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Beste Bridgeleden, 
 
Voorwoord van de voorzitter 
Na intensief overleg binnen ons bestuur, met de Golfclub 
Dirkshorn en restaurant Green hebben we een besluit 
kunnen nemen over de opstart van het bridgen waar wij als 
bestuur volledig achter kunnen staan.  
Wij denken met ons besluit recht te doen aan het bewaken 
van onze gezondheid, de voorschriften van RIVM, 
Veligheidsregio Noord-Holland-Noord, de Nederlandse 
Bridgebond en Golfbaan Dirkshorn enerzijds en de wens van 
een aantal leden om weer te gaan bridgen anderzijds. 
Wij hebben besloten voorlopig op de 
woensdagavonden niet te gaan bridgen en een proef 
te doen met de Golf & Bridge op de dinsdag. 
Wij wachten voorlopig de ontwikkelingen van het virus af en 
kijken hoe de bridgemiddagen gaan verlopen. 
 
Uitslag enquete 
De respons op de enquete was goed en representatief. 
In de bijlage vindt u de uitslag. 
 
Golfen en Bridgen op dinsdag. 
Dinsdag 15 september beginnen we 1 x per 14 dagen met 
de golfwedstrijden op dinsdagmorgen 10.00 uur en 
bridgewedstrijden op dinsdagmiddag om 13.30 uur. Alleen 
bridgen kan uiteraard ook.  Het maximaal aantal 
deelnemers is 36. 
In het protocol hebben wij opgenomen dat wij ook aan de 
bridgetafel minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar hebben. 
Het protocol wordt op de website opgenomen. 
 
Golf & Bridge wedstrijden 
Het speelschema staat op de website van de bridgeclub. 
Inschrijven kan via de website: 
www.nbbclubsites.nl/club/4079/activiteiten 
 
Dinsdagmiddagbridge 
Het speelschema staat op de website van de bridgeclub 
Inschrijven kan via de website:  
www.nbbclubsites.nl/club/4079/activiteiten 
 
Aangepaste contributie 
De contributie bedraagt € 25,00 per lid voor 2020/2021. 
Graag voor 1 oktober a.s. dit bedrag overmaken naar 
bankrekeningnummer NL88ABNA0416557813 t.n.v. 
B.C. Golfclub Dirkshorn 
 
Wij wensen u een mooi bridgeseizoen. 
 
Namens het bestuur van de Bridgeclub Golfclub Dirkshorn 
 
Piet Kerkvliet 
voorzitter 
 

 



 


