
  

Nieuwsbrief januari 2017 
 

Geachte bridgers uit het district Leiden e.o., 
 
Het is weer even stil geweest van mijn kant. Jullie als verenigingen hebben echter niet stil 
gezeten. Er is weer een aantal drives georganiseerd. Via de site van het district en natuurlijk 
van de betreffende organiserende vereniging waren jullie al op de hoogte gebracht, maar voor 
de zekerheid toch nog even een opsomming van de komende evenementen. 

 

DISTRICTSCOMPETITIE 

 

SENIOREN PAREN 

Voor spelers die in 2017, 60 jaar zijn of worden. 
 

Dit is een eendaagse wedstrijd met 2 zittingen van elk 21 spellen!! 

Speeldatum: zondag 19 maart. Aanvang 10.00 uur. 

Speelgelegenheid: Denksportcentrum LBC, Bernhardstraat 3, 2351 GG  Leiderdorp 

Inschrijfgeld: € 25,- per paar, inclusief lunch. 

Aanmelden: tot uiterlijk 11 maart. 

Plaatsing: De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de finale van 30 april 2017. 
 

 

DRIVES IN DE REGIO 

 

VIJFTIENDE SNERTDRIVE BRIDGE ‘86 OP ZONDAG 5 FEBRUARI 
Bridge ’86 houdt in samenwerking met partycentrum Keijzer, Dorpsstraat 30 te Leimuiden, de 
jaarlijkse “snertdrive” met prijzen. 
Meer informatie: website Bridge '86 
Aanmelden: Maria Straeter, mstraeter@hotmail.com of Carolien Zeijlemaker, 071 3313984. 

 

   

KROKUS-BRIDGEDRIVE OP ZONDAG  26 FEBRUARI 
VOG organiseert traditiegetrouw een bridgedrive in de kantine van tafeltennisvereniging Scylla 
aan de Voorschoterweg, Leiden, naast zwembad De Vliet.  
Meer informatie: website BC V.O.G. 
Aanmelden: bij voorkeur vooraf, zodat de start op de zondag voorspoedig kan verlopen:  

 Per e-mail naar elisabeth.visser6@gmail.com     

 Of telefonisch bij Hillie Visser, 071-5171106  

 Of anders aan de zaal tot uiterlijk een half uur tevoren 

 

   

ACHTTIENDE BARRE WINTERKROEGENTOCHT OP ZONDAG 5 MAART 
Er worden 7 x 5 spellen gespeeld in restaurants rond de Burcht en de Pieterskerk in hartje 
Leiden met halverwege een warme lunch. 
Meer informatie: website Barre Winterkroegentocht 
Aanmelden: j.munnikhuis9@upcmail.nl 

 

   

http://app.bm356.net/link/4153475956434F4D5341303D/53415746794F636B514C614E4D7A4D544A45523058513D3D
mailto:mstraeter@hotmail.com?subject=Aanmelden%2015e%20Snertdrive
http://app.bm356.net/link/364D7533786A52386D61383D/53415746794F636B514C614E4D7A4D544A45523058513D3D
mailto:elisabeth.visser6@gmail.com?subject=Aanmelden%20Krokus%20Bridgedrive%202017
http://app.bm356.net/link/33536B6C4B5A50423449553D/53415746794F636B514C614E4D7A4D544A45523058513D3D
mailto:j.munnikhuis9@upcmail.nl?subject=Aanmelden%2018e%20Barre%20Winterkroegentocht


OPEN BRIDGEKAMPIOENSCHAP VAN RIJNWOUDE VRIJDAG 10 MAART 
Hoewel de naam iets anders doet vermoeden, spelen wij deze avond puur voor de 
“gezelligheid” en de “eer”. Deelname kost € 15,00 per paar. Dit evenement zal plaatsvinden in 
“Het Anker” Chopinlaan 2239 GL Hazerswoude-Rijndijk. 
Meer informatie: website BC Ouderijn 
Aanmelden: bcouderijn@gmail.com of bel Antoine Simonis 06-20492963 

 

   

HONDERDHANDEN DRIVE OP ZATERDAG 18 MAART 
Een nietsontziende bridgemarathon van ‘s ochtends 10 tot ‘s avonds 10. 
Locatie: Denksportcentrum Leiden (Robijnstraat 4)  
Kosten: € 47,50 per paar (incl. eten tijdens de dag) 
Meer informatie: www.honderdhandendrive.nl 
Aanmelden: vóór 11 maart 2017 via www.honderdhandendrive.nl of bel 06-28626072 

 

   

TIENDE LISSER LENTEDRIVE OOK OP ZATERDAG 18 MAART 
Deelnemende horecagelegenheden: Floralis–Huis van Cultuur, De Buren, Vrouw Holle, La 
Fontana, De Heerekamer, De Vier Seizoenen, LE en A-Muze.   
Inschrijfgeld: € 52,50 per paar, incl. kopje koffie, lunch met drankje en 2 consumptiebonnen. 
Meer informatie: website BC Lisse 
Aanmelden: via de agenda van BC Lisse 

 

   

KAGHER DRIJF 2017 OP ZATERDAG 25 MAART 
De Kaagse Bridge Club organiseert, in samenwerking met de plaatselijke horeca, op het eiland 
Kaag en in Buitenkaag de Kagherdrive. 
Deze viertallen bridgedrive zal gehouden worden in diverse horecagelegenheden en andere 
verrassende locaties. 
Kosten: € 100,- per viertal (incl. lunch) 
Start en briefing: Brasa Kaagzicht, Huigsloterdijk 390, 2158 LR  Buitenkaag 
Meer informatie: www.kaagsebc.nl 
Aanmelden: via formulier op www.kaagsebc.nl of per e-mail: t.lelieveld@kaagsebc.nl 

 

 

Informatie over deze activiteiten is ook te vinden door de betreffende links te hanteren. 
Tevens zal aanvullende informatie aan de secretaris van uw vereniging worden verstuurd. 
 
Helaas constateren wij de laatste jaren een afnemende belangstelling voor de 
districtscompetities. Wij zien u graag weer spelen bij deze regionale competities. 
Bij voldoende deelname zullen verschillende sterkteniveaus worden aangeboden. 

 

 

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u lid bent van District Leiden e.o. 
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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