www.heilooërbridgeclub.nl
U vindt daar:





het jaarschema,
de uitslagen van de speelavond,
de samenstelling van het bestuur,
hoe u met ons in contact kunt komen
bijvoorbeeld om afzeggingen door te
geven.
 Op de pagina Tips & Trucs de
alerteerregeling, die wij hanteren van
de Nederlandse Bridge Bond. Wij zijn
geen lid.
 Wilt u lid worden?
Neem contact op met onze secretaris
via deze website.

Hier is nog een plaats voor u vrij

De gezelligste
huiskamer
voor Bridge in
competitieverband

♥

Wij nodigen u graag uit om met ons
mee te komen spelen.
In september start het nieuwe
bridgeseizoen van de Heilooër Bridgeclub
in een van de zalen van:
Hotel Fletcher
Kennemerstraatweg 425
1851 PD Heiloo

 We zitten er ruim en hebben goed
licht.
 Voor een drankje kunnen we terecht
aan de bar.
 Er is veel parkeerruimte op het eigen
terrein.
 De eerste maanden sluiten we af met
een Kerstdrive.

 Het seizoen sluiten we af met een
einddrive.
 Spelers die graag “thuisbridge” spelen,
zullen in deze omgeving met hetzelfde
plezier bridgen in competitieverband.
 We maken gebruik van bridgemates.
Dat wil zeggen dat u de resultaten zelf
moet ingeven. Daardoor is de uitslag
een paar minuten na het laatste spel
bekend.
 Als u het op prijs stelt, helpt een van
onze leden u de eerste speelavonden
op weg met tips en biedadvies.

 Bij een mogelijk vervoersprobleem
zoeken en vinden we met elkaar een
oplossing.

De Heilooër Bridgeclub bestaat sinds
6 oktober 1977.
Ons doel is gezellig bridgen
in competitieverband.

H.B.C. is een bloeiende vereniging met
ruim tachtig leden.
De huidige contributie is € 70,- per jaar.
Op donderdagavond spelen wij 6 x 4
spellen in 3 lijnen.
Wij beginnen we om 19.45 uur.
Na 3 of 4 ronden is er een pauze van
ongeveer 15 minuten. Het laatste spel is
rond 23 uur afgelopen.

