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Informatie voor nieuwe leden 
  

Welkom bij de Bridgeclub Waalre  
Bridgeclub Waalre speelt met een 80-tal leden in Het Klooster te Waalre op dinsdagavond van 19:30 tot 

ongeveer 23:00 uur in 2 lijnen. Graag 10 minuten tevoren aanwezig zijn.  

Er worden op een avond 6 rondes van 4 spellen gespeeld met na 3 rondes een pauze.  

Na afloop drinken vele leden gezamenlijk nog een glaasje, en niet alleen om de spellen na te bespreken.  

 

Naast het spelen van bridge is het bevorderen van onderlinge contacten een tweede doelstelling. Daarom 

worden er, naast 7 competitierondes van ieder 5 avonden, nog een tweetal gezelligheidsdrives, één met 

Kerstmis en een einddrive als afsluiting van het jaar, gehouden.  

 

Het verenigingsjaar loopt van medio augustus tot medio mei. In september wordt de Algemene Leden 

Vergadering (ALV), voorafgaand aan een normale bridgeavond, gehouden.  

 

In principe is alle informatie voor de leden beschikbaar op onze website: www.bridgeclubwaalre.nl.  

De hoofdrubrieken van de website zijn:  

 Organisatie 

Hier vindt u de bestuurs- en commissieleden.  

Ook zijn hier de Statuten en het Huishoudelijk Reglement gepubliceerd.  

 Uitslagen 

Dit spreekt voor zich. Naast de uitslag van iedere speelavond en de competitiestand, is hier o.a. 

ook de tussenstand van de slemtrofee te vinden. Na iedere speelavond worden de uitslagen van 

die avond, samen met de frequentiestaten en een persoonlijk overzicht van de bereikte 

resultaten, via e-mail naar iedereen die gespeeld heeft gestuurd.  

 Informatie 

Hier is de jaarkalender weergegeven met een overzicht van de speeldata en vakanties. 

Ook is hier de contributie en het bankrekeningnummer van de penningmeester te vinden 

alsmede de afspraken hoe zich af te melden voor een speelavond.   

Tenslotte is er een verwijzing te vinden naar spelregeltechnische zaken zoals: 

Wedstrijdreglement, en onze (wat aangepaste) Alerteeregeling. 

Op elke vraag zou hier een antwoord te vinden moeten zijn.  

 Contact en Foto's 

Spreken weer voor zich.  

 Diversen 

Bevat verschillende bridgegerelateerde onderwerpen, graag speciale aandacht voor de Training. 

Hier wordt wekelijks een zeer lezenswaardig artikel geplaatst van Rob Stravers van de 

Nederlandse Bridge Bond, waar we overigens geen lid van zijn.  

 

Aspirant-leden 

Aspirant-leden krijgen de gelegenheid om gedurende een vijftal avonden, zonder kosten, te komen 

spelen met als doel wederzijdse kennismaking. 
 

http://www.bridgeclubwaalre.nl/

