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11 september 2017 
 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• Kaartavonden bij Bergvliet 
 

Met vriendelijke groet, 
Communicatiecommissie VGLB 

 
Bridgen of Rikken 

ATIEMIDDELEN  
De Woensdag Avond Competitie buiten op de 
golfbaan zit er voor dit jaar alweer op. Het 
wordt  vroeger donker, dus tijd voor andere 
sportieve bezigheden op de woensdagavond. 
Overdekt, lekker warm, dus binnen in het 
paviljoen van Landgoed Bergvliet, gaan we op 
een aantal woensdagavonden weer rikken en 
bridgen. Ook geïnteresseerden die geen lid zijn 
van VGLB kunnen meedoen. U kunt de 
volgende woensdagavonden nu al in uw 
agenda noteren.  
 
In 2017: 
4 en  18 oktober 
1,  15 en  29 november 
13 en  27 december 
 
In 2018: 
10 en  24 januari 
7 en  21 februari 
7 en  21 maart. 
 
Totaal dus 13 woensdagavonden. 
Zowel voor de bridgers als ook voor de rikkers 
is de begintijd vastgesteld op 19:30 uur stipt. 
 
 

Bridgen vindt plaats in één lijn, 20 spellen per 
avond. Inschrijfgeld voor de hele 
bridgecompetitie is € 20,- per persoon. Graag 
samen met uw bridgepartner inschrijven. 
 
Voor rikken is de ‘entree’ € 2,50 per kaartavond 
per persoon, bij aanvang te voldoen. Van de 13 
avonden tellen de beste 9 scores mee. 
Uiteraard is diegene met de hoogste totaal 
score winnaar van het rikklassement. 
 
Voor meer informatie kun je terecht bij de 
organisatie die in handen is van Kees van 
Rooijen ( ccmvanrooijen@ziggo.nl ) en Ben 
Teunissen ( bcamte@ziggo.nl ). 
 
Bridge 
Als je op zoek bent naar een leuk kaartspel, dan 
is bridge een goede optie. Het valt zowel onder 
de kaartspellen als onder de categorie 
denksport. Je hebt wel een goede concentratie 
nodig en logisch kunnen denken is ook van 
belang. Partners kunnen samenwerken, bridge 
bestaat namelijk uit twee delen, het bieden en 
het spelen. Lees meer op 
http://www.speluitleg.com/speluitleg-bridge/  

 
 
Rikken 
Rikken is een verzameling van verschillende 
soorten spelletjes. Bij sommige heb je een 
troefkleur (altijd hoger dan de rest), bij andere 
spelletjes weer niet.  
 
Meer informatie op: 
http://www.denksportcentrum.nu/pages/rikk
en.html  
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