Bridge, bridge en nog eens bridge.
Van 15 - 29 oktober wordt in NH Conference Centre Koningshof in
Veldhoven om de Bermuda Bowl 2011 gespeeld (het wereldkampioenschap voor viertallen). Dit mag u niet missen! Iedereen die
van bridgen houdt moet hierbij zijn. Niet alleen kunt u van veel
topbridge genieten in een op een bioscoopzaal lijkend vugraphtheater met deskundige commentatoren, er zijn ook vele zijtoernooien waar u zelf een kaartje kunt leggen.
Alles´ademt´ bridge, twee weken lang. Een happening die u zeker
mee moet maken. (Al is het maar een dag!)
Dankzij de inspanningen en sponsoring van Hans Melchers hebben we de
organisatie van de Bermuda Bowl in eigen land. Een bridgehappening van de
eerste orde. Ik zal er twee weken bij zijn, simpelweg omdat er op bridgegebied niets
mooiers bestaat dan dit. OK, zelf meedoen en winnen, maar die ambitie ligt ver
achter me. Nu kan ik simpelweg genieten van de strakke koppies aan tafel en het
prachtig bridge wat er gespeeld wordt. praten met de spelers, schrijven over de
spellen, kortom bridge, bridge en nog eens bridge.
Het mooie van zo'n toernooi is dat de hele omgeving er door bepaald wordt. Overal
zie je spelers met spelverdelingen zitten. Op terrasjes, in barretjes, in restaurants
en in de lobby´s van de hotels waar de spelers logeren. Bridge, bridge en nog eens
bridge.
Van de zijtoernooien die georganiseerd worden noem ik er een paar:
Transnational Open Teams
Dit toernooi is bedoeld voor sterke teams die zich willen meten met de rest van de
wereld. Het niveau is erg hoog. Dankzij sponsor Hans Melchers betalen teams die
bestaan uit alleen Nederlandse spelers slechts de helft van het inschrijfgeld. Lees
meer hier....
Club Challenge 2011
Elke club kan een paar inschrijven voor de Club Challenge 2011. Deze Club
Challenge wordt tijdens de Bermuda Bowl gespeeld.
Stepbridge
Op 16 en 21 oktober zijn er speciale Bermuda Bowl Stepdrives op Stepbridge.
WK Computerbridge
Jack verdedigt zijn wereldtitel in eigen land.
En nog veel meer, nog niet alle evenementen zijn op dit moment al bekend
gemaakt. Hoe dan ook: ga erheen! Daar krijgt u geen spijt van.
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