
 

 

UITNODIGING DRIVES EN COMPETITIES 2017/2018 

 

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

 

Graag wil ik nog even onder de aandacht brengen dat er ook buiten uw vereniging leuke 

en boeiende competities en drives worden georganiseerd. 

Wij constateren dat menigeen tot het laatste moment wacht met inschrijven. Vandaar dat 

wij nu nog even een aantal bridge-evenementen vlak voor sluitingstijd willen noemen. 

Geef bij deelname uw NBB-Lidnummer steeds door. 

 

DISTRICTSCOMPETITIES 

 

U kunt zich nog inschrijven voor de districtscompetities. 

 

SENIOREN PAREN 

Op dinsdagmiddag 24 oktober, 7 en 28 november 2017 en 30 januari en 20 februari 2018 

van 13.00 tot 17.00 uur een seniorencompetitie. Deze wordt gehouden in Puykendam, 

Pilarenlaan 4 2211 NA Noordwijkerhout. 

 

GEMENGDE PAREN 

Op zaterdagmiddag 21 oktober, 4 en 25 november en 16 december 2017 van 13.30 tot 

17.00 uur een gemengde parencompetitie. Deze wordt gehouden in Alphen, in Kerk en 

Zanen, De Oude Wereld 57 2408 NV Alphen a/d Rijn. 

 

Voor nadere informatie zie www.clubsites.nl/district/9. U kunt tot 16 oktober inschrijven via 

mijnNBB of door een mail te sturen naar marcelfelix101@gmail.com. Mocht u een keertje 

verhinderd zijn, dan is dat geen probleem. 

 

OVERIGE DRIVES 

 

BridgeBeter Toernooi 

Datum: zaterdag 11 november 2017 

Locatie: Gebouw Swaenendrift (SWA)  Distributieweg 10, Alphen aan den Rijn 

Aanwezig: uiterlijk 09.15 uur: Prijsuitreiking ongeveer 17.00 uur 

De middagzitting wordt ingedeeld n.a.v. de uitslag in de ochtend. 

Inschrijving: WWW.HEERENVANALFEN.NL 

Informatie: Dhr. Teunissen: 0172 - 241456 en Dhr. van der Werff: 0172 - 493337 

Inschrijfgeld:      € 50,= per paar (incl. lunch) 

http://app.inboxify.nl/link/55576A4C56302F6247746B3D/644E6152372F737A334B465263674F6A564E562F70413D3D
http://app.inboxify.nl/link/53496B3342584A6F3637493D/644E6152372F737A334B465263674F6A564E562F70413D3D
http://app.inboxify.nl/link/53496B3342584A6F3637493D/644E6152372F737A334B465263674F6A564E562F70413D3D
http://app.inboxify.nl/link/6E4F367649425446582F673D/644E6152372F737A334B465263674F6A564E562F70413D3D
mailto:marcelfelix101@gmail.com
http://app.inboxify.nl/link/2B625A4B32787A4B6132553D/644E6152372F737A334B465263674F6A564E562F70413D3D


 

Kaag en Braassemdrive 

Datum: zaterdag 18 november 2017 

Locatie: Partycentrum Keijzer, Dorpsstraat 30, 2451 AR Leimuiden, 0172 

508188 

Aanwezig: uiterlijk 9:45, Prijsuitreiking: ongeveer 17.30 uur 

Inschrijving: Riet Akerboom via mail rietakerboom@hetnet.nl of tel.  071 5018665 

Informatie: via de website van Bridgeclub Alkemade    

Inschrijfgeld:      € 30,= per paar (incl. lunch) 
 

 

 

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. 

  

 

mailto:rietakerboom@hetnet.nl
http://app.inboxify.nl/link/4C7056536B4C52487165633D/644E6152372F737A334B465263674F6A564E562F70413D3D
http://app.inboxify.nl/link/376735766534356B646C673D/644E6152372F737A334B465263674F6A564E562F70413D3D
http://app.inboxify.nl/unsubscribe/557A305158334B4F64636F3D/48576B686C3269384A45303D/644E6152372F737A334B465263674F6A564E562F70413D3D

