
 

 

Nieuwsbrief District Leiden (aangepaste versie) 

 

Uitnodiging tot inschrijving voor districtscompetities 2017/2018 en overige drives 

 

Beste bridgers van de bij het District Leiden en omstreken aangesloten clubs, 

 

U heeft op 22 augustus een Nieuwsbrief ontvangen. In deze brief is een aantal 

onzorgvuldigheden geslopen, tevens willen iets vollediger zijn in de informatie. Met name een 

aantal begintijdstippen en het feit dat de strijd om de CV-trofee een Patton-drive is ontbraken. 

Vandaar een aangepaste versie. Onze excuses voor deze aangepaste en aangevulde brief. 

 

Hierbij ontvangen jullie een overzicht van de komende districtscompetities Graag wijs ik jullie 

op de gedetailleerde informatie, te vinden op https://www.nbbclubsites.nl/district/9 

 

Ten opzichte van het vorige jaar is er veel veranderd: 

 Wijzigingen bij de parencompetities: 
o er wordt niet alleen op de zondag gespeeld, maar ook op dinsdagmiddag en 

zaterdagmiddag; 
o voor de competities worden verschillende tarieven en speellocaties gebruikt; 
o de parencompetities kennen een indeling naar sterkte en bij inschrijving kan 

aangegeven worden dat men 1 zitting niet aanwezig kan zijn zonder dat dat 
consequenties heeft voor de scores. 

 Wijzigingen in de viertallencompetitie: 
o Er worden geen 28 spellen maar 24 spellen gespeeld; 

men is als thuisvereniging vrij in de keuze van de speelavond; 
o op de centrale speeldag op 18 februari 2018 zullen er twee wedstrijden 

worden gehouden voor de hoofdklasse en één voor de eerste klasse; 
o ook inschrijven voor de tweede klasse is mogelijk. 

 De strijd om de Cees Varkevissertrofee is nieuw. Deze trofee is ingesteld ter ere van 
de langdurige inzet van Cees voor ons district. 

Verder wil ik u graag nog attenderen op een aantal andere drives in de regio. Met name de 

Hutspotdrive, het Jaap Kokkes- en het BridgeBeter toernooi. 

 

Op 9 september wordt een kaderdag in het denksportcentrum van Leiden georganiseerd. 

Deze dag van 10:00 tot 13:00 is geheel gewijd aan de Nieuwe Spelregels. Deze is bedoeld 

voor de wedstrijdleiders, technisch clubleiders, Clubleiders B en A van de verenigingen. Geef 

u op via dkl@bridgedistrictleiden.nl. 

 

Tevens wil ik hierbij uw aller aandacht vragen voor de functie van secretaris van het district. 

Wij zijn op zoek naar iemand met enige ervaring binnen een bestuur. Neem contact op met 

Egbert Sneller (tel 0655788763) of mail naar voorzitter@bridgedistrictleiden.nl. 

Een omschrijving van de functie is te vinden op de pagina https://www.bridge.nl/van-a-tot-

z/185-reglementen-en-documenten van de NBB. 

 

http://app.inboxify.nl/link/656C30756173434F5367673D/71324177447A556658343245736A576F4B5A364C33413D3D
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http://app.inboxify.nl/link/344A5035475A6E73394B733D/71324177447A556658343245736A576F4B5A364C33413D3D
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DISTRICTSCOMPETITIES 

SEIZOEN 2017-2018 

 

OPEN PAREN 

Speeldata zondagmiddagen 17/12, 28/01, 11/03 en 15/04 

Aanvang 13.30 uur 

Speelgelegenheid Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden      

Inschrijfgeld € 35,- per paar 

Aanmelden tot uiterlijk 10 december 

 

 

   

GEMENGDE PAREN 

Speeldata Zaterdagmiddag 16/09, 21/10, 4/11 en 25/11 

Aanvang 13.30 uur 

Speelgelegenheid Kerk en Zanen, De Oude Wereld 57 2408 NV  Alphen a/d Rijn 

Inschrijfgeld € 30,- per paar 

Aanmelden tot uiterlijk 10 september 

Plaatsing                1 op de 7 deelnemers uit de hoofdklasse (A-groep) plaatst zich 

voor de 1/2-finale van 24 maart 2018 

 

 

   

SENIOREN PAREN 

Voor spelers die in 2018 zestig jaar of ouder zijn of worden. 

Speeldata Dinsdagmiddag 26/09, 24/10, 28/11, 30/01 en 20/02 

Aanvang 13.30 uur 

Speelgelegenheid Puykendam, Pilarenlaan 4 2211 NA  Noordwijkerhout 

Inschrijfgeld € 35,- per paar 

Aanmelden tot uiterlijk 20 september 



Plaatsing De nummers 1 en 2 uit de hoofdklasse (A-groep) plaatsen zich 

voor de finale van 14 mei 2018      

 

 

   

## NIEUW ##   Cees Varkevissertrofee  ## NIEUW ## 

Een Patton-toernooi voor verenigingen van het district Leiden e.o. 

Per vereniging spelen er twee viertallenteams mee. 

Speeldata zondag 24 september 2017 

Aanvang 10.30 uur 

Speelgelegenheid      Denksportcentrum, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden 

Inschrijfgeld € 40,- per vereniging, 2 viertallen per vereniging exclusief lunch      

Aanmelden tot uiterlijk 15 september 

 

 

   

VIERTALLEN CLUBS 

Speelperiode             30 oktober 2017 t/m 18 februari 2018 

Speelgelegenheid      Bij de deelnemende clubs 

Inschrijfgeld € 35,- per viertal 

Aanmelden via de vereniging tot uiterlijk 8 oktober 

Niveau Inschrijving voor de hoofdklasse volgens verworven rechten.               

Vrije inschrijving voor 1e en 2e klasse. 

 

 

   

INSCHRIJVEN COMPETITIES 

Voor alle competities: Zie wedstrijdreglement competities 2017 - 2018 van het district. 

Men kan zich inschrijven via MijnNBB, of als dat niet lukt via een email naar 

dkl@bridgedistrictleiden.nl o.v.v. namen, voornamen, geslacht, NBB-nummers en klasse. 

Betaling op IBAN: NL86 RBRB 0828903352 t.n.v. NBB District Leiden e.o. o.v.v. de competitie. 

 

DRIVES EN TOERNOOIEN 

 

HUTSPOTDRIVE 2017 (Organisatie: District en 3 October Vereeniging) 

Speeldata Zondag 1 oktober 

mailto:dkl@bridgedistrictleiden.nl


Aanvang 10:00 uur, zaal open 9:00 uur 

Speelgelegenheid      Denksportcentrum, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden 

Inschrijfgeld € 50,- per paar incl. lunch en enkele consumpties 

Aanmelden Bij voorkeur via de website van het district of per email,met gelijktijdige 

overschrijving van het inschrijfgeld naar: NL86 RBRB 0828 9033 52 

, t.n.v. NBB District Leiden EO. 

Informatie Marcel Felix, E-mail: marcelfelix101@gmail.com; Tel. 06-30724160  

 

 

   

JAAP KOKKES ViertallenToernooi (Organisatie: Crash) 

Speeldata Zondag 8 oktober 2017 

Aanvang 10.00 uur 

Speelgelegenheid      Denksportcentrum, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden 

Inschrijfgeld met lunch € 96 en zonder lunch € 60 

Aanmelden De inschrijving wordt definitief door het overmaken van het betreffende 

bedrag op NL26INGB0004122634 t.n.v. W. van Beijsterveldt, o.v.v. 

“Jaap Kokkes Toernooi 2017”. 

Prijzen 1e prijs € 500, 2e € 250, 3e € 100 

Informatie https://www.nbbclubsites.nl/club/9040/pagina/453358  

 

 

   

BRIDGE BETER Toernooi (Organisatie: Heeren van Alfen) 

Speeldata Zaterdag 11 november 2017 

Aanvang 9.30 uur 

Speelgelegenheid      Gebouw Swaenendrift (SWA) Distributieweg 10 Alphen aan den Rijn  

Inschrijfgeld € 50,00,- incl. lunch 

Aanmelden via WWW.HEERENVANALFEN.NL én door € 50,00,- (incl. lunch) over 

te maken op bankrekening NL03RABO0157847713, t.n.v. Heeren van 

Alfen, Alphen aan de Rijn 

mailto:marcelfelix101@gmail.com?subject=Hutspotdrive%202017
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Prijzen Bij maximale deelname: eerste prijs € 100 per paar, aflopend tot € 5 

per paar. 

Informatie dhr. Teunissen, Tel: 0172 - 241456, of dhr. Van der Werff, Tel: 0172 - 

493337 

 

 

   

 

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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