4e Familie & Vriendentoernooi
Denksportcentrum Hengelo

Zaterdag 20 mei 2017
Maak kennis met bridge en speel minibridge samen met een ervaren bridger
Wij dagen alle niet-bridgers, jong en oud, uit het een keer in een vereenvoudigde vorm te proberen.
We organiseren het F&V toernooi voor iedereen die wil weten of hij/zij er talent voor heeft.

Bridgers spelen minibridge met niet-bridgers
Het samenwerkingsverband Bridgestad Hengelo organiseert elk jaar het Familie- en Vriendentoernooi,
waarbij een “ervaren” bridger met een vriendin, schoonzoon, kleindochter, broer, collega of kennis
speelt om samen een minibridgetoernooi te spelen. De partner mag niet kunnen bridgen, een beetje
kaartgevoel is wel nuttig. Maar ook solo niet-bridgers zijn welkom, de organisatie koppelt hen voor
het toernooi aan een geschikte ervaren partner.
Bij minibridge wordt niet geboden, alleen het afspel wordt beoefend. De organisatie stuurt vooraf
informatie en spelregels toe en de deelnemers krijgen uitleg en een geheugensteuntje bij het kaarten.
Er zijn prijsjes voor de winnaars maar de nadruk ligt op gezelligheid.
Aanvang wedstrijd:

10:00 uur (zaal open 09:30 uur)

Einde toernooi:

ca. 12:30 uur

Uitslag en prijsuitreiking: 12:45 uur
Kosten:

€ 2.50 per persoon te betalen
bij binnenkomst

info en aanmelden:
Waar:

fenv@dsc-hengelo.nl

Denksportcentrum Hengelo
Cesar Franckstraat 36d
7557 EG Hengelo
www.dsc-hengelo.nl

Voor wie:

Alle bridgers van welk niveau dan ook mogen meedoen. Elke
combinatie van een bridger en een niet-bridger is welkom.

Hoe werkt het:

Er worden 2 of 3 ronden van 4 spellen gespeeld waarbij er 40 minuten
over 4 spellen gedaan mag worden. In elke ronde is iedereen één keer
leider en dummy geweest. Er zijn begeleiders in de zaal aanwezig die
de niet-bridgers kunnen bijstaan.

Bridgestad Hengelo is een samenwerkingsverband van de
bridgeclubs Derde Hand, HBC, De Nieuwe Lichting, Open Kaart, Teletroef en
Het Twentse Ros, de Lions Club Hengelo, het Denksportcentrum en de
Stichting Kroegentocht Hengelo.
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