
Bridgeclub 3 Sans-Atout 
Herveld, mei 2022

Zomercompetitie 2022

Algemeen
Zin om in de zomermaanden op donderdagavond te bridgen? Dat kan, want ook dit jaar zal bij 
Bridgeclub 3 Sans-Atout in de maanden juni, juli en augustus een zomercompetitie plaatsvinden.
Er wordt in totaal 12 keer gespeeld, in twee sessies van zes zittingen. Speellocatie is de 
Hoendrik in Herveld met uitzondering van 4 aug, dan is de speellocatie de Wanmolen in Zetten.

Overzicht datum en locatie
Donderdag 2 juni de Hoendrik, Herveld (Dorpsplein 22)
Donderdag 9 juni geen bridge (i.v.m. SJOC avond 4-daagse)
Donderdag 16 juni de Hoendrik
Donderdag 23 juni de Hoendrik 
Donderdag 30 juni de Hoendrik
Donderdag 7 juli de Hoendrik
Donderdag 14 juli de Hoendrik

Donderdag 21 juli de Hoendrik, Herveld
Donderdag 28 juli de Hoendrik
Donderdag 4 augustus de Wanmolen, Zetten (Schweizerpark 2)
Donderdag 11 augustus de Hoendrik
Donderdag 18 augustus de Hoendrik
Donderdag 25 augustus de Hoendrik

Inschrijving, lijnen en aanvangstijd
De zomercompetitie kent een vrije inloop, d.w.z. je hoeft je niet aan-of af te melden. Bij 
voldoende deelnemers zal in twee lijnen worden gespeeld. Aanvangstijd:19.45 uur. In verband 
met de voorbereiding van de drive wordt u verzocht om uiterlijk 19.30 uur aanwezig te zijn. 

Kosten deelname gedurende alle speelavonden:
Per persoon per avond € 1,00. Betaling bij binnenkomst contant. Op iedere speelavond is voor 
het winnende paar/paren een fles wijn beschikbaar.

Klassement en wedstrijdleiders
Dit jaar wordt het klassement  over twee periodes opgemaakt: 2 juni t/m 14 juli en 21 juli t/m 25 
augustus. Er wordt per periode een individueel klassement opgemaakt. Om in het klassement te
worden opgenomen dien je per periode tenminste 4 maal mee te spelen.
Wedstrijdleiders zomercompetitie: Henk Pennings, Jan Philips en Ton le Congé

Start nieuwe bridgeseizoen 2022-2023 en Algemene Ledenvergadering   3 Sans-Atout  
De eerste zitting van de Rankingcompetitie van het seizoen 2022-2023 start op 
donderdag 1 september 2022.
De Algemene Leden vergadering vindt plaats op donderdag 22 september 2022.

We wensen jullie een fijne en zonnige zomer toe en voor degenen die na de Rankingzittingen 
een zomerbridgestop houden, graag tot ziens op 1 september.

Het bestuur bridgeclub 3 Sans-Atout
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