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organiseert in 2023 de zeventiende Bridgerally in Frankrijk 

 
Beste bridge-liefhebber en vakantieganger, 
 

2023 Een nieuw BAN-jaar met evenals in 2022 4 aaneengesloten weken op één camping!!  
Dit is goed bevallen en dus heeft de leiding van de Stichting Bridge Activiteiten Noord-Holland er voor gekozen 
om ook in 2023 alle weken op één camping te verblijven. Het is een camping met 4 sterren en dus een garantie 
voor kwaliteit. 
En dan nog wat, het is al weer voor de zeventiende keer dat de Stichting BAN dit organiseert.  
Van 03-06-2023 tot-en-met 01-07-2023 zitten wij op de zeer fraaie camping La Pinède in het plaatsje Die in het 
zuid-oosten van Frankrijk. 
Deze rally wordt geleid door Theo Marijt en Vera van Bruggen. Zij zullen er dit jaar weer een hele gezellige en 
onvergetelijke vakantie van maken.  
U mag alle 4 weken boeken, maar dat hoeft niet. U kunt per week boeken of bijvoorbeeld voor de weken 1 en 4. 
En houdt uw partner niet van bridgen, dan is dat geen probleem. Die kan altijd nog meedoen met of kijken naar 
het jeu-de-boulen en meegenieten van de Hollandse koffie met Franse cake of meegaan met de rondrit. 
 
U kunt boeken voor een kampeerplaats voor uw camper, caravan of tent. Wanneer u deze niet hebt, kunt u ook 
“kamperen” in een Mobile Home of Chalet. Maar wat u ook doet, kom in ieder geval heerlijk genieten van de vrije 
natuur, de Franse cultuur, jeu-de-boule, de ovenverse croissants en baguettes, het heerlijke eten en voor de 
bridgers onder ons natuurlijk ’s avonds gezellig bridgen. 
 
 

DE CAMPING.  
De camping heeft zijn eigen charme, maar bovenal is het kwaliteitsniveau 
goed: 4 sterren. De camping heeft meer dan voldoende kampeerplaatsen en 
mobile homes (MH) en Chalets. 
Onze camping is La Pinède**** in het plaatsje Die aan de Drôme. Hier hebben 
we 22 MH’s en Chalets gereserveerd. Op deze camping zijn we nog nooit 
geweest en dit wordt voor ons ook een nieuwe ervaring. 
 

Het maximum aantal bridgeparen op de camping is 22. 
De WiFi is gratis.  
 
 

DE ROUTE. 
We bezoeken dit jaar slechts één camping: La Pinède in het plaatsje Die aan de voet van het natuurpark Vercors 
en begrensd door de rivier de Drôme.  
 

DE KOSTEN. 
De prijzen van de kampeerplaatsen en de mobile homes stijgen ieder jaar weer. Bovendien 
bieden de campings steeds meer mogelijkheden, waardoor ze steeds meer sterren krijgen. En 
hoe meer sterren, des te duurder de camping. Maar in 2023 valt het mee. 
Dan betaalt u € 310,00/week voor een kampeerplaats inclusief elektriciteit, toeristenbelasting 
en BTW. Voor een MH met 2 slaapkamers, douche, toilet is dat € 430,00/week en voor een 
Chalet is dat € 445,00/week, inclusief toeristenbelasting, schoonmaakkosten en BTW.  

De kosten voor een huisdier (max. 1 per kampeerplaats of MH/Chalet) zijn op ieder camping anders, maar voor 
de Stichting BAN bedragen deze € 60,00/week in een MH of Chalet en € 14,00/week voor een kampeerplaats.  
 
Dan zijn er nog additionele kosten voor hen die dat willen. Een lakenpakket kost € 5,00 voor 1 persoon 
en € 10,00 voor 2 personen. Deze kunnen tegen dezelfde kosten worden omgewisseld. Een hand-
doeken pakket kost per persoon eveneens € 5,00 en kan tegen deze kosten worden omgewisseld. 
Deze lakens en handdoeken dienen te worden ingeleverd bij de receptie op de dag dat u vertrekt. 
  



WEEKARRANGEMENT. 
Bridgen in de avonduren is het centrale thema. Een weekarrangement omvat een competitie van 
3 verplichte speelavonden (zondag-, dinsdag- en donderdagavond). Op de overige avonden worden 
zogenaamd instuifavonden gehouden: u hoeft niet, maar mag wel bridgen. Vrijheid - Blijheid is ons motto! 
Op zondag- en vrijdagmorgen kunt u desgewenst aan de jeu-de-boules competitie meedoen. Er worden 2 
ronden gespeeld met na iedere ronde voor iedereen een heerlijk kopje Hollandse koffie met Franse cake.  
Op de woensdagmorgen wordt bij mooi tot redelijk weer een rondrit georganiseerd. Deelnemers kunnen dan 
van fraaie panorama’s genieten. Onderweg wordt er op een mooi punt even gestopt om de zelf meegebrachte 
koffie en versnaperingen te nuttigen, gezellig te kletsen en van het mooie uitzicht te genieten. Tegen lunchtijd 
wordt er op een mooie plaats gestopt voor de casse-croûte (brood uit het vuistje), zoals de Fransen zeggen. U 
kunt dan de zelf meegenomen broodjes nuttigen, even de benen strekken, gezellig kletsen en jeu-de-boulen. 
Bij minder weer wordt er een excursie of een quiz georganiseerd.  
Op de vrijdagavond tenslotte organiseert de Stichting BAN een afsluitend diner waar de prijswinnaars van de 
diverse competities (bridge, slem, jeu-de-boules, quiz…) bekend worden gemaakt. En met een beetje geluk 
worden zij daarvoor beloond, soms zelfs op ludieke wijze. De kosten van dit diner (ca. € 30,00 per persoon) 
zijn voor eigen rekening.  
Behoudens de 3 verplichte speelavonden bent u niet verplicht tot deelname aan één van onze andere 
activiteiten.  

 
ARRANGEMENTKEUZE. 
U kunt kiezen uit één of meerdere weken deelname aan de bridgerally. Bijgevoegd boekingsformulier maakt 
dit duidelijk. Één week, twee weken tot zelfs vier weken. Een weekje rust tussendoor kan natuurlijk ook.  
Het aantal paren dat per week aan de bridgecompetitie mee kan doen, is gelimiteerd door de grootte van de 
beschikbare bridgeruimte van de betreffende camping. Dit staat ook duidelijk op het boekingsformulier. Deze 
limiet geldt niet voor het aantal paren dat toch wil komen, maar waarvan beide partners niet (in 
competitieverband) mee willen bridgen. U komt dan gewoon voor uw rust, de mooie omgeving, het jeu-de-
boulen en de gezelligheid. Bridgen kan altijd op de vrije avonden, waarbij het aantal paren uiteraard wordt 
bepaald door de zaalgrootte. 

 
AANSPRAKELIJKHEID. 

De Stichting BAN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, 
welke door of aan de deelnemers van de bridgevakantie wordt toegebracht. De 
deelnemers aan de bridgevakantie aanvaarden zelf alle verantwoordelijkheid voor 
geleden schade of letsel. Het hebben van een WA-verzekering met minimaal Europa 
dekking is derhalve zeer aan te bevelen. 

 
WIJZIGINGEN. 
De Stichting BAN behoudt zich het recht voor om wijziging in de geplande route aan te brengen 
of deze geheel of gedeeltelijk te annuleren, als daarvoor naar het oordeel van de Stichting BAN 
gegronde redenen bestaan. Zo zal een onvoldoende boeking (minder dan 12 paren) als 
gegronde reden kunnen worden aangemerkt. 
   
 
ANNULERING. 
Wanneer door de Stichting BAN geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, zal het bedrag van 
het weekarrangement geheel worden gerestitueerd.  
 
In verband met gedane reserveringen kunnen betaalde bedragen niet worden gerestitueerd, 
wanneer de deelnemer na 31 maart van het rallyjaar geheel of gedeeltelijk annuleert. 
 
Wij adviseren u dan ook nadrukkelijk zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 
  



Zaterdag 03 juni 2023, begint de bridgerally op de mooie Camping 
La Pinède**** bij het dorpje Die dat in het departement de Drôme 
ligt in een geweldige omgeving met vele mogelijkheden om 
uitstapjes te maken. Naast bergen wordt de omgeving van Die 
gekenmerkt door lavendelvelden, fruitbomen en wijngaarden. Die 
is een kleine stad in het natuurpark van de Vercors. De camping 
lligt direct aan de Drôme. In deze rivier kan je heerlijk zwemmen, 
maar ook vissen op o.a. karper. Wel heb je een kaart van Drôme 
Departementale Visserijbond nodig, die op het Comptoir Plus DIE 

aan de Route de Ponet kan worden verkregen. 
De camping heeft twee mooie zwembaden, waarvan 1 met glijbaan, en met verwarmd water. 
 

Die is waarschijnlijk in de eerste eeuw na Christus ontstaan. De eerste 
overblijfselen die zijn gevonden dateren echter uit de tweede eeuw na 
Christus. De meest aanwezige bezienswaardigheden van het dorp zijn de 
Gallo-Romeinse muren en de stadspoort ‘Saint-Marcel’ welke dateren uit de 
derde eeuw. Ook prachtig zijn de Romeinse mozaïeken welke zich bevinden 
in de oude kapel Saint-Nicolas, een oude privékapel van bisschoppen.             
Deze kapel is alleen open op bepaalde dagen in het jaar en enkel via een 
rondleiding te bezoeken, omdat de overblijfselen erg fragiel zijn. Het historische stadsdeel van Die is 
erg gezellig met overal kleine straatjes en schattige huisjes. Veel Romeinse opschriften en 
middeleeuwse sculpturen zijn hergebruikt in de gevels van de huizen. 

 
De route tussen Crest en Die is een prachtige route welke in de 
zomerperiode midden door de zonnebloem- en lavendelvelden loopt.  
De bloeitijd van de lavendelgebieden in Frankrijk is van half juni tot eind 
augustus, maar dit varieert enigszins per streek. Voor de Vercors tot 
aan Diois is de gemiddelde bloeiperiode van midden juli – eind 
augustus, maar dat kan onze pret niet drukken. 

Zaterdagmorgen is het leukste moment om Die te bezoeken. Dan is er een gezellige markt en kun je 
er heerlijk zitten op één van de terrasjes. Er is een erg goede bakker waar je een lekker broodje kunt 
kopen of een heerlijke amandelcroissant, welke is gemaakt met amandelpoeder waardoor je een 
croissant krijgt met spijs erin. Voorts kan men er genieten van de vele bezienswaardigheden, 
waaronder de kathedraal Notre-Dame de Die 
 

Die staat bekent om haar Clairette, een witte licht mousserende wijn welke je zowel droog als zoet 
kunt krijgen. De zoete wijn is favoriet en wordt ieder jaar gedronken met speciale gelegenheden zoals 
Kerst en Oud & Nieuw. In de buurt van Die zijn verschillende wijnboeren te vinden waar je de Clairette 
kunt kopen en meer kunt leren van het wijnproces. 
 

Die ligt midden in de Vercors, een prachtig berggebied waar je heerlijk 
kunt wandelen en de mooiste vergezichten krijgt. Beklim bijvoorbeeld 
de Trois Becs, een van de hoogste bergtoppen van de Vercors met een 
adembenemend uitzicht. 
Naast de bergen rondom Die stroomt ook de rivier de Drôme langs het 
dorp. In de zomer is het daarom heerlijk afkoelen. Ook kunt u er kano’s 
huren om heerlijk van de omgeving te genieten vanaf het water. Een prijsindicatie: € 20,00 per 
persoon voor een parcours van 9 km tot € 33,00 per persoon voor een parcours van 22 km (peil 2022). 
 

Bezoek via https://www.camping-pinede.com/ de website van La Pinède zodat u alvast een indruk kunt 
krijgen van de camping en haar omgeving. 
 

De afstand tussen Utrecht en La Pinède is ongeveer 1080 km.  
 

  

                - 135 Impasse du Pont Neuf 26150, Die (Drôme) - +33 4 75 22 17 77 
 

GPS: N 44° 45’ 25.2’’   E 5° 21’ 35.3’’ (Latitude : 44,75700 ; Longitude : 5,35300)  

Stadspoort uit 1e eeuw 



BOEKING EN SLUITINGSDATUM. 
De boeking geschiedt via het opsturen van het ingevulde en ondertekende 
boekingsformulier.  
 

Met de camping is overeengekomen, dat de sluitingsdatum voor de reservering van 
mobile homes 31 maart 2023 is. Van boekingen na deze datum kan niet worden 

gegarandeerd, dat u een mobile home hebt. Is er plaats, dan is de boeking definitief en moet deze 
ook meteen worden voldaan. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst gehonoreerd. 
 
REISAFSTAND. 
De afstand vanaf Utrecht naar camping La Pinede in de Drôme is circa 1.080 km.  
Wij hopen u op deze mooie camping te mogen begroeten. 
 
TENSLOTTE. 
Wij doen ons best om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken. Met uw goede humeur en onze 
inzet belooft het weer een fantastische rally te worden! Wilt u meer weten: bel gerust met onze 
rallycoördinator Theo Marijt of surf naar onze website (www.bridgekampeervakantiefrankrijk.nl) voor 
meer informatie over de camping en de omgeving waarin deze zich bevindt. 

 
De symbolen geven de voorzieningen op de camping aan: 
 

 

WIFI  
mogelijk  

zwemmen 

 

 
Fietsen 

 

wandelen 
 

Tennisbaan op cam-
ping of in de buurt 

 
Huisdieren 
toegestaan  

Restaurant 
 

Vissen 
(bij camping)  

Golfveld in 
de buurt  

Rolstoelvriendelijk 
chalet 

 

 
Stichting BAN 
De Stichting Bridge Activiteiten Noord-Holland (BAN) is een 100% dochter van het Bridge District NH en 
heeft als doel “het bevorderen van bridge-evenementen in de provincie NH alsmede districts-
overschrijdende activiteiten welke niet in strijd zijn met andere districten van de NBB.” 
Één van de activiteiten van de Stichting BAN is het jaarlijks in het voorjaar organiseren van een zgn. 
bridgerally in Frankrijk op een camping.  
 
Rallycoördinator:  
Theo Marijt 
Monnikevenne 9 
1141 RJ  Monnickendam 
Telefoon : +316 5233 0236 
 
Boekingcoördinator (voor 2023):  
Jaap de Bijl 
Provincialeweg 5 B-9 
1724 PG  Oudkarspel 
Telefoon : +316 5130 6887 
 
Bank : NL25 INGB 0002 2199 00 van de Stichting Bridge Activiteiten Noord-Holland 
BIC : INGBNL2A 
BTW-nr. : 815 737 038 B01 
Email  : frankrijkban@gmail.com 
Internet : www.bridgekampeervakantiefrankrijk.nl 


