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BINNENKOMST 

• Het is niet toegestaan eerder dan 13:00 uur in de foyer te komen. 

• Bij binnenkomst in Ons Koningsoord is een mondkapje verplicht. Ook voor hen die in de Trappistinnentuin 

wonen.  

• Ga direct naar de inschrijftafel in de gang naast de foyer. 

• Aan de inschrijftafel wordt gevraagd naar een QR-code (van uw vaccinatiebewijs) op een mobieltje. Let op: 

een afdrukje van de QR-code werkt niet. 

• Heeft u geen QR-code, dan volstaat het tonen van het vaccinatiebewijs dat u bij uw vaccinatie op een A4-tje 

heeft meegekregen. 

 

TIJDENS HET BRIDGEN 

• Bij het lopen in de foyer – dus ook bij binnenkomst en bij het wisselen - is het steeds verplicht uw mondkapje 

op te hebben.  

• De bridgetafels staan minimaal 2 meter van elkaar. Als u zit, mag uw mondkapje af, maar dat hoeft niet. 

• Drankjes dienen meteen aan tafel te worden betaald met die gekleurde plastic muntjes. Houd bij het kopen 

van muntjes aan de bar 1,5 meter afstand. 

 

Het bridgen begint 13:30 uur.  

We spelen 6 ronden van 4 spellen per ronde. Dus we zijn ongeveer 17:00 uur klaar met bridgen. 

 

Voor élke volgende dinsdagmiddag is per e-mail aanmelden verplicht, tot uiterlijk de maandag voor de speeldag.  

U kunt zich wel voor een reeks van dinsdagmiddagen aanmelden. 

Mail naar  info@bcbe.nl . Desnoods 06-50486673 bellen. Zomaar binnenlopen is niet toegestaan. 

 

Dinsdagmiddagbridge 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Afgelopen dinsdag werd de tweede middagbridge gespeeld in de foyer van Ons Koningsoord met 

19 paren. Niet alleen een vooruitgang in het aantal paren vergeleken met de 14 van de eerste 

middag, ook de zaalindeling was nu veel ruimer van opzet. De 12 bridgetafels stonden nu ver 

genoeg van elkaar en over de gehele foyer verspreid. Tom en Eugène hadden hun best gedaan. Er 

stonden ook een aantal tussentafels, waarop een flacon desinfectiemiddel voor de tussentijdse 

handenontsmetting stond.  
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Bij de ingang controleerde Tom of men wel een geldige QR-code kon laten zien. Voor hen die geen 

QR-code hadden, volstond een vaccinatiebewijs. Gelukkig kwamen alle deelnemers door de 

screening. 

 

U vraagt zich misschien af waarom er 12 bridgetafels stonden voor 19 paren. Ik had besloten in 

twee lijnen te gaan spelen. In één lijn heb je 3 tafels waarvan de spellen worden gedeeld met een 

andere tafel. Dat gesjouw is niet goed voor de deelnemers en de boards. Gezien de 6x4 spellen zijn 

er 6 tafels per lijn nodig, die niet steeds allemaal bezet zijn. Met die stilzit bleven er zelfs 3 tafels 

per ronde leeg.  

 

De middag was weer zeer geanimeerd, zowel voor, tijdens als na het bridgen. Toch wel heel anders 

dan stepbridgen. Voor de steppers wel wennen: je kunt weer verzaken of een onvoldoende bod 

doen. Misklikken kan niet, hoewel: er was nog iemand die per ongeluk het verkeerde biedkaartje 

pakte. Die maakte ik ongedaan (het biedkaartje dus). Vooral het niet zelf alerteren kostte veel 

gewenning. 

 

Een geslaagde middag dus, waar we nog best wat deelnemers bij kunnen plaatsen. Voor hen die nog 

niet meededen, volgt hierna de e-mail die de deelnemers ontvingen: 

 

Ruud Koningen 

 

 

 


