ORANJE - BRIDGE - DRIVE EEN GROOT SUCCES
Op zondag 28 april is de door Bridgeclub De Werf georganiseerde Oranje - Bridge - Drive
gehouden in Het Ontmoetingscentrum De Werf en zaal de Noord in Schiedam - Kethel.
Het is een fantastisch evenement geworden waar de 128 deelnemers met veel genoegen op
terug kijken. Vanaf 09.00 uur konden de deelnemers zich melden bij de wedstrijdleiding die
er comfortabel bij zat in de trailer van kwekerij Poot. Natuurlijk was er rekening gehouden
met de natte voorspellingen en was er een grote partytent geplaatst waaronder de
deelnemers konden schuilen bij de aanmelding.
Gelukkig waren alle deelnemers ruim op tijd zodat om 10.00 uur de 1 e zitting van 21 spellen
gespeeld kon worden. De grote groep was ingedeeld in 4 lijnen waarvan er 2 speelden op de
begane grond en 1 op de vernieuwde creazolder van De Werf, en 1 lijn in zaal De Noord.
Omdat de meeste deelnemers zich prima hadden gehouden aan de dresscode, was het een
kleurrijke en sfeervolle oranje boel op beide locaties.
Het weer heeft de deelnemers tijdens het verdere verloop van de dag nog eens extra
verwend, zodat tijdens de lunch iedereen prima buiten kon vertoeven voordat met de 2e
zitting van 21 spellen werd gestart. Alle deelnemers speelde in de middag op een andere
plaats in een van de locaties.
Uiteindelijk was het bridge gedeelte van de drive rond half zes afgelopen en ging de
barbecue aan en kon er gewerkt gaan worden aan het maken van de einduitslag. Onder het
genot van een Oranjebitter heeft de uitreiking van de vele prijzen plaatsgevonden. Prijzen
die allemaal beschikbaar waren gesteld door Schiedamse winkeliers en bedrijven, geweldig.
Met een mooi percentage van 69,05% zijn Jan & Jacqueline Kloos uiteindelijk de winnaars
geworden van deze heel bijzondere bridgedrive.
De opbrengst van deze drive, geheel georganiseerd door vele vrijwilligers, komt geheel ten
goede aan de grootschalige renovatie van het Ontmoetingscentrum De Werf welke
renovatie in de zomer van 2019 zal plaatsvinden.

