
Beste leden van BC Je Coupe, 
 
De Corona maatregelen maken dat wij nog steeds niet fysiek kunnen bridgen. Er zijn gelukkig 2 digitale club 
avonden op Step opgezet waar het District de faciliteiten voor bied. Een groot aantal leden van onze club 
maakt daar gebruik van. Het is zeker geen vervanging van het aan tafel zitten met elkaar, elkaar zien en met 
elkaar misschien een drankje drinken. Maar het is iets om het spel en de vaardigheid te onderhouden. Voor 
sommigen was het waarschijnlijk wel even wennen, maar de groep is in de loop van de tijd aardig uitgegroeid 
tot een respectabel aantal. 
  
Voor en door het Denksportcentrum is er hard gewerkt aan een protocol “Corona proef”. Er zijn tafelbladen 
aangeschaft, er is een Corona “verantwoordelijke” aangesteld en het belangrijkste is dat de ventilatie is 
verbeterd naar Corona voorschrift. De “bijdragen” die alle spelende clubs hebben gedaan, plus het District, 
zorgen ervoor dat het DSC dit probleem kon oplossen. U heeft daar al eerder informatie over gehad 
Door al deze inspanningen hopen wij u zo snel mogelijk uit te kunnen nodigen weer voorzichtig en in 
afgeslankte vorm te kunnen beginnen met fysiek bridgen, mede als door de NBB en de verantwoordelijke 
ministers het groene licht gegeven wordt 
  
De werkgroep heeft een draaiboek opgesteld voor een competitie tijdens de Corona maatregelen, onder de 
koepel van het Denksportcentrum. De werkgroep is van plan bij voldoende deelname de volgende 
speelmomenten te organiseren: 
  
Maandagavond   > open paren 
Dinsdagmiddag   > open paren 
Dinsdagavond   > open paren 
Woensdagavond   > open paren 
  
De donderdagmiddag blijft gereserveerd voor damesbridge. 
  
Daarnaast zullen we op de gebruikelijke momenten Districtcompeties/Drives georganiseerd worden. 
  
Zodra het licht op groen gaat krijgt u via de mail daarover bericht, en de uitnodiging om in te schrijven voor een 
speelmoment. 
In principe kunt u tzt tijd voor iedere speelgelegenheid vrij inschrijven. 
Bij de indeling in lijnen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de speelsterkte. 

De kosten per speelmoment zijn bij voldoende deelnemers €3,50. 

Er zal een knipkaart worden aangeboden voor 10 speelmomenten à €35,00. 

Niet gebruikte speelmomenten worden terug betaald. 

Wij rekenen op ieders voorzichtigheid, maar deelname is natuurlijk voor eigen risico. 

  

Wij vertrouwen erop hiermede voldoende aan de wensen van alle enthousiaste Je Coupe leden voldaan te 

hebben en wensen u voor de aankomende feestdagen en Jaarwisseling veel geluk en vooral gezondheid toe. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Je Coupe 
 


