BRIDGEDRIVE HANS VAN DE HAAR WISSELTROFEE
OP ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019 BIJ BRIDGEVERENIGING BLUE CLUB

Op zondag 15 september 2019 organiseert
Bridgevereniging Blue Club voor het eerst dit jaar
een drive om de Hans van de Haar Wisseltrofee.
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan
deze open bridgedrive, die officieel is aangemeld
bij de Nederlandse Bridge Bond.
De naam voor deze jaarlijks terugkerende drive is
gekozen als eerbetoon aan de grondlegger van
Bridgevereniging Blue Club, Hans van de Haar.
Hans was een buitengewoon gepassioneerd bridger.
In 1989 richtte hij samen met zijn vrouw Mariemme
de Blue Club op, de vereniging waar spelers met veel
plezier hun eerste en verdere schreden op het
bridgepad hebben gezet. In 2012 is Hans helaas
overleden. Met deze drive willen wij de herinnering
aan hem in stand houden.

Programma
Op zondag 15 september bent u vanaf 10.30 uur
van harte welkom op onze bridgelocatie aan de
Javastraat 44-A in Den Haag.
De drive start om 11.30 uur. Rond 13.00 uur zorgt
de Kookstudio voor een eenvoudige en lekkere
lunch. De drive zal rond 16.30 uur eindigen met
aansluitend de bekendmaking van de winnaar.
De wisseltrofee wordt dan uitgereikt, maar er zijn
daarnaast ook nog leuke prijzen te verdienen.
Vervolgens is er gelegenheid om bij een drankje
(voor eigen rekening) de dag met elkaar af te sluiten.
Kosten
De kosten voor deelname aan deze drive zijn
€ 35,= per paar, inclusief koffie en thee bij
binnenkomst en lunch.
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de bridgedrive om de
Hans van de Haar Wisseltrofee?

Stuur dan een mail met uw volledige naam en de
naam van uw bridgepartner, inclusief het lidnummer
van de NBB (indien u dat heeft) naar
Durk Dijkstra: d.dijkstra16@hotmail.nl
We spelen die dag bij onze bridgesociëteit
Blue Club èn bij de Kookstudio van patron cuisinier
Eric Jan Fransen, onze naaste buur.
Bereikbaarheid
Wij zijn uitstekend bereikbaar met het openbaar
vervoer en in de nabije omgeving is er voldoende
parkeergelegenheid.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met
onder meer de gegevens om de kosten voor
deelname te voldoen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 6 september 2019.
We kijken uit naar de start van een mooie traditie.

