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Bridgeweek Vakantiepark Eiland van Maurik 

Vrijdag 31 maart tot vrijdag 7 april 2023 

 
Voorjaarsbijeenkomst 2023 
We hebben voor het komende voorjaar, in de week vóór Pasen, een 5-sterren vakantiepark 

geboekt; het Eiland van Maurik.  Het ligt midden in Nederland in de Betuwe met ruime 

kampeerplaatsen en moderne gevarieerde 6-persoons huuronderkomens, dicht bij elkaar 

gelegen vlak naast de ruime bridgeruimte. Er zijn drie accommodaties beschikbaar voor paren 

die met de hond komen. Tijdens het verblijf kunt u gebruik maken van alle faciliteiten van het 

park, zoals gratis (camping) wifi en het zwembad. Zie ook www.eilandvanmaurik.nl en bekijk 

het promotiefilmpje. 

Het Eiland van Maurik ligt aan de fietsknooppuntenroutes en in de directe omgeving zijn 

mooie routes beschikbaar. 
 

Kampeerplaatsen en vaste onderkomens 
De was-/toilet gebouwen op de camping zijn rolstoel-toegankelijk en bevatten de 

bijbehorende voorzieningen. De  accommodaties zijn te bekijken op de website. 

Parkeren van de auto is gratis op daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. 

De vaste onderkomens zijn voor reserveren door De Vrijbuiters gegarandeerd 

beschikbaar tot uiterlijk 1 december 2022.  

  

 

Reserveren 
U dient zelf uw plaatsen te reserveren bij het Eiland van Maurik via e-mail naar 

beheerder@eilandvanmaurik.nl , en dan graag ook direct doorgeven aan ons via een e-mail 

naar campingbridgedevrijbuiters@gmail.com.  

Als u niet kampeert, dan kan het zijn dat uw voorkeursaccommodatie volgeboekt is en daarom 

ook de vraag of u een tweede keuze wilt aangeven.  

Bij uw aanmelding aangeven: bridgeweek De Vrijbuiters, met hoeveel personen u komt (NAW-

gegevens, emailadres, telefoonnummer, aantal volwassenen en evt. een hond) 
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Kampeerplaatsen 
De kosten voor het kamperen van 31 maart tot 7 april (7 nachten) bedragen voor een caravan 

met tweepersoons equipe: € 152,04. Een eventuele  hond is gratis. 

Aankomst op vrijdag na 14:00 uur en vertrek op vrijdag voor 12:00 uur. 

In overleg met de receptie kunt u voor en na de bridgeweek uw verblijf verlengen. Indien u 

van deze mogelijkheid gebruik wilt maken verzoeken wij u dat minimaal 2 weken voor 

aankomst te melden aan beheerder@eilandvanmaurik.nl , met verwijzing naar ‘De Vrijbuiters’. 

 

Vaste onderkomens 
We hebben ondanks de onzekerheid op de energiemarkt toch nog een vaste prijs met korting 

kunnen overeenkomen. 

Beschikbaar zijn: 

  Eilandlodge 6 pers             € 544,85 per week  

Rivierlodge 6 pers   € 492,15 per week 

Strandchalet de luxe 6 pers € 448,80 per week 

Deze huurprijzen zijn inclusief bedlinnen, exclusief toeristenbelasting à € 1,31 p.p.p.n. 

en schoonmaakkosten à € 42,50. 

Aankomst voor de vaste onderkomens op vrijdag na 15.00 uur en vertrek voor 12:00  uur. 

 

Diners 
Direct naast het park is het Pannenkoekenhuis De Waterspiegel (geopend van 09.00 uur tot 

19.00 uur) en op het park bij de bridgeruimte is snackplaza Avontura (geopend van 15.00 uur 

tot 20.00 uur).  Bij voldoende deelname kan op maandagavond een speciaal warm/koud buffet 

voor ons klaargezet worden à € 32,50. 

 

Drankjes: d.m.v. muntverkoop à € 2,90 per munt 

De prijs voor koffie/thee/frisdrank/bier is 1 munt. 

De prijs voor wijn / Weizener bier is 1,5 munt. 

Speciaalbieren en dergelijke hebben een afwijkende prijs. 
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Bridgen 
We bridgen in de apart voor ons ingerichte mooie recreatieruimte. Deze ruimte ligt vlak bij 

de camping en de accommodaties. We spelen daar vrijdag, zaterdag en zondag 's avonds 

vanaf 19:30 uur, hebben maandag een rustdag en kunnen dan eventueel vanaf 18:00 uur van 

het buffet genieten. Daarna spelen we dinsdag, woensdag en donderdag, waarvan de eerste 2 

dagen vanaf 19:30 uur. De laatste dag, donderdag, worden 's middags vanaf 15:30 uur drie- 

en 's avonds vanaf 19:30 uur weer drie ronden gespeeld, waarna de uitslag volgt. De week 

wordt daarna afgesloten. 

Tijdens de bridgeavonden berust de organisatie/wedstrijdleiding bij  Martha Bruinsma.  

Voor de spelindeling, de scoreverwerking, toekennen meesterpunten en de uitslagrapportage 

wordt gebruikgemaakt van het rekenprogramma van de NBB (Ned bridgebond).  

Niet NBB leden dienen bij inschrijving een bijdrage ad € 4,00 per persoon te voldoen, omdat 

die afgedragen moeten worden aan de NBB. 
 

Vrijdag 31 maart  
De kampeerders zijn welkom vanaf 13:00 uur en de huurders vanaf 15:00 uur. Wij verzoeken 

u zich bij aankomst op Eiland van Maurik te melden bij de receptie en niet later te arriveren 

dan 16:00 uur.  

Mogelijke latere komst gelieve u telefonisch door te geven aan Wil van Gils 06 14625047. 

Om 16:30 uur bent u welkom voor een welkomstdrankje en de formele opening in de 

bridgeruimte. Tot 17:30 uur is er dan gelegenheid  voor begroeting van en/of kennismaking 

met uw medebridgers. Het welkomstdrankje wordt u aangeboden door Eiland van Maurik. 

 

Entree-,Organisatie en Deelnamekosten (NBB) 
De entreekosten (eerste deelname) bedragen éénmalig: € 15,00 per paar. De bijdrage voor de 

organisatie/het materiaal bedraagt: € 35,00 per paar per bridgeweek. Door corona in de 

afgelopen jaren zijn ook de horecaprijzen helaas hoger geworden.  

Deelnemers die geen lid zijn van de NBB betalen een bijdrage ad € 4,00 per persoon voor 

deelname-kosten bij de NBB.  

 
Tezamen voldoen op rekening NL 47 INGB 0005 2394 05  t.n.v. F. van Gennip  
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De betaling voor entree en/of organisatie/materiaal en/of NBB bijdrage, gelieve u liefst 

dezelfde dag als de betaling aan het vakantiepark over te maken op bovengenoemde rekening. 

Pas na ontvangst van dit bedrag is uw aanmelding definitief.  

Alle verblijfs- en parkkosten dient u met het recreatiepark te verrekenen. 

U dient zelf voor een eventuele annuleringsverzekering te zorgen.  

 

Aanmelden aan De Vrijbuiters 
Uw aanmelding ook graag zo spoedig mogelijk aan ons melden via 

campingbridgedevrijbuiters@gmail.com . Daarbij graag de volgende gegevens per deelnemer 

melden: 

- Naam deelnemer 

- Soort verblijf  Kamperen/Accommodatie 

- Lidnummer NBB 

 

Als u voor de eerste keer deelneemt, dan ook graag uw adres, telefoonnummer en e-

mailadres. 

Wij ontvangen graag van nieuwe deelnemers een foto, zodat we voor aanvang  van de 

bridgeweek een overzicht met foto’s en namen van alle deelnemers kunnen verstrekken. 

 

In verband met de beschikbare scoreverwerkingapparatuur is het maximum aantal paren 

40. Wanneer dit maximum bereikt is volgt daarover bericht. Vragen en opmerkingen kunt 

u mailen naar het e-mail-adres of bel direct met Wil en Corrie van Gils:  06-1462 4705 / 

06-1464 1137. 
 

Adresgegevens: 
Vakantiepark Eiland van Maurik 

Eiland van Maurik 7, 4021 GG  MAURIK 

Tel: 0344-691502. Email: receptie@eilandvanmaurik.nl   Website:   www.eilandvanmaurik.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Corrie en Wil van Gils (Organisatie van dienst vj 2023) 
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