WEDSTRIJD- EN CURSUSKALENDER 2010 – 2011
District Midden & Oost Gelderland
Open paren
Alle klassen
(3x2 zittingen)

Senioren Viertallen
(samen met district Nijmegen)

Adri de Waard Trofee
zo 17/4 Arnhem

wo 20/10 Arnhem
za 6/11 Doorwerth
za 18/12 Doetinchem
za 22/1 Arnhem
Opgave tot 27 oktober
Aanvang: 9.45 uur

Opgave tot 13 oktober
Aanvang: 9.45 uur
Leeftijd: geboortejaar 1950 of eerder

Gemengde paren
(4x 1 zitting)
zo
zo
zo
zo

24/10
28/11
16/1
13/2

Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem

Opgave tot 16 oktober
Aanvang: 13.30 uur

Viertallen
(alle klassen)
vr
vr
vr
vr
vr
vr
vr
vr
vr

22/10
12/11
10/12
14/1
28/1
18/2
4/3
25/3
8/4

Doetinchem/Doorwerth
idem
idem
idem
(hk) Doorwerth
Doetinchem/Doorwerth
idem
(hk) Doorwerth
Doetinchem/Doorwerth

Opgave tot 5 oktober
Aanvang: 19.30 uur
Dames paren
Alle klassen
(2x2 zittingen)
za 20/11 Arnhem
za 8/1 Arnhem
Opgave tot 13 november
Aanvang: 9.45 uur

Opgave tot 8 april
Aanvang: 13.30 uur

Klavercompetitie
(voor bridgers tot 2000 mp)
Halve finale 1
za 5/2 Doorwerth
Halve finale 2
za 19/2 Doetinchem
Finale
za 5/3 Vorden
Opgave tot 23 januari (alleen via
clubs)
Aanvang: 13.30 uur
NB: Bij geringe belangstelling
vervallen halve finales

Cursus Clubleider A (CLA)
Locatie: t/m 10 deelnemers
Veenendaal, bij meer dan 10
deelnemers wordt de cursus in
Doorwerth gegeven
vr 19/11 les 1
vr 17/12 les 2
vr 7/1
les 3
vr 4/2
les 4
vr 11/3 les 5
vr 1/4
les 6
aanvang: 10.00 uur
za 16/4 examen
Opgave tot 10 november
Cursus Clubleider B (CLB)
Locatie: Doorwerth
za
za
za
za
za
za
za
za

13/11
11/12
15/1
5/2
19/2
5/3
19/3
9/4

les 1
les 2
les 3
les 4
les 5
les 6
les 7
les 8

aanvang: 10.00 uur
za 14/5 examen (Arnhem)
Opgave tot 3 november

Senioren paren
Azenkampioenschap
(samen met district Nijmegen)
(4x1 zitting)
za 16/10 Vorden

Minibridge

wo 19/1 Nijmegen
wo 2/2 Nijmegen
wo 16/2 Nijmegen
wo 9/3 Nijmegen

Opgave tot 7 oktober

Bridgeboerderij 't Onstein, Vorden

Aanvang: 13.30 uur

Aanvang: 13.00 uur

Opgave tot 9 januari
Aanvang: 13.45 uur
Leeftijd: geboortejaar 1950 of
eerder

zo 27/2 regionaal kampioenschap

Overige data:

za 21 augustus 2010
za 18 september 2010
za 25 september 2010

kaderdag
kaderdag
2e CLA examen

Doetinchem
Doorwerth
Utrecht

za 27 november 2010

districtsraadsvergadering
Arnhem
aansluitend bridgedrive (Waanderstrofee)
zo 28 november 2010
finale NK senioren viertallen
Utrecht
za/zo 12/13 februari 2011
bondsklassen dames
Utrecht
za/zo 12/13 maart 2011
halve finale/finale gemengde paren
Utrecht
zo 20 maart 2011
halve finale Ruitenboer
zo 10 april 2011
finale Ruitenboer
Utrecht
vr 15 april 2011
districtsraadsvergadering
Doetinchem
za 16 april 2011
CLA examen
wo 20 april 2011
halve finale NK seniorenparen
Utrecht
wo 11 mei 2011
finale NK seniorenparen
Utrecht
za 14 mei 2011
CLB examen
Arnhem
za 28 mei 2011
finale NBB-beker, HK-beker en
Elffersbeker
Utrecht
Adressen speellocaties:
Arnhem

De Denktank, Sperwerstraat 59, 6823 DK, tel. 06-15964839

Doetinchem

De Uitdaging, Industriestraat 23b, 7005 AN, tel. 0314-344971

Doorwerth

De Uitkomst, Dalweg 1a, 6865 CZ, tel. 026-3392160

Nijmegen

Het Bridgehuis, Dobbelmanweg 148, 6531 KZ, tel. 024-3541254

Vorden

Bridgeboerderij 't Onstein, Schuttestraat 13, 7251 MP, tel. 05755-559043

Veenendaal

Kogge 4, 3904 SW, tel. 0318-551407

Kosten:
Open paren € 30,= per paar
Gemengde paren € 20,= per paar
Dames paren € 20,= per paar
Senioren paren: € 12,= per paar
Senioren viertallen € 20,= per team
Viertallen € 50,= per team
Klavercompetitie gratis
Azenkampioenschap gratis
Adri de Waard trofee € 25,= per vereniging
Cursus CLA, € 40,= voor NBB-verenigingsleden, € 140,= voor NIET-NBB-verenigingsleden
Cursus CLB, € 40,= voor NBB-verenigingsleden, € 140,= voor NIET-NBB-verenigingsleden
Met uitzondering van de viertallencompetitie, de Adri de Waard trofee en de cursussen dient het inschrijfgeld
contant voldaan te worden tijdens de eerste zitting.

Inlichtingen over en opgave voor alle competities en cursussen:
Ankie van Randeraat
Lammerskampweg 5
7261 CN Ruurlo
tel. 0573-453747

ankievanranderaat@planet.nl
Toelichting op de competitievormen
Algemeen
Van verschillende kanten hebben wij vernomen dat de districtscompetities vooral voor de sterkere
clubbridger bedoeld zouden zijn. Dat is een misvatting. Aan de competities kunnen spelers van de niveaus
2e klasse of lager t/m hoofdklasse deelnemen. In ons district spelen we op drie niveaus: tweede klasse,
eerste klasse en hoofdklasse.
Qua aanbod is er ook dit seizoen voor elk wat wils, zowel voor de wedstrijdbridger als voor de meer
recreatief ingestelde bridger.
Het voordeel van deelname aan de districtscompetitie is dat u andere gezichten/andere paren tegenkomt, u
een nieuwe uitdaging vindt, die het niveau van u en uw partner zeker ten goede komt. Er word serieus
gebridged, maar voor gezelligheid is zeker plaats.
Onderstaand treft u een korte beschrijving aan van de competitievormen.
Gemengde Parencompetitie (GP)
Aan deze competitie kunnen alleen combinaties dame + heer deelnemen.
Deze competitie is niet in klassen ingedeeld.
Er wordt op zondagmiddag gespeeld.
De winnaars kunnen desgewenst namens het district deelnemen aan de halve finale/finale in Utrecht.
De kosten bedragen € 20,= per paar.
Dames Parencompetitie (DP)
Aan deze competitie mogen alleen vrouwen deelnemen.
Er is een hoofdklasse en een eerste klasse.
Er wordt op zaterdagmorgen en aansluitend de middaggespeeld.
De winnaars kunnen desgewenst namens het district deelnemen aan de finale vrouwenparen in Utrecht.
De kosten bedragen € 20,= per paar.
Open Parencompetitie (OP)
Aan deze competitie kunnen zowel damesparen, herenparen als gecombineerde paren deelnemen.
Er is een hoofdklasse en een eerste klasse.
Er wordt op zaterdagmorgen en aansluitend de middag gespeeld.
De kosten bedragen € 30,= per paar.
Senioren Parencompetitie
Aan deze competitie kunnen alleen personen die in 2010 60 jaar worden of ouder zijn deelnemen.
Deze competitie wordt samen met het district Nijmegen georganiseerd en is niet in klassen ingedeeld.
Er wordt op woensdagmiddag gespeeld.
De kosten bedragen € 12,= per paar.
Viertallencompetitie
Een viertal bestaat uit minimaal vier (twee paren) en maximaal zes spelers en wordt door de eigen bridgeclub
afgevaardigd.
De competitie kent een hoofdklasse, een eerste en een tweede klasse.
Er wordt op vrijdagavond gespeeld.
De kosten bedragen € 50,= per team .
Deze kosten komen gewoonlijk voor rekening van de vereniging.
Voor de senioren viertallencompetitie geldt dat alleen personen die in 2010 60 jaar worden of ouder zijn
deel kunnen nemen.
De competitie wordt samen met het district Nijmegen georganiseerd .
Het winnende team kan desgewenst namens het district deelnemen aan de halve finale in Utrecht.
De kosten bedragen € 20,= per viertal.
Klavercompetitie
De klavercompetitie is bedoeld voor bridgers die in hun club in de laagste groep spelen.

De voorronde wordt gespeeld in de eigen club.
Per deelnemende vereniging c.q. clubavondgroep mogen drie paren op grond van de eindstand van de
voorronde aan één van de halve finales deelnemen. Minstens de helft van deelnemers aan een halve finale
plaatst zich voor de finale.
Aan deze competitie zijn geen kosten verbonden.
Azenkampioenschap
De naam zegt het al: deze wedstrijd is bedoeld voor de clubkampioenen .
In principe kan per deelnemende vereniging c.q. clubavondgroep één kampioenspaar deelnemen.
Aan dit kampioenschap zijn geen kosten verbonden.
Adri de Waard trofee
Dit is een wedstrijd tussen de aangesloten verenigingen van het district. Elke vereniging vaardigt drie paren
af.
De paren spelen naar sterkte in een A-, B- en C-lijn. De resultaten van de paren worden per club bij elkaar
opgeteld en de vereniging die het hoogst scoort wordt kampioen en wint daarmee de (wissel)trofee.
De kosten bedragen € 25,= per vereniging.
Clubleider A (CLA) en clubleider B (CLB)
Voor de beschrijving van deze cursussen verwijzen we naar de site van de Nederlande Bridgebond

www.bridge.nl
Het bestuur van het District Midden en Oost Gelderland wenst u een fijn bridgeseizoen toe en begroet u
graag als deelnemer aan onze activiteiten.

