
  

DRIVES tijdens de donkere dagen 
 

Beste bridgers van de bij het District Leiden en omstreken aangesloten clubs, 
 
Graag wil ik de volgende competitie en drives nog even extra onder uw aandacht brengen. Via 
andere kanalen bent u wellicht al op de hoogte gebracht van deze drives, maar hebt u zich 
nog niet opgegeven voor deze leuke wedstrijden. 
Geef bij deelname uw NBB-Lidnummer steeds door. 

 

DISTRICTSCOMPETITIE 
 

Graag wil ik u (nogmaals) uitnodigen om aan de Open Parencompetitie van het district deel 
te nemen. Er wordt gespeeld in drie klassen, te weten hoofdklasse (A-lijn), 1e klasse (B-lijn) en 
2e klasse (C-lijn). Bij onvoldoende deelname kunnen klassen worden samengevoegd.   
  

Locatie: Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden. 

Data: 14 januari, 28 januari, 11 maart en 15 april 2018 

Tijd;: De wedstrijden vangen aan om 13.30 uur en eindigen rond 17.00 uur. 

Opzet: Elke zitting bestaat uit 6 rondes van 4 spellen of van 5 rondes van 5 
spellen, afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Inschrijven:         Men kan zich inschrijven via mijn NBB, of als dat niet lukt via een email 
naar dkl@bridgedistrictleiden.nl o.v.v. namen, voornamen, geslacht, NBB-
nummer en klasse. De inschrijving sluit op 7 januari 2018. 

Kosten: Het inschrijfgeld bedraagt € 35 per paar, dat moet worden overgemaakt 
naar IBAN: NL86 RBRB 0828903352 t.n.v. NBB District Leiden e.o. o.v.v. 
open paren 2017-2018. 

 

 

DRIVES in de Regio 
 

KaasBridgeTocht 
Op zaterdag 9 december a.s. vindt in Bodegraven de elfde Kaasbridgetocht plaats! 
Graag verwelkomen we u weer. U kunt zich inschrijven via www.kaasbridgetocht.nl in 
december. 

 

   

Kagher Donkere Dagen Drive 
Op woensdag 27 december wordt de Kagher Donkere Dagen drive gehouden. Een Drive 
voor viertallen op basis van Patton-telling. 
De kosten per viertal bedragen € 140. Hiervoor krijgt iedereen een viergangen maaltijd en 
deelname aan de drive. Aanvang van de drive is 13:30 uur. De start en briefing is op Brasa 
Kaagzicht, Huigsloterdijk 390,2158 LR Buitenkaag 
Inlichtingen bij Ton Lelieveld, tel. 06 53928902 of t.lelieveld@kaagsebc.nl 
Na ontvangst van de betaling op rekeningnummer NL11 RABO 0301 1596 37 t.n.v. Kaagse 
BC, onder vermelding van “Kagher DD Drijf 2017 ” of “KDDD 2017 ”, naam inschrijver en 
teamnaam, wordt uw inschrijving in behandeling genomen. 
Deelname op volgorde van betaling. 
Er wordt een maximum van 24 viertallen aangehouden. 

 

mailto:dkl@bridgedistrictleiden.nl
http://www.kaasbridgetocht.nl/
mailto:t.lelieveld@kaagsebc.nl


   

Kika drive 
De Leidse bridgeclubs, Crash, ADG, Pas en De Sleutels, organiseren op 28 december een 
bridgedrive voor KiKa (K3: KiKaKerst). Iedereen kan meedoen. Er wordt gespeeld in drie 
lijnen: A (voor gevorderden), B (voor clubbridgers) en C (voor beginners). Het streven is dat er 
60 tot 100 paren meedoen en dat we minstens € 2.000 ophalen voor KiKa (maar liever nog 
meer). 
De drive wordt gehouden in het Denksportcentrum aan de Robijnstraat 4 te Leiden en begint 
om 19.45 uur. 
Je kunt je aanmelden tot en met 24 december 2017. Het inschrijfgeld bedraagt minimaal € 15 
per paar. Maak je inschrijfgeld uiterlijk 24 december over op rekening NL58ABNA0505659158 
op naam van P. Smit en vermeld hierbij: K3 + de lijn (A voor gevorderden, B voor clubbridgers 
of C voor beginners), je eigen naam en die van je partner en een mailadres waarop de 
wedstrijdleiding je eventueel kan bereiken. Geef ook je NBB-nummers door. Ook als je niet 
kunt meedoen, is een donatie welkom! 
Meer informatie? 
De toernooileiding is in handen van: 
Ron Heinsman (rcheinsman@hotmail.com) en 
Yordi Schouten (yordi.schouten@ziggo.nl) 

 

   

Verder wijs ik u alvast op een aantal drives in januari 2018: 

 07 januari 2018 Bij de Leiderdorpse Bridgeclub de Nieuwjaars Bridgedrive 
Informatie te vinden op http://www.lbc-bridge.nl/ 

 13 januari 2018 Rondje Keun, 4-tallen Pattonkroegentoernooi, B.C. de Vuurbaak in 
samenwerking met NBV de Dummies. 
Informatie te vinden op https://www.nbbclubsites.nl/club/9005 

 

 

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. 
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