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Deze nieuwsbrief wordt per email verzonden aan alle leden. Aansluitend wordt deze brief op de website geplaatst. 

Ook liggen enkele exemplaren ter inzage op de clubavond. 

 

 

Heb je op- en /of aanmerkingen, ideeën of suggesties voor de volgende nieuwsbrieven, laat het gerust weten aan de 

redactie, via nrbc.capelle@gmail.com. 
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1. Weco nieuws 

We verwelkomen Theo Badenberg als vrijwilliger 

en lid van onze wedstrijdcommissie. We zijn blij 

met deze versterking en wensen Theo veel succes. 

 

2. Beleidsplan 

Dit voorjaar heeft 

ons bestuur het 

clubbeleid 

samengesteld. In 

de ALV is het 

bekrachtigd door de leden. Dit beleid biedt houvast 

voor de toekomst van onze bloeiende vereniging. 

Wil je het nog eens nalezen, het staat op de website. 

 

3. Opleiding 

De belangstelling voor de bridgeopleiding van BC 

De IJssel en onze vereniging is onverminderd groot. 

Er is, zonder dat 

we er al te veel 

ruchtbaarheid van 

gegeven hebben, 

zelfs een wachtlijst 

van meer dan 20 

personen. 

Naast de opleiding 

voor beginners bieden 

we meer: dit seizoen 

organiseren we bij 

voldoende 

belangstelling een 

clinic doubletten. info  

 

 

4. De geheimen van het Bridgebrein 

“Bridge kan wonderen doen voor je mentale 

fitheid.” Over deze bijzondere materie kom je meer 

te weten op zaterdag 23 november as. 

Een presentatie van Heleen Barendregt. 

Nieuwsgierig? Je 

bent van harte 

welkom ’s middags 

om 14u30. (Zaal 

open om 14u15; 

entree € 2,00)  
Info 

 

5. Invallers gevraagd 

Elke wedstrijdcommissie probeert stilzitten te 

voorkomen. Dan is het handig om te kunnen 

beschikken over invallers. BC de IJssel die ook 

gebruik maakt van deze zaal, speelt op 

donderdagavond en zoekt invallers. Paren of losse 

spelers. Aanmelden kan bij Jeannette van Asch 

(asch34@ziggo.nl of 06-15883468) 

 

6. Externe wedstrijden 

Dit najaar hebben we twee teams ingeschreven voor 

de Deltabokaal en twee 

teams voor de 

Viertallencompetitie. 

De verrichtingen van onze 

teams kan je volgen op 
uitslagen 

 

7. Wist je dat …  

… de spelregelkennis van veel bridgespelers 

(helaas) vrij gering is? 

… we onze spelers regelmatig 

informeren over de spelregels? 

…. spelen volgens de spelregels 

een van de pijlers is onder ons 

beleidsplan? 
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