Haacht, 13 maart 2015,

Beste neofieten,
Vooraleer minder groene bridgeblaadjes, tweedejaars, occasionele spelers, fervente of
minder gebrande clubleden tot onze éminences grises zouden afhaken bij de aanspreking
bovenaan deze nieuwsbrief, wil ik toch duidelijk stellen dat dit bericht iederéén aanbelangt.
Maar de al dan niet verse oud-leerlingen van ‘Meester Herman’ zijn onze eerste doelgroep.
We hadden bij aanvang van de laatste cursus beloofd dat we extra inspanningen zouden
doen om de verpopping van beginner tot volwaardig speler zo optimaal mogelijk te laten
verlopen. Zo hebben we al drie inloopdrives achter de rug (waarbij neofieten samen met een
gevorderde al een beetje speelritme voor de clubtornooien konden opdoen). We bieden
onze neofieten de komende twee maanden ook de mogelijkheid om enkele keren met een
peter of meter van hun keuze een clubtornooi te spelen. Herman stuurt een lijst met
bereidwillige peters en meters door naar de neofieten, die dan met één of meerdere van hen
een afspraak maakt om samen te spelen (op woensdag of vrijdag).
Vanaf volgende maand willen we hier nog een nieuw initiatief aan toevoegen : een
ontdubbelingstornooi. Elke laatste vrijdag van de maand willen we een “aangepast” tornooi
inrichten. Dat wil zeggen dat we (bij voldoende belangstelling) een tornooi spelen in twee
lijnen : één lijn met neofieten en spelers die de laatste 4 maanden gemiddeld onder de 50%
scoren. In de andere lijn spelen dan de meer ‘gevorderden’. In die aparte lijn kunnen ook
neofieten met hun peter/meter terecht. Voor dit “laatste vrijdag”-tornooi is het voor de
neofietenlijn wel nodig om op voorhand in te schrijven. Het is jammer, maar voorlopig zijn de
aanwezigheden op woensdag niet van die aard dat we een ontdubbeling kunnen doen, en
ook voor de vrijdag kan dat niet elke week. We hopen in elk geval dat onze neofieten op
deze manier vlotter de overgang naar het gewone clubspelen kunnen realiseren. Het
systeem zal na de zomer een eerste keer geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd of
verlengd worden.
We hopen dat alle leden zich in dit initiatief kunnen vinden en er ook begrip voor opbrengen.
Ondertussen raden we aan om volop te genieten van het heerlijke lenteweer!
Het bestuur

