
Jaarverslag Technische commissie 2020-2021 
 
Bijlage 08 bij de agenda van de ALV 

 
Het verslag van het vorige seizoen eindigde met: 

Het nieuwe seizoen zijn we, met in achtneming van de coronaregels en veel geregel, weer begonnen 

met het bridgen in de zaal. 

We begonnen het seizoen dus hoopvol, ook al was de ruimte in de zaal beperkt. De leden op de 

donderdag konden om de week spelen, op maandagavond kon in principe iedereen spelen, een 

enkele keer moesten sommige paren thuisblijven.  

Helaas werd met ingang van half oktober deze mogelijkheid van spelen weer beëindigd. Daardoor is 

veel dit seizoen niet doorgegaan. Niet alleen de Kerst- Paas- en einddrives vonden geen doorgang 

maar ook de marathon en kroegentocht moesten gecanceld worden. Deelname aan de 

districtviertallencompetitie en de deltabokaal was ook niet mogelijk.  Wel heeft nog de halve finale 

van Ruitenboer (digitaal) plaatsgevonden: Laurens en Agnes wisten de landelijke finale te bereiken 

en eindigden daar in een verdienstelijke middenmoot. 

Vanwege het niet doorgaan van de competitie zal voor het seizoen 2020-2021 dus geen 

clubkampioen gehuldigd kunnen worden, ook de slempakkers zullen er niet zijn. 

Wat wel het gehele jaar doorgegaan is, zijn de clubavonden via Stepbridge. Met de avonden van het 

vorig seizoen erbij is een kleine honderd keer gespeeld, waarbij het aantal deelnemers varieerde van 

8 tot 36 paren. Een behoorlijk aantal leden heeft toch op deze wijze kunnen genieten van ons mooie 

spel. 

Om binding met de leden te houden werden er twee initiatieven ontplooid. Voor vragen over bied- 

of speelproblemen werd de rubriek “Vraag het Sylvia” in het leven geroepen.  Met een ander 

initiatief werd geprobeerd de leden kennis te laten maken met de website: van heel wat vragen kon 

het antwoord gevonden worden door op de site te zoeken. De deelname aan beide activiteiten viel 

wat tegen.  

Nadat begin juni het spelen in de zaal weer werd toegestaan is voor eigen leden de zomercompetitie 

gestart, nog wel met de beperking van het aantal tafels. Bij de eerste keren waren niet alle tafels 

bezet, later moesten door de grote belangstelling enkele paren worden teleurgesteld. 

Laten we hopen dat met ingang van het nieuwe seizoen de situatie genormaliseerd zal zijn en we 

allen weer lekker kunnen gaan spelen. De mensen van de technische commissie zijn er klaar voor. 

 


