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Bridgeseizoen 2022-2023 

 

 

Beste bridgevrienden 
 

Het bestuur van de Bridgeclub Wateringen presenteert onderstaand het programma voor het 
bridgeseizoen 2022-2023 en – niet onbelangrijk – informatie over de te betalen contributie. 
 

In de eerste week van september 2022 starten we met een nieuw bridgeseizoen. De dinsdagclub start 
op 6 september, de donderdagclub op 1 september. Voor beide competities treft u in deze brief het 

speelschema aan. 

 

Contributie 

De contributie voor het seizoen 2022-2023 bedraagt € 60,-- per persoon. Indien u zowel dinsdag als 
donderdag speelt, is de contributie € 97,50. Wij verzoeken u vriendelijk uw contributie vóór het begin 

van het seizoen (1 september 2022) over te maken op onze bankrekening NL76 RABO 0148 5738 78 
ten name van Bridgeclub Wateringen onder vermelding van contributie 2022-2023 en naam van de 

speler. 

 

Opzeggen lidmaatschap 

Indien u geen lid meer wilt blijven van Bridgeclub Wateringen, dan dient u het lidmaatschap op te 
zeggen vóór 1 september 2023 bij Marc Groenewegen, telefoon 06-25070604 of e-mail 

info@bridgewat.nl. Indien u zich na 1 september 2023 afmeldt, dan wordt het bedrag van de afdracht 
aan de NBB aan u doorberekend. 

 

Wijzigingen partnership 

Indien u op dinsdagavond met een andere of nieuwe partner gaat spelen, dan dient u dit vóór 
1 september 2023 door te geven aan onze ledenadministratie. 

Indien u op donderdagmiddag met een andere of nieuwe partner gaat spelen, dan dient u dit vóór 
1 september 2023 door te geven aan Kees Arkesteijn, telefoon 06-51350349 of e-mail 

famark@caiway.nl. 

 

Spelen met een invaller van buiten de club 

Met ingang van 1 juli 2017 zijn de NBB-regels met betrekking tot invallers gewijzigd. Als u met een 
invaller van buiten de club speelt, wilt u dan zo vriendelijk zijn om het NBB-lidmaatschapsnummer op 

te geven? Als de invaller geen NBB-lid is, dan dat ook graag vermelden. 

 

 

http://www.bridgewat.nl/
mailto:famark@caiway.nl


 

 

Speelschema dinsdagavond 

datum avond 1 avond 2 avond 3 avond 4 avond 5 avond 6 

periode 1 6-9 13-9 20-9 27-9 4-10 11-10 

periode 2 18-10 25-10 1-11 8-11 15-11 22-11 

periode 3 29-11 6-12 13-12 20-12 3-1 10-1 

periode 4 17-1 24-1 31-1 7-2 14-2 21-2 

periode 5 28-2 7-3 14-3 21-3 28-3 4-4 

periode 6 11-4 18-4 25-4 2-5 9-5 16-5 

 

Afmelden dinsdagavond 
Als u niet in de gelegenheid bent om te spelen op één van de competitieavonden, of u speelt met een 

invaller of u vormt een gelegenheidspaar, dan dient u dit van tevoren aan te geven in het afschrijf-
schrift op de wedstrijdtafel. U wordt vriendelijk verzocht de naam van de invaller en het NBB-

lidmaatschapsnummer op te geven. In het uiterste geval kunt u het uiterlijk 17.00 uur van de 
desbetreffende speelavond melden bij Leny Arkesteijn telefoon 06-26092578, of e-mail 

famark@caiway.nl. Indien niet tijdig wordt afgemeld, wordt op de score een strafpercentage toegepast 
conform artikel 2.6 van het competitiereglement. 

 

Speelschema donderdagmiddag 

datum middag 1 middag 2 middag 3 middag 4 middag 5 middag 6  

periode 1 1-9 8-9 15-9 22-9 29-9 6-10 

periode 2 13-10 20-10 27-10 3-11 10-11 17-11 

periode 3 24-11 1-12 8-12 15-12 22-12 5-1 

periode 4 12-1 19-1 26-1 2-2 9-2 16-2 

periode 5 23-2 2-3 9-3 16-3 23-3 30-3 

periode 6 6-4 13-4 20-4 4-5 11-5 18-5 

 

Afmelden donderdagmiddag 
Als u niet in de gelegenheid bent om te spelen op donderdagmiddag, of u speelt met een invaller of u 

vormt een gelegenheidspaar, dan dient u dit van tevoren aan te geven in het afschrijfschrift op de 
wedstrijdtafel. U wordt vriendelijk verzocht de naam van de invaller en het NBB-lidmaatschaps-

nummer op te geven. In het uiterste geval kunt u het uiterlijk tussen 09.00 en 10.00 uur op 
donderdagochtend melden bij Kees Arkesteijn, telefoon 06-51350349. of e-mail famark@caiway.nl.  

 

Gemeenschappelijke activiteiten 

• Oliebollendrive op dinsdagavond 27 december 2022. Wij gaan ervan uit dat u aanwezig bent. Zo 

niet, meldt u zich dan af bij Leny. Vanzelfsprekend zijn de leden van de donderdagmiddag van 
harte welkom; zij dienen zich wel aan te melden. 

• Voorafgaand aan de oliebollendrive vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze 
vergadering begint om 19.00 uur. 

• Aan het einde van het seizoen, op dinsdag 23 mei 2023 organiseren we de slotdrive met 
prijsuitreiking. Wij gaan ervan uit dat u aanwezig bent. Zo niet, meldt u zich dan af bij Leny. 

Vanzelfsprekend zijn de leden van de donderdagmiddag van harte welkom; zij dienen zich wel 
aan te melden. 

• Op onze website www.bridgewat.nl vindt u actuele informatie, uitslagen, foto’s, et cetera. 

http://www.bridgewat.nl/


 

 

• Kofferbridge met 3 koffers gedurende het gehele seizoen, met een fles wijn voor de winnaar van 

de koffer. Informatie bij Kees Arkesteijn, telefoon 06-51350349. 
• Er is weer vrij zomerbridgen op dinsdagavond in de maanden juni, juli en augustus 2023 (€ 2,50 

per persoon). 
• Facebookpagina: www.facebook.com/bridgeclubwateringen. 

 

Viertallencompetitie NBB en districtscompetities 

Over de viertallencompetitie en overige competities van NBB district Delft is op dit moment nog niets 
bekend. 

 

U bent nu helemaal op de hoogte van het bridgeseizoen 2022-2023. Mocht u nog vragen hebben, aarzel 
dan niet contact op te nemen met een van de bestuursleden. 

 

Wij wensen iedereen een sportief en gezellig bridgeseizoen toe. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

het bestuur: 
 

Marc Groenewegen 
Michael de Bruin 

Koos van Mierlo 

Leny Arkesteijn 

 

 


