De Roses-Bridgedrive bij Marianne
Met veel plezier hebben we onze bridgelessen van dit
seizoen afgesloten met een heuse Bridgedrive bij Marianne
thuis. Ze had er professioneel werk van gemaakt. Op een
flap-over had Marianne een plan bedacht en konden we
zien aan welke tafel we moesten zitten, met wie we
moesten spelen en wie de telling moest doen. Kortom we
kwamen er niet onderuit: er moest serieus gebridged
worden. Voor dat wij van start gingen werd eerst
Marianne in het zonnetje gezet, en hartelijk bedankt voor
haar lessen die haar en ons aardig wat werk gekost heeft.
Ze kreeg een Iris cheque aangeboden en uiteraard, een
paars rood boeket bloemen. Marianne had ons bridgeclubje
versterkt met de hulptroepen, die wij tijdens onze cursus
konden vragen om te vervangen als een van ons absent
was. Voor Thera, Linda, Willemijn en Astrid was het een
uitgelezen kans om te aanschouwen hoe goed wij inmiddels
waren geworden. Nou ja goed... zuchtend begonnen we,
beseffend dat we weer veel te weinig geoefend hadden. We
knepen hem voor het vervolgbod want de klok horen
luiden en de handelingen juist uitvoeren is toch iets anders.
Het klaver antwoord was een vraag in een conventie,
maar nog een groter vraag bij menigeen. Maar de
biddingboxen kregen we nu wel goed in elkaar en konden

we al aardig goed gebruiken. Er werd hard gewerkt, er
waren zelfs momenten dat het helemaal stil was!!! Nou
dat zegt veel in onze groep! Gelukkig konden we ons tussen
de rondes door aansterken in keuken van Marianne.
Heerlijke hapjes en lekkere wijn stond klaar. Na de thee en
koffie viel dat goed in de smaak. De blosjes kwamen op de
wangen en waarachtig, we kregen er lol in. Mariannes
man was naar een ander deel van het pand verbannen, hij
moest daar de punten telling doen en dat moet
ongestoord gebeuren nietwaar. We beëindigden de drive
met de scores en werden verblijd met allerlei snuisterijen
die Marianne over de hele wereld verzameld had voor deze
prijzenpot. Een van ons had de meeste punten en een
andere de minste en de rest zat er tussen in. Precies zoals
het hoort bij een echt bridgedrive. Met volle beloftes om
deze zomer goed te oefenen sloten we het eerste boekje en
de avond af.
Marianne, namens ons Roses bridgeclubje hartelijk dank
voor de gezellige lessen en tot de herfst wanneer we met
boekje 2 starten.
Voor iedereen een heel fijne zomer!
Tilly

