
  

Nieuwsbrief District Leiden - maart 2016 

 

Beste bridger, 
 
Hierbij de tweede Nieuwsbrief van het seizoen 2015/2016. 
 
Nadere informatie ook te vinden op de districts-site: http://www.nbbclubsites.nl/district/9 
 
Even een aantal meldingen vooraf. 

 Op de ALV van het district is Cees Varkevisser lid van Verdienste van het district geworden. Hij 
kreeg deze onderscheiding vanwege zijn inzet van meer dan 20 jaar voor het district. De laatste 
jaren vooral als DistrictsKompetitieLeider. 

 Op de seniorendrive van 14 februari konden wij 32 paar begroeten. Een ongekend hoog aantal 
vergeleken met de andere districtscompetities, waarvoor de aantallen juist sterk teruglopen. 
Laten we hopen dat we voor de volgende competities een vergelijkbaar groot aantal 
inschrijvingen zullen krijgen. 

 

DISTRICTSACTIVITEITEN 

 

TOEKOMSTDRIVE LEIDEN (12-03-2016) 

 Het district organiseert zaterdag 12 maart de toekomstdrive, 
inschrijven vanaf 13.00, aanvang drive 13.30 uur. 

 De toekomstdrive is bedoeld voor cursisten die niet langer dan een jaar op les zitten. 
Ook is er voor tweedejaars een gevorderde lijn. 

 Locatie: Denksportcentrum, Robijnstraat 4, Leiden. 

 Kosten: €3,00 per persoon. 

 Aanmelden kan alleen door docenten van de cursisten. 

 Aanmeldingen voor 4 maart graag sturen naar: onderwijs@bridgedistrictleiden.nl 

 Voor vragen bel Anja Koning 071-5225288. 

 

KADERDAG DISTRICT LEIDEN (09-04-2016) 

 Op zaterdag 9 april 2016 houdt het District een kaderdag in het Denksportcentrum van 10.00 tot 
13.00 uur. 

 Hierin wordt aandacht gegeven aan na- en bijscholing op het gebied van spelregels. 

 Deze dag is bedoeld voor de technisch kaderleden (wedstrijdleiders (WL), technisch clubleiders 
(TCL) en Clubleiders B en A) van de verenigingen van het District Leiden. Het programma wordt 
samengesteld aan de hand van arbitragegevallen die zich regelmatig in de (verenigings)praktijk 
voordoen. In het licht hiervan is deelname van actieve kaderleden zeer aan te bevelen. Peter 
Jansen en Cees Varkevisser zullen deze dag als inleider optreden. 

 Ook kunnen de deelnemers enkele praktijkgevallen aan de orde stellen. Aan het einde van de 
dag zal worden geoefend door middel van live-arbitrages. 

 Aanmelden voor 1 april bij Peter Jansen: peterjans65@gmail.com, ovv naam, emailadres en 
vereniging. 

 

http://www.nbbclubsites.nl/district/9
mailto:onderwijs@bridgedistrictleiden.nl?subject=Aanmelden%20Toekomstdrive
mailto:peterjans65@gmail.com?subject=Aanmelden%20Kaderdag%2009-04-2016


WORKSHOP NBB-REKENPROGRAMMA (23-04-2016) 

 De eerste workshop van het NBB-Rekenprogramma module 2 van 30 januari had een dusdanig 
groot aantal aanmeldingen dat wij de mogelijkheid tot inschrijven stopten. Maar hierbij bieden 
we dit jaar een tweede mogelijkheid aan. 

 Het district organiseert op zaterdag 23 april 2016 de workshop NBB-Rekenprogramma-2 die 
bedoeld is voor bij- en nascholing van technisch kaderleden van de verenigingen van het District 
Leiden. De workshop wordt gegeven door Peter Jansen en Egbert Sneller. 

 Aanvang 10.00 uur en duurt ongeveer 3 uur. 

 Het is vereist dat deelnemers aan deze workshop module 1 al hebben gevolgd, dan wel 
beschikken over kennis op vergelijkbaar niveau. 

 Voor het kunnen deelnemen aan de cursus is het handig als iedere deelnemer meeneemt: 

 Een laptop met daarop geïnstalleerd het NBBR versie 2.8 of hoger, met een geldige licentie. 

 Graag voor 16 april opgeven bij Peter Jansen: peterjans65@gmail.com ovv naam, emailadres, 
vereniging en daarbij aangeven of een laptop met geïnstalleerd NBB-rekenprogramma 
aanwezig is. 

 De kosten bedragen € 0,- per persoon. 

 

JEUGDBRIDGE IN LEIDEN 

In de zomer van 2015 is het district gestart met een Commissie Jeugdbridge. Deze commissie heeft als 
doel bridge onder jeugd te promoten. Zij doet dit door structuur te bieden voor verschillende initiatieven 
en deze te ondersteunen. Als eerste stap is naar alle NBB-leden in het district een enquête verstuurd. Dit 
heeft geleid tot meer dan 230 reacties. 
 
Meer dan 90% van de mensen gaf aan dat de NBB meer aandacht zou moeten hebben voor 
jeugdbridge. Tachtig mensen gaven aan actief te willen bijdragen. Met deze mensen is of wordt contact 
gezocht. Helaas was er maar een beperkt aantal mensen dat daadwerkelijk potentiële jeugdleden denkt 
te kunnen aanmelden. 
 
Aan de hand van de reacties gaat Henk Wijzenbroek vanuit de commissie aan de slag met het 
benaderen van mensen voor het oprichten van lokale kernen. Lokale kernen zullen zich in eerste aanleg 
gaan richten op het enthousiasmeren van basisscholen voor bridge, aansluiting zoeken bij gemeentelijke 
programma’s. Zodra het enthousiasme hiervoor groot genoeg is, kan hieruit een lokale jeugdbridgeclub 
ontstaan. Leo Huvers zal zich richten op de organisatie van scholenbridge in het voortgezet onderwijs. 
Ten behoeve van jongeren vanaf ca. 16 jaar wordt binnenkort een jeugdbridgeclub opgericht die in de 
Pelibar in Leiden gaat spelen. 
 
Als je de enquête hebt gemist, vindt dat het te lang duurt voordat je weer wat hoort, sowieso zelf snel met 
jeugdbridge aan de slag wilt, stuur dan een e-mail naar jeugdbridgeleiden@gmail.com. Een van de 
commissieleden neemt dan contact met je op. En ken je jongeren die met bridge aan de slag willen, stuur 
dan ook een mailbericht of geef het e-mailadres aan hem/haar door. 

 

VERENIGINGSACTIVITEITEN 

 

HONDERDHANDENDRIVE (05-03-2016) 

 Kaarten van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds en dat zonder pauze.  

 Plaats van handeling is het Denksportcentrum Leiden. De wedstrijdleiding is in handen van 
Marcel Felix en Femke Frietema. 

 De competitievorm is topintegraal paren, wat betekent dat er in 1 lijn gespeeld gaat worden. Om 
100 spellen in 12 uur te kunnen spelen, wordt er in een iets sneller tempo gespeeld: 35 minuten 
voor 5 spellen, inclusief wisseltijd. 

 Wilt u ook de uitdaging aangaan van deze nietsontziende bridgemarathon? Dan kunt u zich 
inschrijven, het inschrijfgeld is € 47,50 en dat is inclusief eten tijdens de dag. 

 Verdere informatie ook op website http://www.honderdhandendrive.nl  

 

mailto:peterjans65@gmail.com?subject=Aanmelden%20Workshop%20NBB-R
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LISSER LENTEDRIVE 2016 (12-03-2016) 

 Bridge Club Lisse organiseert op zaterdag 12 maart 2016 voor de 9
e
 keer  de Lisser Lentedrive. 

Deze vindt plaats bij plaatselijke restaurants. Er wordt topintegraal gespeeld, de indeling is naar 
sterkte en prijzen zijn in natura.  

 Het inschrijfgeld bedraagt € 49,50 per bridgepaar; dit is inclusief een kopje koffie bij de 
ontvangst, lunch met een drankje en een drankje bij de prijsuitreiking bij Floralis – Huis van 
Cultuur, Floralisplein 69, 2161 HX  Lisse. 

 U kunt zich, uitsluitend via de website, aanmelden door op de volgende link te 
klikken:  inschrijven Lentedrive en de gegevens via de button ”Inschrijven”  doorgeven.  

 Let op: de  inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld ontvangen is.  

 U krijgt via de e-mail een bevestiging van uw aanmelding. In de week voorafgaande aan de 
Lentedrive 2016 krijgt u nadere informatie. 

 Verdere details op de website https://www.nbbclubsites.nl/club/9020/pagina/437301 

 

KAGHER DRIJF 2016 (19-03-2016) 

 De Kaagse Bridge Club organiseert op zaterdag 19 maart 2016, in samenwerking met de 
plaatselijke horeca, op het eiland Kaag en in Buitenkaag (twee zusterdorpen aan weerszijden 
van de Ringvaart bij de Kagerplassen) de Kagher Drijf 2016. 

 Deze viertallen bridgedrive (op “Patton” basis) zal gehouden worden in diverse 
horecagelegenheden en andere verrassende locaties. Een grote kans dat u ook speelt en vaart 
op Salonboot de Lady Kim. 

 Aanvang drive: 10.00 uur, prijsuitreiking ca. 18.30 uur in Brasa Kaagzicht 

 Kosten: € 100,- per viertal (incl. lunch) 

 Verdere details en inschrijfformulier op www.kaagsebc.nl 

 

KATWIJKSE STRANDDRIVE (21-05-2016) 

 Zaterdag 21 mei 2016 wordt voor de 24ste keer de Katwijkse Stranddrive georganiseerd. 

 U kunt bij de drive opnieuw genieten van het mooie vernieuwde strand van Katwijk, waarbij u 
tijdens het veranderen van speellocatie op het pad over de duinen een mooi uitzicht hebt. 

 De aanvang is 10.30 uur, de prijsuitreiking rond 18.15 uur. 

 Er zijn prijzen voor de 1e tot en met de 20e plaats. De toernooivorm is topintegraal. 

 Om zo goed als zeker te zijn van deelname (en eventuele teleurstellingen te voorkomen) kunt u 
het best uw deelname zo snel mogelijk aanmelden via het deelnameformulier op de webpagina 
www.katwijksestranddrive.nl 

 Na overmaking van het inschrijfgeld van € 60,00 per paar op gironummer NL31 INGB 
0007232267 t.n.v. Commissie Stranddrive te Katwijk, ontvangt u 27 april a.s. een schrijven met 
de definitieve gegevens omtrent uw deelname. 

 

FIETS-KROEGENDRIVE BIJ DE SCHELFT (05-05-2016) 

 Bridgeclub De Schelft uit Noordwijkerhout organiseert op 5 mei haar jaarlijkse Fiets-Kroegen-
Bridgedrive. 

 Deelname kost € 55,- per paar. 

 Uw inschrijving mailen naar: terheide-vrolijk@ziggo.nl 

 Op 5 mei dient u de wedstrijdbescheiden tussen 9.30 en 10.00 uur op te halen bij: Hotel van der 
Geest, Zeestraat 7a in het centrum van Noordwijkerhout. Tel.0252-372306 

 De Fiets-Kroegen-Bridge-Drive is verspreid over 5 locaties in Noordwijkerhout. 

 Het vooraf huren van een fiets is mogelijk. Tel.06-12089858 (Van Dam) 

 Deelname per auto is mogelijk. De drive begint om 10.30 uur 

 

http://www.nbbclubsites.nl/club/9020/activiteiten/dag/2016-03-12
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Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u lid bent van District Leiden. 
Via mijnNBB kunt u zelf beheren welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen. Dat is de enige plek waar u uw 

voorkeur over het ontvangen van nieuwsbrieven naar eigen wens kunt instellen. 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar secretaris@bridgedistrictleiden.nl. 
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