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Zomerprogramma Denksportcentrum Rotterdam 
De zomercompetities gaan beginnen, kom ook spelen! Vanaf donderdag 8 juli kun je bij alle clubs en het 

Denksportcentrum bridgen, ook als je geen lid bent. Een goede gelegenheid om ook eens met iemand 

anders te spelen. Nieuw is dat Metro vanaf 19 juli ook op de maandagmiddag een zomercompetitie 

aanbiedt. In het overzicht vind je alle info om je aan te melden.  

Voor het actuele coronaprotocol zie: Coronaprotocol Denksportcentrum Rotterdam    

We hebben ook twee bijzondere evenementen deze zomer: 

• Op zaterdagavond 10 juli is er een bordspellen avond, georganiseerd in samenwerking met instagroep 

@bordspelvandedag. Bordspelvandedag zorgt voor moderne en oude vertrouwde spellen en iedereen 

kan meedoen. Leuk ook voor de niet-bridgers in de familie die van spelletjes houden. 

• Van 21 augustus tot en met 29 augustus is de Erasmus Bridge- en Schaakweek 2021 met een gevarieerd 

programma voor beginnende spelers, clubspelers en wedstrijdspelers. Schrijf je nu in om zeker te zijn 

van een plek. 

Tijdstip Wanneer Activiteit en voor wie Aanmelden en informatie 

Maandagmiddag 
13.15 uur 
 

19 juli 
t/m  
16 aug 
en 30 aug 

Zomermiddagdrive 
BC Metro 
Leden + open inschrijving 

Via de agenda op de site van BC Metro  
https://5010.bridge.nl/evenementen/ 
of aan de zaal voor 13.00 uur; meer info 
via Huib Konijnendijk 06-55021324 of  
metrozomer@gmail.com 

Maandagavond 
19.45 uur 
 

12 juli  
t/m 
30 aug 

Zomeravonddrive 
BC Metro 
Leden + open inschrijving 
mits voldoende plek 
23 aug Erasmus zomerdrive 

Via de agenda op de site van BC Metro  
https://5010.bridge.nl/evenementen/ 
of aan de zaal voor 19.30 uur; meer info 
via Huib Konijnendijk 06-55021324 of  
metrozomer@gmail.com 

Dinsdagavond 
19.45 uur 
 

13 juli 
t/m  
17 aug 

Zomerdrive 
BC Never Down 
Leden + open inschrijving 
mits voldoende plek 
24 aug Erasmus zomerdrive 

Aanmelden alleen vooraf via de agenda 
op de site van BC Never Down 
https://5018.bridge.nl/evenementen/ 
Meer informatie via Francine Sandijck  
06-40614652 of fsandijck@outlook.com 

Woensdagmiddag 
13.15 uur 
 

14 juli 
t/m  
25 aug 

Zomerdrive BC ‘85 
Leden; voor niet leden: 
informeer bij Tiny 
Hemmers of de secretaris  
25 aug Erasmus drive 

Vooraf telefonisch aanmelden bij Tiny 
Hemmers (06-20936829) of het 
telefoonnummer van de club (06-
10377466). 
 

Donderdagmiddag 
13.15 uur 
 

8 juli 
t/m  
26 aug 

Vrij spelen 
Denksportcentrum 
Rotterdam 
Open inschrijving 

Via de agenda op de site aanmelden  
https://5077.bridge.nl/evenementen/ 
of via Ilse de Roest  
rotterdamilse@hotmail.com 
06 42780708 

Donderdagavond 
19.45 uur 

8 juli 
t/m  
19 aug 

Zomerdrive 
BC de Lombard 
Leden + open inschrijving 
mits voldoende plek 
(26 aug Erasmus butler) 

Via de agenda van BC de Lombard  
https://5037.bridge.nl/evenementen/ 
of aan de zaal vóór 19.30 uur aanmelden. 
Voor meer info bel Eric Langbroek  
06-83776896. 

Vrijdagmiddag  
13.00 uur  

9 juli  
t/m  
20 aug 

Cross-imp partij 
Denksportcentrum 
Rotterdam 
Open inschrijving 

Aanmelden via de whatsapp groep of bij 
Aarnout Helmich  
aarnout27@yahoo.com 
06-37417735 
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Zomerevenementen: 

Tijdstip Wanneer Activiteit en voor wie Aanmelden en informatie 

Zaterdagavond  
10 juli 19.00 uur 

10 juli Play ‘up bordspellenavond 
Moderne en oude 
vertrouwde spellen. 
Open inschrijving. 

Vooraf aanmelden via info@dscr.nl 
Meer info via persoonlijk bericht 
instagram @bordspelvandedag.   

Zaterdag 21 aug 
t/m zondag 29 aug 

21 aug 
t/m  
29 aug 

Erasmus Bridge- en 
Schaakweek 
Gevarieerd programma 
voor beginnende spelers, 
club- en wedstrijdspelers. 
Open inschrijving. 

Voor programma en aanmelden:  
https://denksportcentrumrotterdam.nl/e
rasmus/ 
Bij vragen over de Erasmusweek mail 
erasmus@dscr.nl of bel Eric Langbroek  
06 83776896. 
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