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De Jaarlijkse Kerstdrive begon dit
jaar al vooraf. Per email werden
de leden uitgenodigd voor de
vredige bridgewedstrijd met veel
vrolijkheid. Bij binnenkomst was
die vrolijkheid te merken aan de
gezichten van de gastheer en
gastvrouw, en ook dat de
kerstsfeer aanwezig was. Een
grote kerstboom in het midden
van de zaal en nog eens extra
kleurverlichting aan het plafond.
Dit allemaal verzorgd door het
enthousiaste duo: Clarette en
Léon.

Meesterpunten

Onze voorzitter Nel Jorritsma kon
de Kerstdrive openen met een
eerste uitreiking van het diploma
met
erespeldje
aan
Albert
Dekker. De 2000 meesterpunten
waren welverdiend, met een zoen
van de voorzitter.

Jarige

Het feest was nog niet voorbij
want onze gastvrouw bereikte
vorige
week
woensdag
de
fantastische leeftijd van 50 jaar.
En daar moest op gezongen
worden. Een spontaan gezongen
‘Lang zal zij leven’ viel Clarette
ten deel. Dat hopen we voor haar
en in goede gezondheid.

Albert en Nel

Mopje

Dit mopje schoot mij te binnen,
maar heeft geen relatie met het
echtpaar Ria & Albert. Na
ontvangst van de oorkonde en
speldje voor 500 meesterpunten
gaf de vrouw haar veelzeggend
commentaar:
“Zonder
de
veelvuldige opmerkingen en de
niet-aflatende kritiek van mijn
lieftallige echtgenoot had ik de
500 meesterpunten veel eerder
kunnen bereiken.”
Clarette & Léon

Kerstcadeautjes

Voor de spiegel in de zaal een
ruime
tafel
met
de
vele
kerstcadeautjes. Iedereen kon
uitrekenen dat er voldoende
pakjes bij de kerstboom alle
bridgers. Het geheel was dit keer
verzorgd door de commissie
‘Aankleding’

Herma en Nel met het resultaat
van prijzentafel.

Ria Dekker
Na Albert volgde Ria al snel voor
de
overhandiging
van
de
oorkonde en het speldje voor het
bereiken van de 2000 meesterpunten. Ook deze mijlpaal voor
Ria is verdiend, al zal Albert zijn
steentje
er
aan
hebben
bijgedragen.

Vrolijke Ria en Nel met de
oorkonde

Nel en Clarette met
‘verjaardagshoed’

Kerstdrive

De bridgewedstrijd verliep uiterst
plezierig met weinig arbitrage en
geklaag over slechte kaarten.
Zelfs enkele slemspellen zaten in
de A-lijn. Tot winnaars werden
uitgeroepen:
In de A-lijn: Sjef & Anny Boon
In de B-lijn: Fen Buinenberg en
Jurriaan Veenboer.
Deze laatste zelfs met een
formidabel percentage: 71,46%.

Winnaars B-lijn Fen & Jurriaan
Een geslaagde Kerstdrive

