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Door Corona is het Herfsttoernooi zowel in 2020 als 2021 niet georganiseerd. Dat was jammer want
in 2020 zou het toernooi het 20-jarig jubileum hebben gevierd. In het laatste kwartaal van vorig jaar
begon de hoop te leven dat het mogelijk zou zijn om in 2022 dit jubileum alsnog te bereiken. Wel
kwam de vraag naar boven of we het met dezelfde opzet zouden moeten organiseren. In 2020 heeft
de toenmalige commissie al een aantal locaties bekeken die in aanmerking zouden kunnen komen.
De toen geselecteerde locatie (Spiekerman in Meddo) is groot genoeg, maar een nadeel is toch wel
dat het buiten het centrum van Winterswijk is. En onze thuislocatie is weliswaar groot genoeg, maar
dan moet er wel zowel boven als beneden worden gespeeld. Ook waren er twijfels gerezen of het
mogelijk zou zijn om prijzentafel voor de loterij, na het niet doorgaan in 2020 en 2021, weer op hetzelfde kwalitatief hoge niveau te krijgen. Daarnaast was het aantal leden van de commissie afgenomen tot twee.
Vandaar dat er gekozen is voor een geheel nieuwe opzet. Niet spelen op 1 grote locatie maar in de
vorm van een bridgetocht op verschillende locaties in het centrum van Winterswijk. En dan niet onder de vlag van een kroegentocht, maar met een thema dat iets toevoegt. Voor de locaties gaat de
voorkeur naar gebouwen die een bijzondere plaats innemen in de cultuurhistorische geschiedenis
van Winterswijk.
Nadat in het bestuur overeenstemming was bereikt over
dit concept zijn er een aantal leden benaderd met de
vraag of ze mee wilde werken aan dit nieuwe concept.
Hier werd enthousiast op gereageerd en al snel was er
een groepje van 5 personen die de volgende stappen is
gaan zetten. De eerste stap was om een aantal locaties te
gaan benaderen om te bezien of ook de beheerders van
deze locaties warm zouden lopen voor dit idee. Ondertussen zijn er al 10 locaties die hieraan mee willen doen
waardoor er voldoende draagvlak is om een en ander verder te gaan uitwerken en organiseren. Tevens is de nieuwe naam bedacht die beter weergeeft wat het concept is
van de nieuwe opzet.
Wanneer gaat dit plaatsvinden?
Het is de bedoeling dat deze bridgedrive gaat plaatsvinden op 24 september 2022. Reserveer deze dag alvast in
je agenda als je van plan bent om deel te nemen.
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Wat is de bedoeling?
De deelnemers verzamelen zich ‘s ochtends op de startlocatie waar zij hun gidsbriefje krijgen en een
boekje met een beschrijving van de verschillende locaties, een plattegrond en het wedstrijdreglement. Vervolgens gaan de deelnemende paren naar hun startlocatie en spelen daar hun eerste ronde. Elke ronde duurt 25 minuten waarin 3 spellen moeten worden gespeeld. Aan het einde van een
ronde gaan de deelnemers naar een volgende locatie en spelen daar de volgende ronde. Op deze
manier spelen zij in 9 verschillende locaties. Na de 4e ronde wordt er een lunch geserveerd op de
locatie van de (volgende) speelronde. Na afloop van de 9e ronde verzamelen de deelnemers zich
weer op de startlocatie waar ze onder het genot van een drankje de prijsuitreiking afwachten.
Op elke locatie zijn er bridgemates om de resultaten vast te leggen en om aan het einde van de dag
snel een uitslag te kunnen produceren.
Waar staan we nu?
Zoals al aangegeven zijn er al 10 locaties bereid gevonden om mee te werken. Voorbeelden hiervan
zijn o.a. de Zonnebrink (onze speellocatie), de Jacobskerk, Doopsgezinde Kerk, Museumfabriek, de
oude HBS, Boogie Woogie, het Station en het Tricot gebouw.
Daarnaast zijn we in gesprek om dit evenement onder de vlag te brengen van het project 1572 (de
viering van de geboorte van Nederland).
Hoe verder?
De afspraken met de locaties moeten worden
geformaliseerd, de tekst van het boekje moet
worden opgesteld, de technische oplossing voor
het gebruik van de bridgemates moet worden
getest, er moet promotie van het evenement
plaats vinden etc. etc.
En er moeten vrijwilligers worden gezocht die
gedurende de dag helpen………
Op elke locatie moet er namelijk iemand zijn die
optreedt als gastvrouw/heer voor die locatie. Dit houdt in dat ‘s ochtends voorafgaand aan het de eerste ronde de tafels moeten worden geprepareerd (bladen, spellen, bridgemates etc), de deelnemers
moeten worden ontvangen, een klein praatje over de locatie, de tijd per ronde moet worden gecontroleerd, eventueel vertellen hoe de deelnemers naar de volgende locatie moeten lopen, contact opnemen met een (centrale) arbiter om eventuele onrechtmatigheden op te lossen etc. Dus als je mee wilt
helpen om een succes van deze dag te maken meld je dan aan bij een van de commissieleden.
We zullen in de volgende editie meer gedetailleerde informatie verstrekken over de drive en over de
inschrijving.

RESERVEER DE DAG: 24 september 2022
Commissie: Joost Braaksma, Hans Garretsen, Egbert Moester, Theo Sloot, René Vielvoije
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