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Programma 
Bridgereis Mallorca - Fergus Club Europa, Paguera 

Naar de reispagina 

 

Inhoud 
Locatie ● Vluchtschema ● Overige informatie ● Deelnemerslijst 

 

 

Locatie 
Fergus Club Europa, Paguera 

Carrer Savina, 16, 07160 Paguera, Illes Balears, Spanje 

+34 971 68 53 35 

 

 

Vluchtschema Corendon 

 
1 week verblijf 

Woensdag 5 oktober 2016 Amsterdam – Palma de Mallorca (07:55-10:20 uur) CND115 

Woensdag 12 oktober 2016 Palma de Mallorca - Amsterdam (11:00-13:45 uur) CND116 

Vluchttijden zijn tot het vertrek onder voorbehoud. 

 

2 weken verblijf 

Woensdag 5 oktober 2016 Amsterdam – Palma de Mallorca (07:55-10:20 uur) CND115 

Woensdag 19 oktober 2016 Palma de Mallorca - Amsterdam (11:00-13:45 uur) CND116 

Vluchttijden zijn tot het vertrek onder voorbehoud. 

 
Transfer vanaf de luchthaven naar hotel v.v. per touringcar. 
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Aankomst luchthaven 

Op de luchthaven van Palma de Mallorca staat de Corendon reisleiding voor onze groep klaar. 

Zij verwijzen u naar de juiste bus. De volgende dag zal er een informatiebijeenkomst zijn, daar 

zullen ook excursies geboekt kunnen worden, aldus Corendon. Naast de excursie-info van de 

Corendon reisleiding kunt u bij onze begeleiding altijd terecht voor vragen hieromtrent. 

 

Aankomst hotel 

Bij aankomst in het hotel staat de begeleiding van BridgeTravelling klaar om u welkom te 

heten. Zij vliegen één dag eerder in. 

 

Overige informatie 

 

Begeleiding 

De wedsstrijdbegeleiding is in handen van Jan en Jacqueline Kloos (NBB-gekwalificeerd). 

Jacqueline is tevens gastvrouw. Hebt u tijdens uw verblijf andere wensen, op- of 

aanmerkingen, Jan en Jacqueline doen hun uiterste best u verder te helpen. 

Telefoonnummer +31 649772364. 

 

De eerste week is Inge Kooijman (eigenaar BridgeTravelling) met partner aanwezig. Bij Inge 

kunt u natuurlijk ook terecht met vragen. Telefoonnummer +31 6164168. 

 

Bridgeschema 
 
We spelen 5/6 keer per week bridge (inloop 19.30 uur). Op de aankomstdag; vrij bridgen.  

De competitie start de volgende dag. Bij de balie van het hotel staat aangegeven waar de 

bridgezaal zich bevindt of een van onze begeleiders staat de eerste avond om 19.15 uur bij de 

balie om u te verwijzen naar de bridgezaal. 
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Welkomstwoord 

Op woensdag heten we iedereen welkom in de bridgezaal voor aanvang van de inloopdrive.  

 

Palma Fietstour langs highlights  

Vrijdag 7 oktober 2016 vertrekken we vanuit het hotel om 10.30 uur met openbaar vervoer 

naar Palma de Mallorca. Om 12.00 uur - op de afgesproken plaats -  neemt de gids ons mee 

op een 3 uur durende fietstour door Palma de Mallorca, die de historische hoogtepunten van 

de stad combineert met een inkijkje in het moderne leven. U zit niet 3 uur constant op de fiets. 

Bij de bezienswaardigheden zijn er stops waar de gids wat leuks over verteld en is er tijd om 

foto´s te maken. De kosten bedragen € 25,- p.p. Graag zelf ter plekke contant voldoen. Hebt u 

zich (nog) niet opgegeven, loop dan even naar een van de begeleiders.  Meer info vindt u 

onder de volgende link Fietstour Baja Bikes. 

Overige Excursie 

Overdag bent u vrij om te doen en laten wat u wilt. Wanneer u het leuk vindt mee te gaan op 

(nog) een excursie; de begeleiding inventariseert ter plekke of er belangstelling voor is. 

Vervoers- en entreegelden zijn voor eigen rekening. 

 

Mallorca met een (huur)auto verkennen 

De mooiste manier om het hele eiland te verkennen is per auto. Ga bijvoorbeeld naar de 

vuurtoren in het noorden (formentera) of rij door het schitterende Tramuntana gebergte. 

Naar de website amigosautos. 
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Gratis Clinic/Spelbespreking Reint Meijer 

Reint zit al ruim 30 jaar in het vak waarvan 20 jaar in de 2e divisie. Hij probeert mensen, door 

meedenken, meer plezier in het bridgen te geven. De vraag waarom doe je iets is voor hem 

belangrijker dan conventies en biedsystemen. “Als je 30%, van wat ik vertel, onthoudt heb je 

30% gewonnen en geen 70% verloren”, aldus Reint. Door deze insteek zijn de clinics ook 

geschikt voor alleenreizende gasten. Voorbeelden zijn welke elementen gebruik je in je 

speelplan en wat doet je kiezen voor een bepaalde uitkomst.  

 

Wanneer? Datum en tijd wordt tijdens het welkomstwoord aan u medegedeeld. 

 

Meesterpunten 

 
Wij verstrekken meesterpunten volgens geldende schaal. Hebt u uw NBB-nummer nog niet 

aan ons doorgegeven, dan graag uw nummer meenemen naar het hotel voor invoering in het 

systeem. 

 

Meenemen Biddingbox 

Wij verzoeken u vriendelijk uw eigen biddingbox mee te nemen vanwege praktische redenen 

(mee te nemen gewicht begeleiding). Lukt dit niet zorgen wij hier natuurlijk voor. 

 

 

Reisverslag en foto’s 
 

Uw bridgereis kunt u vanaf 5 oktober volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 

bovenaan de website. 
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Extra informatie Hotel en omgeving 

Wij adviseren u de extra informatie nog eens op uw gemak na te lezen zodat u niet voor 

verrassingen komt te staan. Ga naar de reispagina. 

 

Tot slot  

 
Wij wensen u veel plezier en vertrouwen erop dat u naast een bruin gekleurde huid met 

mooie herinneringen en uitgerust thuiskomt.  

 

Met gastvrije groet, 

BridgeTravelling 

 

Jan en Jacqueline Kloos  

Begeleiding 

 

Inge Kooijman 

Eigenaar 

 

www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl 

T +31 624164168 

 

NB: We hadden meer deelnemers in willen boeken, de reis liep storm. Aangezien het hotel 

vol zat was dit niet mogelijk.  

 

 

 

Bijlage: deelnemerslijst 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgereis-bridgevakantie-bridgen-majorca-mallorca-spanje-zon-bridgereis-mallorca-all-inclusive/
http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:info@bridgetravelling.nl


Bridgereis Mallorca, oktober 2016   Pagina 6|6 
BridgeTravelling – www.bridgetravelling.nl  / e-mail  info@bridgetravelling.nl  

 

Deelnemers Bridgereis Mallorca, oktober 2016 

 

 

Naam tv Achternaam Naam tv Achternaam

1/2 Joop van Ophem 22/23 Jacqueline Kloos

2/1 Astrid van Ophem 23/22 Jan Kloos

3/4 Jaap Kaptein 24/25 Amy Lange

4/3 Dedy Uipkes 25/24 Corrie Heijnes

5/6 Denise Schwirtz 26/27 Henk de Vries

6/5 Els Olsthoorn 27/26 Bep Veenman

7/8 Anna Damsma 28/29 Willy Ceelie

8/7 Gerrite Boontje 29/28 Loni Capel

9/10 Arnold Spin 30/31 Lia Kosterman

10/9 Hiske Gerbrandy 31/20 Bob Willemse

11 Mia Querido 32/33 Ruud Koning

12/13 Louise Beijer 33/32 Femke Koning

13/12 Alida Klitsie 34 Reint Meijer

14/15 Peter Naarding

15/14 Anneke Leerkamp

16/17 Hans Pragt

17/16 Tineke Pragt-Neurink

18/19 Gerda Vallenduuk

19/18 Jooke Luijke

20/21 Inge Kooijman

21/20 Roel de Vrijer

Eerste week Eerste en Tweede week
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