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organiseert in 2022 haar zestiende Bridgerally in Frankrijk
Beste bridge-liefhebber en vakantieganger,
2022 Een nieuw BAN-jaar met evenals in 2021 4 aaneengesloten weken op één camping !!
Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft de leiding van de Stichting Bridge Activiteiten Noord-Holland er
voor gekozen om ook in 2022 alle weken op één camping te verblijven. Maar het is wel een super camping:
5 sterren en mobile homes waarvan sommige met airco. Hoe luxe wil je het hebben in de vakantie?
En dan nog wat, het is al weer voor de zestiende keer dat de Stichting BAN dit organiseert.
Van 29-05-2022 tot-en-met 25-06-2022 zitten wij op de mooie camping La Ferme de la Serraz in het plaatsje
Doussard in het oosten van Frankrijk.
Deze rally wordt geleid door Theo Marijt en Vera van Bruggen met ondersteuning van Ingrid en Jaap de Bijl en
Wil en Piet Duijndam. Zij zullen proberen er ook dit jaar een hele gezellige vakantie van te 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. 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
zeer goed: 5 sterren. De camping heeft meer dan voldoende
kampeerplaatsen en mobile homes (MH).
Onze camping is Ferme de la Serraz***** in het plaatsje Doussard aan het
meer van Annecy in de Haute-Alpes. Hier hebben we 16 MH’s gereserveerd.
Op deze camping zijn wij in 2014 en 2018 al eens geweest.
Het maximum aantal bridgeparen op de camping is 22.

DE ROUTE.
We bezoeken dit jaar slechts één camping: La Ferme de la Serraz in het dorpje Doussard in de Alpen, het
departement Haute-Savoie. Ten zuidwesten is er het Parc Naturel Régional du Massif des Bauges en de route
naar de Col des Aravis is ook zeer de moeite waard om te rijden.
Hier hebt u een prachtig vergezicht naar de Mont Blanc wanneer het niet mist of er laag hangende wolken zijn.
.

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. Dit jaar is er een extra handicap. We moeten
BTW gaan berekenen. Dat werkt kosten verhogend, maar de Stichting BAN neemt dit jaar
hiervan ongeveer 40% voor haar rekening.
In 2022 betaalt u € 300,00/week voor een kampeerplaats inclusief 10A elektriciteit en toeristenbelasting en BTW. Voor een MH met minimaal 2 slaapkamers, douche, (meestal apart) toilet is dat
€ 410,00/week en met airconditioning is dat € 465,00/week, ook inclusief toeristenbelasting en BTW.
De kosten voor een hond (maximaal 1 per kampeerplaats of MH) zijn op ieder camping anders, maar voor de
Stichting BAN bedragen deze € 18,00 per week. Al deze prijzen zijn inclusief BTW.
Daarnaast wordt eenmalig € 15,00 boekingskosten per boekingsformulier in rekening gebracht.
Eventuele schoonmaakkosten (€ 40,00) rekent u zelf af met de camping.

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 de 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 mooi 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 jeude-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 wil 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-deboulen 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, inclusief de boekingskosten.
In verband met gedane reserveringen kunnen betaalde bedragen niet worden gerestitueerd, wanneer de deelnemer na 30 april van het rallyjaar geheel of gedeeltelijk annuleert.

Wij adviseren u dan ook nadrukkelijk zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

Zaterdag 28 mei 2022, begint de bridgerally op de mooie
Camping La Ferme de la Serraz***** in de HauteSavoie bij plaatsje Doussard even ten zuiden van het
meer van Annecy.
De camping heeft een mooi
zwembad,
zonder
allerlei
extra’s, maar wel met verwarmd water. Verder is er een mooie jeu-de-boule
baan. Onze bridgeruimte is ruim 100 m2 en is voorzien van natuurlijke
ventilatie.
Op 10 minuten lopen bent u bij de supermarkt (Carrefour) in het
leuke plaatsje Doussard. Even verderop is de plaatselijke warme
bakker.
De plaats Annecy is heel
mooi en zeker een
bezoekje
waard.
De
aardigste
manier
om
daarheen te rijden is via de
oostkant van het meer.
Er is ook veel te beleven.
Waaghalzen kunnen gaan
parasailen vanaf de Col de la Forclaz of vanuit Tailoires of gaan
raften. Er zijn mooie wandel- en fietsroutes. In 2013 is hier de
20e etappe van de Tour de France gereden. Deze route (ca 125
km) is ook leuk om met de auto te rijden. Ook in 2022 doet de
Tour deze omgeving aan.
Voorts moet u de Gorges
du Fier, ongeveer 10 km ten westen van Annecy, gezien hebben.
Ten zuidwesten is er het Parc Naturel
Régional du Massif des Bauges en de route
naar de Col des Aravis is ook zeer de moeite
waard om te rijden.
En liefhebbers van kastelen moeten beslist
het Château de Montrottier bij Lovagny
bezoeken.
De WiFi is gratis.
Voor € 40,00 kunt u aan het einde van uw verblijf uw mobile home schoon laten
maken, wanneer u dat zelf niet kunt of niet wilt.
Bezoek via http://www.campinglaserraz.com/ de website van La Ferme de la Serraz zodat u alvast een
indruk kunt krijgen van de camping en haar omgeving.
De afstand tussen Utrecht en La Ferme de la Serraz is ongeveer 970 km.
- Rue de la Poste, F-74210, Doussard (Haute-Savoie) - +33 4 50 44 30 68

GPS: N 45° 46’ 31.7’’ E 6° 13’ 29.5’’ (Latitude : 45,77546 ; Longitude : 6,22486)
Wanneer u uit het noorden komt, kunt u het beste links om het meer rijden, dan dwars door Annecy.
Daar staat u altijd in de file, hetgeen zeker voor caravanners geen pretje is.

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 30 april 2022 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 Ferme de la Serraz is circa 970 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 camping 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 districtsoverschrijdende 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 (vanaf 2022):
Theo Marijt
Monnikevenne 9
1141 RJ Monnickendam
Telefoon : +316 5233 0236 (ook tijdens de rally)
Begeleider:
Jaap de Bijl
Provincialeweg 5 B-9
1724 PG Oudkarspel
Telefoon : +316 5130 6887 (ook tijdens de rally)
Bridgeleider:
Piet Duijndam
Komkommerstraat 36
2292 AC Wateringen
Telefoon : +316 5157 7487 (ook tijdens de rally)
Bank
BIC
Email
Internet

: NL25 INGB 0002 2199 00 van de Stichting Bridge Activiteiten Noord-Holland
: INGBNL2A
: jhdebijl@gmail.com en thmarijt.mdam@quicknet.nl
: www.bridgekampeervakantiefrankrijk.nl

