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Hoogste tijd om de lezers van de Sylboade weer mee te nemen in het wel en wee van de 

bridgeclub in Heeg. Als je dan toch toegevoegd wordt aan de redactie van de Sylboade, 

nemen we ‘de pen maar weer ter hand’ en zijn misschien ook anderen van de Bridgeclub 

weer te motiveren ☺ zo nu en dan een stukje te schrijven. 

 

We hebben binnen de club te maken met zieke leden waardoor de 2 lijnen steeds kleiner 

dreigden te worden. Tijd voor actie, maar ook voor spontane aanmeldingen! 

 

Nadat we in september al 1 of 2 keer gespeeld hadden meldden Paul Brenninkmeijer en 

Bert van Kapel zich als paar aan en deze zijn voortvarend gestart in de B-lijn en als 4e  

geëindigd in de 1e ronde van het seizoen. Deze 2e ronde staan de heren bovenaan en op 

de nominatie om te promoveren naar de A-lijn. 

In de 2e ronde van dit seizoen gebeurde hetzelfde en meldden zich na 2 speelavonden 

Paul van Schaick en Govert Muller aan om bij onze bridgeclub te spelen. Welkom heren 

en succes! 

 

En als actie hadden we een oproep geplaats in het december nummer van de Sylboade 

voor een cursus. In januari zijn we van start gegaan met een bridgecursus voor 

beginners waar 6 mensen aan meedoen. Intussen heeft Ineke Schippers al drie avonden 

verzorgd en komt het zelf bieden en uitspelen een beetje op gang. Zoveel mogelijk 

spelen en thuis de oefeningen doen en hopelijk krijgt het bridgevirus hen te pakken en 

vinden ze alle 6 het spel zo leuk dat ze in september ook lid worden van de club en mee 

gaan spelen met de competitie.  

Zo groeien we weer en we hopen de twee paren die nu door ziekte afwezig zijn in 

september weer te kunnen begroeten. 

 

Was voorgaande jaren de competitie verdeeld in 3 keer 6 avonden en volgde dan 

promotie en degradatie, we spelen vanaf dit jaar 2 keer 8 avonden. We hebben nu 4 

avonden gespeeld in de 2e ronde en is dit de stand, vers van de pers. 

 

      A-lijn: % 
 

B-lijn: % 
 Ineke Schippers en Hennie Tjaarda 220 

 
Paul Brenninkmeijer en Bert van Kapel 237 

 Annelies de Vries en Hessel Huismans 217 
 

Vera Meijer en Vronie van Zanten 233 
 Renske van der Werf, Domien Flapper 207 

 
Ben ter Veen en Nynke Hoekstra 212 

 Aukje Toornstra en Franck Bierens 203 

 

Tjitske Gritter en Lonny Dijkstra 195 

 Barbera Smit en Froukje Veldhuis 200 
 

Aagje Visser en Lies Altenburg 193 
 Christel en Wiebe Bosma 182 

 
Dieuwke en Hylke Schrale 185 

 Leo Rinia en Maurits Flapper 178 
 

Riet Visser en Gryt Teerenstra 184 
 Hetty en Durk Keegstra 170 

 
Govert Muller en Paul van Schaik 175 

 Douwe en Louise Heeringa 167 
 

Lida Sixma en Mariet Swart 168 
 

       

 

Kun je bridgen of lijkt bridgen jou ook wat? Laat het ons weten! 

 

Een hartelijke bridgegroet, 

Barbera Smit 
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