
  

Nieuwsbrief District Leiden 

 

Uitnodiging tot inschrijving voor modules spelpeilontwikkeling 2017 

 
september 2017 

 
Beste bridgers van de bij het District Leiden en omstreken aangesloten clubs, 
 
Na het succes van de spelpeilontwikkeling cursussen van de afgelopen jaren gaan we ook dit jaar weer 
een aantal cursussen geven. 

 

Ontwikkeling speel- en biedtechnieken clubspelers 

District Leiden en omstreken vindt het belangrijk dat clubleden, die hun speel- en biedtechnieken willen 
ontwikkelen, daartoe in de gelegenheid worden gesteld. De diversiteit van speelniveaus maakt het voor 
kleine en middelgrote clubs moeilijk om op dat gebied "voor elk wat wils" te bieden. District Leiden en 
omstreken wil hen daarbij helpen door regionaal in het district lesmodules te organiseren voor 
verschillende speelniveaus. 

 

Het programma 

Het programma bestaat uit drie lesmodules voor verschillende speelniveaus. Iedere module bestaat uit 
drie lessen gegeven door gediplomeerde docenten met ervaring op het aangeboden niveau. Deze 
modules worden aangeboden op vijf verschillende locaties (Alphen aan den Rijn, Leiden-Merenwijk, 
Leiden-Zuid / Voorschoten, Leiderdorp en Noordwijkerhout), de definitieve adressen volgen later. 
Deze opzet biedt u de volgende voordelen: 

 een module op uw eigen speelniveau; 

 een korte reistijd tot de dichtstbijzijnde locatie; 

 een les in kunnen halen op een andere locatie, indien u voor een van de lessen, waarvoor u 
zich heeft ingeschreven, toch verhinderd blijkt te zijn. 

 

De lesmodules 

De volgende modules worden aangeboden: 

 Lesmodule I : Af- en tegenspel. 
2e man voor zowel de leider als de tegenspelers, 3e man en kleurbehandeling. Verdieping voor 
de gemiddelde clubspeler. 

 Lesmodule II : Biedconventies. 
Negatief doublet, 4e kleur en bieden in de kleur van de tegenpartij. Voor de (meer) gevorderde 
clubspeler. 

 Lesmodule III : Afspelen troefcontracten. 
Verliezers wegwerken – wel of niet eerst troeftrekken, aftroevers aan de korte kant en lange 
bijkleur benutten. Verdieping voor de gemiddelde clubspeler. 

De kennismaking met de theorie van de onderwerpen is interactief en vervolgens worden er 
geselecteerde oefenspellen gespeeld. 
 
Het volledige programma vindt u onderaan deze mail en kan ook gevonden worden op de website van 
het district, klik hier. 
 
Opgave voor de lesmodules kan tot 25 september. 

 

Kosten en annulering 

Het inschrijfgeld is: € 30,00 per deelnemer voor een module van 3 lessen van 2,5 à 3 uur. Bij minder dan 
12 inschrijvingen kan een module op een locatie worden geannuleerd. De betreffende cursisten kunnen 
dan kiezen voor een andere locatie, of zij krijgen hun inschrijfgeld terug. Voor niet NBB leden zijn de 
kosten € 40,00 per module. 

 

http://app.inboxify.nl/link/52386B64627943497448773D/2B764164764F6267697A4A6141776667736A546E70673D3D


Inschrijving 

U kunt zich als volgt inschrijven voor een module: 

 Stuur een e-mail aan onderwijs@bridgedistrictleiden.nl met vermelding van: 
o Uw naam, 
o Uw telefoonnummer, 
o Uw NBB-nummer, 
o Het modulenummer van de lesmodule waarvoor u zich opgeeft. Het modulenummer 

kunt u vinden op het programmaoverzicht. Het betreft het nummer in het witte vakje 
van de lesmodule van uw keuze (11, 12, 13, … , 53). 

 De inschrijving wordt definitief door vóór 25 september € 30,00 (€ 40,00 voor niet NBB leden) 
over te maken naar IBAN : NL86 RBRB 0828 9033 52 (Regiobank) t.n.v. NBB District Leiden 
EO, onder vermelding van: 

o Uw naam, 
o Uw NBB-nummer, 
o Het modulenummer van de lesmodule waarvoor u zich opgeeft. 

Via e-mail wordt u verder op de hoogte gehouden. 
 
Anja Koning 
Opleidingscoördinator District Leiden en omstreken 
onderwijs@bridgedistrictleiden.nl 

 

 

 

 

 

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 onderwijs@bridgedistrictleiden.nl. 
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