
  

Beste bridgevriendinnen en -vrienden, 

  

Gisteren zijn we gestart met het nieuwe bridgeseizoen op de nieuwe lokatie. 

Het is een leuke lokatie, met een gezellige bar en iedereen had het goed naar de zin. 

  

In de “grote” zaal kunnen maximaal negen bridgetafels gezet worden, dat betekent dat 

afhankelijk van het aantal paren dat op een avond aanwezig is, er meerdere tafels en stoelen in 

de extra ruimte gezet moeten worden en na het bridgen moeten deze stoelen en tafels weer 

teruggezet worden. 

  

Op zo’n eerste avond loopt alles nog niet helemaal op rolletjes en zie je wat er verbeterd kan 

worden, daarom moeten we even de volgende  afspraken met elkaar maken: 

  

• Na het bridgen moeten de “kastjes” naar de tafel van de wedstrijdleider gebracht 

worden. Dit is de tafel waarop de PC staat en waar de absentielijst ligt. 

• Om de vier kaarthouders moeten elastieken in de lengte richting en diagonaal geplaatst 

worden. 

• De kaarthouders, met elastieken, de biedboxen en de bridgeplaten moeten naar de 

tweede grote tafel gebracht worden tegenover de wedstrijdtafel. 

• Als het laatste spel gespeeld is, moeten diegenen die in de extra ruimte zitten de 

stoelen terugbrengen naar de barruimte. De tafels moeten teruggebracht worden naar 

de “grote” zaal, maar dit kan pas gebeuren als iedereen klaar is met bridgen. 

• Omdat het allemaal niet zo ruim is, is het verzoek om de doorgangen na het bridgen 

niet te blokkeren, zodat iedereen makkelijk de spullen naar de gewenste tafels kan 

brengen en diegenen die de stoelen en tafels terugbrengen niet gehinderd worden. 

•  Na het nuttigen van zijn/haar drankje moet een ieder zijn lege glas, kopje of flesje op 

de  bar terug zetten. 

• Bij binnenkomst pakt iedereen zijn/haar “loopbriefje”, zodat de wedstrijdleider kan 

zien welk paar nog niet aanwezig is. De “loopbriefjes” liggen op de wedstrijdtafel. 

Als we met z’n allen meewerken dan wordt het gegarandeerd weer een fantastisch 

bridgeseizoen en wordt de wedstrijdleider geen wedstrijdlijder. 

 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking, 

  

  

Barth 
  
 

 
  
 


