
 

Beste bridgevrienden,        27 januari 2022 

 

Door de versoepelingen in de maatregelen rond het coronavirus kunnen we de bridgemiddagen weer 
opstarten!   

We beginnen volgende week (1 en 4 febr.). Eerst spelen we 3 weken vrije drives. Als alles volgens plan 
verloopt, zal de competitie op 22 februari starten. Er kunnen dan dit seizoen nog 2 rondes van 6 zittingen 
gespeeld worden. De laatste speeldagen zullen 24 en 27 mei zijn.   

Maar eerst over de komende weken: er zullen 2 tafels tegen elkaar gezet worden en de afstand tussen de 
verschillende tafels zal zo ruim mogelijk gehouden worden. Daardoor kunnen er (maar) 68 personen op één 
middag spelen. De afgelopen 2 jaar is gebleken dat dit aantal nooit gehaald is, daarom wordt er nu geen 
systeem met reserveringen opgezet. Er bestaat dus wel een kleine kans dat er nét te veel spelers zijn. Dat 
avontuur gaan we maar aan en mocht het probleem zich voordoen, dan zijn er bestuursleden aanwezig om dit 
op een goede manier op te lossen.  
Aanmelden is niet nodig, kom wel met een partner. Sluit  dit wel even kort met hem/haar om misverstanden te 
voorkomen. Heb je geen partner, meld dat op de speeldag vóór 12.00u bij het spelersmeldpunt (Leida 
Burghouts, tel. 06 46 68 32 44). Zij kijkt of er iemand is om mee te spelen. Alles natuurlijk in overleg met 
elkaar.  Inloop is vanaf 13.00u, het checken van de QR-codes kost wat tijd en zo kunnen we toch uiterlijk 13.45u 
starten met de eerste spellen. 

 Bij de eerste keer spelen moet ieder een geldige QR-code kunnen tonen. ( 2of 3 vaccinaties dus).  

We tekenen dit weer aan op een lijst, dan is dat voor de komende tijd geregeld.  
Verder gelden de gewone basisregels:  
 

• Handen ontsmetten bij binnenkomst en mondkapjes op tot men zit 

• Looprichting in Dorpshuis aanhouden 

• Geen handen schudden  

• Bij verplaatsingen/wisselen van tafel 1,5 m afstand houden en mondkapje weer op 
• Handen wassen na toiletbezoek 

• Niezen of hoesten in de elleboog 

• Thuisblijven bij klachten! 

• Een eigen biedbox meenemen, kan natuurlijk nooit kwaad.   
•  

 

Nu we weer starten met bridgen verzoekt de penningmeester de contributie over 2022 vóór 1 maart a.s. over 
te maken op bankrek. NL23RABO 0397 0899 96  t.n.v. Bridge-Instuif Rhenen. De contributie bedraagt voor 1 x 
per week spelen €40,-- per jaar en voor 2 x per week spelen €60,--.  

We hopen op een vlotte start, met in de loop van het jaar meer mogelijkheden voor gezellige bridgemiddagen 
met alle leden!  

 

Een hartelijke groet namens het bestuur,  

Ria Hogenkamp ( secretaris) 
 


