
Na een alleszins redelijk mooie zomer is het weer tijd om vooruit te kijken naar het komende
bridgeseizoen. Vanaf maandag 2 september staan de wedstrijdleiders weer klaar om te zorgen dat
er weer fanatiek en met veel plezier gebridged kan worden.
Om de wedstrijdleiders te helpen is het fijn als alle wijzigingen in paarsamenstelling zo snel
mogelijk worden doorgegeven. Je kunt deze wijziging sturen naar tcbricas@gmail.com of
doorgeven via de website (kies dan de juiste speeldag).
Net zo als voorgaande jaren hebben we 4 speelmomenten, maandagmiddag (aanvang 13.15),
dinsdagavond (19:45),woensdagavond  (19:45) en donderdagavond (19:30). Gaarne op tijd
aanwezig zijn zodat we stipt kunnen beginnen.
Daarnaast is het mogelijk om op dondermiddag te bridgen in Geesterhage bij Bridgetil, waarmee
Bricas een samenwerkingsverband is aangegaan. Aanmelden voor donderdagmiddagbridge kan
via de website van Bricas.
Eventuele afwezigheid dan wel spelen met invaller gaarne ook op tijd doorgeven via de link op de
website. NB als je je eigen e-mail adres invult krijg je een bevestiging van datgene dat je
doorgegeven hebt. Voor het wedstrijdprogramma 2019-2020 wordt verwezen naar de website.
 
Kaderuitbreiding
Liesbeth van Hoek en Peter Over zijn in het voorjaar geslaagd voor CLB, wat een felicitatie waard
is. Hiermee hebben we ons arbitercorps weer versterkt. Heb je interesse om ook iets voor de club
te doen en wil je daar informatie over hebben, meld je dan bij tcbricas@gmail.com.
 
Zomerdrive
Het doet ons deugd dat de zomerdrives (dinsdagavond, 7 ronden, donderdagavond 6 ronden en
eens per maand op donderdagavond ook een viertallendrive) beter bezocht zijn dan
in voorgaande jaren. Waarschijnlijk komt het omdat er nu ook voor een bierpakket gespeeld
wordt. Hoe het ook zij, wil je nog een keer oefenen met je partner of gewoon een lekker avondje
willen bridgen dat kan dat nog tot en met 27 augustus. De slotdrive is op 29 augustus en hier kun
je aan deelnemen wanneer je tenminste drie keer aan een zomerdrive hebt deelgenomen. Graag
opgeven via de website.

Donderdagavond: bridge al la carte
Een keer zin om een extra avond te spelen? Heb je familie/kennissen die wel keer een clubavond
willen mee maken. Donderdagavond is onze vrije inloop avond (wel van te voren opgeven). Niet
leden van Bricas betalen 2,50 euro per persoon en Bricas-leden (niet spelend op de donderdag)
1,50 euro. Natuurlijk betaalt een invaller niets. Opgeven via de website.
 
Interne viertallen competitie
Net als voorgaande jaren wordt er weer een interne viertallen competitie georganiseerd voor alle
leden van Bricas. Deze competitie begint in oktober en wordt gehouden op elke derde dinsdag
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van de maand. Mocht je als paar mee willen doen, maar kun je geen nevenpaar vinden, meld je
dan ook aan. Het is ook mogelijk om als 6-tal mee te doen aan deze competitie, nadere informatie
kun je krijgen bij je wedstrijdleider.
 
Externe competitie
Afgelopen seizoen hebben we weer met veel teams meegedaan aan de externe competitie. Maar
liefst 3 teams deden mee aan de viertallencompetitie (eerste- en hoofdklasse), daarnaast deden 2
teams mee aan de hoofdklasse beker en 1 team aan de Elffersbeker. De resultaten waren
verschillend, maar zeker is dat er hard en met veel plezier is geknokt voor een goed resultaat.
Mocht je interesse hebben om komende seizoen mee te doen, dan wel meer willen weten, neem
dan contact op met je wedstijdleider. Per vereniging mogen overigens maar liefst 3 teams van 2
viertallen meedoen aan de Elffersbeker.

Extern toernooi
Naast de externe competitie doen ook veel Bricassers mee aan een toernooi georganiseerd door
een collega bridgevereniging. Het is een leuke ervaring om te kijken bij een andere vereniging en
om andere bridgers te ontmoeten. Op onze website kun je de toernooien in de regio vinden, die
bij ons zijn aangekondigd.

De website: bron van informatie
Elke Bricasser komt regelmatig op onze website (www.bricas.nl), al is het maar om de uitslagen
van de afgelopen avond te kunnen bekijken. Wij proberen onze website zo overzichtelijk mogelijk
te houden, heb je dan ook op-/aanmerkingen dan horen we die graag. Verder delen we op deze
manier ook nieuws. Op dit moment staat er een bericht over Julius (van onze goede doelendrive)
en over de prestaties van onze leden bij externe toernooien. Op deze manier blijf je op de hoogte
van het wel en wee van de Bricassers.

Algemene Ledenvergadering
De volgende ALV zal gehouden worden op maandagavond 21 oktober. Zet deze datum alvast in je
agenda. Twee weken voor de vergadering zal je de stukken toegestuurd krijgen.

We wensen iedereen een leuk en spannend bridgeseizoen.

Het bestuur van Bricas
Frank van Gool (voorzitter)
Miep van Diggelen
Paul Beentjes (penningmeester)
Klaas de Groot (secretaris)
Evert Castelein (technische commissie)

Deze e-mail is verstuurd aan evert625@gmail.com.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

 
Verzonden met   
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