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Op zaterdag 11 februari heeft Bridge Club Ootmarsum haar 40-jarig bestaan gevierd. 
De leden kwamen aan het eind van de middag bijeen in de Rozenstruik, waar onder het 
genot van een drankje een gezellig samenzijn werd verzorgd. 
 
De voorzitter opent de avond en memoreert het doel van de bijeenkomst. 
 
Vervolgens wordt stilgestaan bij het ontstaan van de vereniging. 
Op dinsdagavond 25-01-’83 wordt door een aantal bridge-enthousiasten uit Ootmarsum in 
“Het Wapen van Ootmarsum” een vergadering belegd om te trachten te komen tot de 
oprichting van een bridge-vereniging in Ootmarsum.  
Uiteindelijk is in deze vergadering vastgesteld dat er voldoende draagvlak is om een 
bridgeclub in Ootmarsum te starten. De speelavond wordt vastgesteld op de dinsdag. 
De 27 aanwezigen, 17 dames en 10 heren, betalen ieder 10 gulden inschrijfgeld. Het 
startkapitaal bedraagt dus 270 gulden. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld op 25 
gulden. 
Van de aanwezigen geven 9 mensen te kennen dat ze eerst een bridgecursus willen volgen.  
 
Het Wapen van Ootmarsum heeft geen mogelijkheid om hier op de dinsdagavond te spelen.  
In “De Nieuwe Roos” aan de Denekamperstraat 16 kan dit wel en dit wordt dus de vaste  
speellocatie van de kersverse Bridgeclub Ootmarsum. 
De eerste clubavond wordt vastgesteld op 1 februari 1983. Aanvang 20.00 uur. 
Locatie Hotel Café Restaurant van der Maas. Hierop melden zich nog een aantal leden, 
waarmee het aantal leden op 35 komt Hiervan gaan er 15 een bridgecursus volgen. 
 
De vereniging groeit aanvankelijk gestaag. Op de ledenlijst van het seizoen 1983/1984 staan 
43 personen genoemd. In de komende jaren groeit het aantal leden gestaag tot ca 90 in het 
seizoen 2019/2020. 
In de beginperiode wordt er nog geen competitie gespeeld. De meeste leden moeten nog 
een cursus volgen en de nodige ervaring opdoen. 
De eerste clubcompetitie is het speelseizoen 1984/1985, welke op 4 september 1984 start. 
 
Na een tiental jaren te hebben gebridged bij de Nieuwe Roos, moesten we op zoek naar een 
andere locatie. We belanden bij het toenmalige Hotel Restaurant Vos. Na een korte periode 
bij Vos, wordt overgestapt naar het toenmalige ’t Ottenhof. Dit was een perfecte ruimte, 
maar doordat de uitbater ermee stopte moesten we na 2 jaar wederom op zoek naar een 
andere ruimte. Uiteindelijk zijn we beland bij van der Maas, waar we van 2000 tot 2020 ons 
domicilie hadden. 
 
En dan stopt het in 2021 even. We worden getroffen door een pandemie. De ingestelde 
lockdown en aanverwante maatregelen maken het bridgen in groepsverband voorlopig niet 
mogelijk. Het blijft stil tot september 2021. Het leek er even op dat we weer verder konden 
gaan. Dit heeft slechts een paar maanden geduurd. Begin november waren we weer 
genoodzaakt te stoppen tot eind februari 2022. 
 
Na de gedwongen pauze was konden we niet terecht bij van der Maas, waar we zo’n 20 jaar 
op de dinsdag hebben gespeeld. 
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We moesten op zoek naar een andere locatie en dat is uiteindelijk Ons Gebouw geworden 
en moesten we uitwijken naar de maandagavond. Een andere keus hadden we eigenlijk niet. 
Voor een aantal leden was dit een reden om te moeten bedanken. Ook om diverse andere 
redenen hebben een aantal leden opgezegd. Het ledenaantal daalde van 88 naar 65.  
Het gevolg was dat we in 2 lijnen moesten gaan spelen. 
 
We vieren als vereniging het 40-jarug jubileum. Een vereniging bestaat bij de gratie van de 
leden. Een aantal leden zijn al vanaf de oprichting lid. Een 40-jarig lidmaatschap mag je best 
een bijzonderheid noemen, waarbij je even zou willen stilstaan. Dit doen we dan ook. 
 
Anny Reinders, Mieke Reinders en Leidy Arkes zijn de leden die al 40 jaar lid zijn. Zij worden 
hiervoor bedankt en ontvangen een bloemetje en een cadeaubon. 
 
Het was een gezellig samenzijn. 
 
 
 
 


