen bepalen wat een goed
moment is om te starten met een nieuwe competitie met meer toegestane
spelers.
Aanvang van het spelen op de maandag- en dinsdagavond is 18.45 uur precies.
De zaal is open vanaf 18.15 uur, de avonden zijn uiterlijk om 22.00 uur
afgelopen.
Op donderdagmorgen begint het spelen om 09.30 uur precies. Het einde is
rond 12.00 uur.

Het vrij spelen op vrijdagmorgen (u kunt dan ook zonder partner komen) begint
ook om 09.30 uur en is ook rond 12.00 uur afgelopen.
COMPETITIESPELEN
Er wordt een competitie-overzicht gemaakt met de precieze speeldata van dit
seizoen. Dit zal in september op de website staan en hangt op het prikbord in
de zaal.
Tijdens het competitie-seizoen ligt de leiding van de bridgesessies op
maandagavond in handen van Koos Bentvelsen, op dinsdagavond van Aad van
Paassen, op donderdagmorgen van Theo van Marrewijk en op vrijdag van Koos
Bentvelsen.
Als u een keer verhinderd bent, moet u dat aan hen doorgeven (zie hieronder).
VERHINDERING
Afbellen voor competitie-avonden of ochtend:
Als uw afwezigheid van te voren bekend is, kunt u zich afmelden op de
absentielijst die in de zaal aanwezig is. Dit is voor de spelleiders het makkelijkst.
In dringende gevallen:
Afmelden voor de maandagavond:
Maandag tussen 12.00 en 13.00 uur bij Koos Bentvelsen, tel. 015 2615835
Afmelden voor de dinsdagavond:
Dinsdag tussen 12.00 en 13.00 uur bij Aad van Paassen, tel. 06 51 222 041 of
Dinsdag vóór 12.00 uur, apaassen49@gmail.com
(let op: gegevens Aad zijn gewijzigd)
Afmelden voor de donderdagochtend:
Woensdag tussen 12.00 en 13.00 uur bij Theo van Marrewijk, tel. 015.2132358

Bridgemate
Bij het competitiespelen hanteren we het Bridgemate systeem. Via de ‘kastjes’
worden de scores in de computer verwerkt. Het computerteam staat onder
leiding van Hans van der Linden. Op vrijdagochtend wordt niet met de
Bridgemates gewerkt maar met scorekaarten.

OVERIGE MEDEDELINGEN EN VRAGEN
Vrijwilligers gezocht voor koffie- en thee schenken
Vrijwilligers zorgen tijdens het bridgen voor koffie en thee. Roosters hiervoor
worden opgesteld door Cok van Paassen (maandag- en dinsdagavond) en Joke
van Leeuwen (donderdagochtend). Mocht u hieraan willen meewerken, meldt
u zich dan aan bij Cok, tel. 015-2122091 of bij Joke, tel. 015-3801430.
Op vrijdagmorgen verzorgen Lot Gielesen en Magda van den Bosch de koffie.
Lief & Leed
Cock Schenkeveld en Ineke van Paassen verzorgen het Lief & Leed werk.
Kerstdrive
Dit jaar vindt de kerstdrive in De Hoornbloem plaats op vrijdag 17 december
2021. Als corona het toelaat natuurlijk.
Privacy
Als u bezwaar heeft tegen het noemen van uw naam op onze eigen website (bv
einduitslag competitie), wilt u dat dan doorgeven aan de secretaris. Hetzelfde
geldt als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van een foto waar u op staat, ook
als er geen naam wordt genoemd.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd bij ons terecht.
Met vriendelijke groeten en een heel plezierig Bridgeseizoen gewenst.
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