
  

NIEUWSBRIEF BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O. 
 

Nummer 3, september 2020 
 
Het nieuwe bridgeseizoen is weer begonnen! Het goede nieuws is dat sommige clubs het 
ondanks de pandemie weer aandurven om fysiek te gaan bridgen. Andere clubs gaan met hun 
leden nog even door op StepBridge en een aantal clubs houdt nog even alles in beraad en 
wacht de ontwikkelingen rondom Corona af. Dit zijn in het kort de resultaten van een onlangs 
gehouden enquête onder de clubs, waarover verderop in deze Nieuwsbrief meer. Andere 
onderwerpen zijn: nieuwe DKL, combinatie StepBridge en fysiekbridge, districtscompetities, 
cursussen spelpeilontwikkeling 2020, nieuws van onze clubadviseur en nieuws van de 
commissie Jeugdbridge. 
 
Heeft u suggesties voor de nieuwsbrief of heeft u iets interessants te melden, schroom dan niet contact 
met mij op te nemen.  Mijn mailadres is secretaris@bridgedistrictleiden.nl. 

 

Nieuws van het districtsbestuur 
 

Nieuwe DKL 
 
Sinds het overlijden van Marcel Felix werd de functie van DKL op uitstekende wijze 
waargenomen door Peter Jansen. Het is het bestuur gelukt om een waardige opvolger te 
vinden. Per 1 september is Bert Houtman onze nieuwe DKL. Bert bridget al jaren bij BC De 
Sleutels (inmiddels met BC ADG gefuseerd tot BC Leids Doublet) en is daar tevens 
wedstrijdleider. Ook gaat hij de Technische Commissie van het District aansturen en is hij 
contactpersoon voor de verhuur van materiaal. Zijn emailadres is dkl@bridgedistrictleiden.nl. 
Het Bestuur dankt Peter voor zijn inzet en wenst Bert alle succes toe in zijn nieuwe functie.   
 
Wel of niet fysiek bridgen? 
 
Dat was de vraag waar de bridgeclubs de afgelopen weken voor stonden. Durven de 
vrijwilligers en de leden het weer aan? Hoe creëren we veilige speeltafels en voldoende 
onderlinge afstand in de speellocatie? Hoe zit het met de ventilatie? Krijgen we toestemming 
van de gemeente en van de veiligheidsregio? Oh ja, dan moest er natuurlijk ook nog een 
protocol worden opgesteld. Kortom het waren drukke tijden voor de bestuurders. 
Het districtsbestuur was benieuwd en heeft de clubs naar hun plannen gevraagd. Van de 41 
clubs die reageerden, gaven 21 aan in de loop van september of iets later weer fysiek te gaan 
spelen of een experiment hiertoe uit te voeren; bijvoorbeeld de leden wekelijks om en om te 
laten spelen, of de ene groep ‘s middags en de andere ‘s avonds. Dit vanwege een beperktere 
capaciteit van de speellocatie als gevolg van een ruimere tafelopstelling.  Hoe dit allemaal te 
organiseren vraagt veel creativiteit van de wedstrijdleiders en anderen. Ook moesten nieuwe 
functies worden gecreëerd, zoals Corona-coördinator. Dit is iemand die op de speelavond zorg 
draagt voor uitleg en handhaving van de RIVM-regels.  Van de overige clubs gaven vijftien aan 
voorlopig nog niet fysiek bij elkaar te kunnen of willen komen. Bijvoorbeeld omdat men op zoek 
moet naar een nieuwe speellocatie, omdat de oude niet aan de veiligheidscriteria voldoet. Of 
omdat men liever eerst een vaccin afwacht. Vijf clubs gaven aan het nog niet te weten. Wilt u 
weten welke clubs weer begonnen zijn, of binnenkort weer gaan beginnen? Klik dan hier. 
 
Gecombineerd op de club spelen: Step en Fysiek tegelijkertijd 
 
Tja, dan doet een volgende vraag zich voor. Sommige clubleden geven aan weer fysiek te 
willen spelen, terwijl anderen willen doorgaan op Step. Wat nu? Onze nieuwe DKL, Bert 
Houtman,  heeft dat voor u en de wedstrijdleiders uitgezocht. 
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Als je als club met gedupliceerde spellen speelt, kun je nu zowel een sessie op StepBridge 
doen, als live op de club, vermits je deze uiteraard op hetzelfde moment speelt. 
Spelverdelingen, die bijvoorbeeld via het NBB-rekenprogramma zijn aangemaakt, kunnen als 
.pbn file in Step worden geïmporteerd (voor de WL zie: paragraaf 2.3 in de handleiding 
“StepBridge Wedstrijdleiding”). 
 
Na afloop ontstaan er weliswaar twee uitslagen (Step en live), maar die kunnen handmatig als 
één uitslag worden samengevoegd. Het samenvoegen van individuele scores tot één uitslag is 
nog niet mogelijk, mede omdat de resultaten op Stepbridge iets anders worden berekend dan 
door het NBB-rekenprogramma. Pas als er een import (in NBB ) / export (uit Step) zou komen 
om alle contracten en spelresultaten samen te voegen in het NBB rekenprogramma, wordt dit 
mogelijk. Het is wachten op een mededeling van de NBB. Ondertussen zoekt ook onze TC 
naar mogelijke oplossingen. 
 
Districtscompetities 
 
De districtscompetities (paren, viertallen) zullen zo mogelijk in een combinatie van fysiek 
en  Step op hetzelfde speelmoment worden georganiseerd. Dit jaar zal deelname in elk geval 
vrijblijvend zijn, d.w.z. er vindt geen degradatie/promotie plaats. 
Voor grote toernooien is een combi fysiek / Step lastiger, omdat er te veel mensen aan 
meedoen. Dus zullen deze waarschijnlijk geheel op Step worden gehouden. 
Op welke speelmomenten we fysiek kunnen bridgen, hangt af van de beschikbaarheid van 
centrale speellocaties. We denken aan zowel avond-, als middagsessies. Hierover komt nog 
nader bericht. 
Over competities en wedstrijden wordt u via de website van het district en uw club 
geïnformeerd. 
 
Inschrijving voor module spelpeilontwikkeling (SPO) 2020 
 
Na het succes van de cursussen spelpeilontwikkeling van de afgelopen jaren gaat het district 
ook dit jaar weer SPO-cursussen organiseren. Uiteraard met inachtneming van de 
veiligheidsmaatregelen. Voor dit najaar willen we in eerste instantie één module van drie 
lessen aanbieden. Is er voldoende belangstelling, dan gaan we nog extra modules 
organiseren. Zie voor meer info de Nieuwsflits die vorige week aan u is toegezonden. 
U kunt u zich tot 7 oktober a.s. opgeven. E-mail: onderwijs@bridgedistrictleiden.nl 

 

Nieuws van onze clubadviseur 
 

Drukke tijden 
 
Zo vlak voor de start van het nieuwe seizoen was het een drukke tijd voor onze clubadviseur 
Henk Wijzenbroek. Hij heeft met 15 clubbestuurders contact gehad over de 
Coronamaatregelen en op te stellen protocollen. Ook onderhield hij hierover contact met de 
Veiligheidsregio Midden Holland. Met name over het hanteren van de 1,5 m afstand aan tafel. 
 
Daarnaast was er lang onduidelijkheid over hoe het zit met de aansprakelijkheid van de 
bestuurders bij de fysieke herstart. Inmiddels heeft de NBB duidelijkheid gegeven. Belangrijk 
voor de leden is te weten, dat de bestuurders moeten toezien dat de leden zich (kunnen) 
houden aan het vastgestelde en goedgekeurde protocol. 
 
Dan nog een oproep. In verschillende gemeentes wordt hard gewerkt aan een lokaal “Sport 
akkoord”. https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/. Bent u betrokken in uw gemeente bij het 
lokale Sport akkoord (het hoeft niet namens een bridgeclub te zijn), neem dan contact op met 
Henk Wijzenbroek. Zowel met het project “Denken en Doen” als “Jeugd” hebben we projecten, 
die de bridgeclubs kunnen helpen en die ook de doelstellingen van het “Sport akkoord” kunnen 
helpen realiseren. 
 
Henk is bereikbaar via clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl 
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 Nieuws van de Jeugdcommissie District Leiden 
 

De verschillende activiteiten die de Commissie op stapel had staan, konden helaas geen 
doorgang vinden. Verwacht wordt, dat op de scholen vóór 1 januari 2021 nog geen lessen 
kunnen worden geven. En helaas…, zonder begeleiding is het moeilijk de kinderen met bridge 
bezig te laten zijn. 
 
Toch zijn er verschillende initiatieven: 

 De jeugd kan met elkaar in de Jeugdkamer van StepBridge bridgen. Er is ook 
regelmatig begeleiding en er zijn korte cursussen. Voor inlichtingen 
jeugdbridgeleiden@gmail.com. 

 Er zijn mogelijkheden om digitaal les te krijgen. Heeft u een (klein)kind van 8-17 jaar, 
die bridgen wil leren, laat het ons weten. 

 Bent u leraar op een school en wilt u ‘logisch denken’ bij uw leerlingen ontwikkelen. 
Wist u dat dat goed mogelijk is met Bridge? Neem gerust contact met ons op. Met een 
beetje hulp kunt u het in uw lessen integreren. Nieuwgierig? Mail naar 
jeugdbridgeleiden@gmail.com. 

 Op de ALV van de Bridgebond komt een voorstel om structureel te gaan werken aan 
de groei van het aantal jeugdleden. 

 

 

Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je lid bent van District Leiden e.o. 
Via mijnNBB kun je zelf beheren welke nieuwsbrieven je wilt ontvangen. Dat is de enige plek 
waar je voorkeuren over het ontvangen van nieuwsbrieven naar eigen wens kunt instellen. 

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar secretaris@bridgedistrictleiden.nl 
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