
6e Ouder-Amstel Drive 

Praktische informatie 

• Zaterdag 30 september 2017 van 10.30u – 17.00u. Aanmelden tussen 9.30u en 10:00 uur. 

• Startlocatie: Sporthal De Bindelwijk in Ouderkerk aan de Amstel (Koningin Julianalaan 16, 1191 CD). 
Link de Bindelwijk op Google maps. 

• Parkeren: Bindelwijk en omliggende straten, rondom de Kerkstraat (deels blauwe zone 1, 1/2 uur 
max.), of  Sluisplein. 

• Bridge locaties:  horecagelegenheden te Ouderkerk aan de Amstel. 

• Kosten: 50 Euro per paar inclusief lunch. U kunt dit overmaken op NL12RABO0357411471 t.n.v. 
Lions Club Ouderkerk aan de Amstel te Ouderkerk a/d Amstel. 

• De opbrengst komt geheel ten goede aan het Amstelbad, te Ouder-Amstel. 

• Biedingboxen kunt u zelf meenemen indien gewenst. 

• Wilt u in een lijn met bekenden spelen, geef dit dan bij uw aanmelding door aan 
Ouderamsteldrive@gmail.com. 

• Bent u niet in staat te wandelen van de ene horecagelegenheid naar de andere en wilt u toch 
deelnemen? Dat kan! Voor vervoer wordt gezorgd. Geef bij uw aanmelding wel aan dat u vervoer 
nodig heeft! U kunt dit aanvinken op het inschrijfformulier. 

Inschrijving 

• De inschrijving is geopend tot het moment dat het maximumaantal paren van 196 bereikt is. 

• U volgt de link op deze pagina en komt op een webpagina waar u zich kunt inschrijven. 

• Bij de inschrijving kunt u zich opgeven voor niveau A, B of C. Als u op het hoogste niveau speelt 
binnen uw club, geeft u zich dan op voor niveau A. Speelt u niet op het hoogste niveau binnen uw 
club, geeft u zich dan op voor niveau B. Als u op het laagste niveau speelt binnen uw club of alleen 
thuis speelt, geef u zich dan op voor niveau C.  

• De lijnen zullen worden samengesteld uit een mix van spelers van de niveaus A, B en C. 

• We zullen zoveel mogelijk proberen u in te delen bij een ander restaurant dan waar u eerder geluncht 
heeft. 

• U verdient geen meesterpunten met deze bridgedrive. 

• U ontvangt direct na uw inschrijving een e-mailbevestiging met uw inschrijving en betaalinstructies. 

• U betaalt uiterlijk 1 augustus 2017 50 Euro per paar aan de organisatie. U kunt dit overmaken op 
NL12RABO0357411471 t.n.v. Lions Club Ouderkerk te Ouderkerk a/d Amstel. Let op dat u de 
definitieve bevestiging van betaling ontvangt. Alleen daarmee bent u verzekerd van deelname! 

• U ontvangt in de week van 23 september een email met uw paarnummer. 

• Het is niet mogelijk om 30 september ter plaatse in te schrijven of te betalen. 

Voorwaarden 

• De inschrijving sluit 23 september 2017 of zoveel eerder als het maximumaantal inschrijvingen 
bereikt is. Als u zich hierna afmeldt gebruiken we het inschrijfgeld om een paar te laten invallen. 

Bridge locaties 

• Garage 45, Loetje, Twist, Bindelwijk, Dienstencentrum, Theehuis Out, Café de Vrije Handel, Napa 
Italia, Jaimie van Heije, De Poffertjessalon en de Oude Smidse, Ron’s Gastrobar Indonesia, en Pop-Up 
Grand café De Banque. 

Link naar het inschrijfprogramma 

• Klik hier om te registreren voor de Bridgedrive 

https://www.google.nl/maps/place/Kon.+Julianalaan+16,+1191+CD+Ouderkerk+aan+de+Amstel/@52.2953016,4.9058516,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c60afd8b824b7f:0x3d892fd9662a82f
https://www.google.nl/maps/place/Kerkstraat,+Ouderkerk+aan+de+Amstel/@52.2959792,4.9007356,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c60afc13ca3fe3:0xf13476a958aff59f
https://www.google.nl/maps/place/Sluisplein,+Ouderkerk+aan+de+Amstel/@52.2973206,4.9117376,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c60b016828c27d:0xea18981d0ed54048
mailto:Ouderamsteldrive@gmail.com
http://www.ouderkerkwenst.nl/bridgedrive/bridgedrive-inschrijving/
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