
  

Uitnodiging deelname aan drives voorjaar 2018 en opleiding BVC 
 

Februari 2018 

 

Beste bridgers van het District Leiden en omstreken, 
 
Hierbij ontvangen jullie een overzicht van de komende drives georganiseerd in het district en 
door diverse verenigingen. Tevens een oproep voor deelname aan de nieuwe opleiding BVC. 
 
Extra informatie is ook te vinden op de site van ons district. 

 

DISTRICT LEIDEN 
 

SENIORENPAREN 
Op zondag 11 maart vindt de districtswedstrijd seniorenparen plaats. Deelname is mogelijk 
indien tenminste een van de twee spelers lid is van het district en beide spelers lid zijn van de 
NBB. Bovendien dienen beide spelers tenminste 60 jaar te zijn of in 2018 worden. 
  

Datum Zondag 11 maart 2018 

Locatie Bernhardstraat 3 te Leiderdorp 

Tijd aanvang 10.00 uur, einde ± 17.00 uur 

Opzet 2 zittingen van elk 6 ronden van 4 spellen 

Inschrijving           Men kan zich tot 1 maart 2018 inschrijven via MijnNBB. 

Kosten €25 per paar (incl. lunch), overmaken naar IBAN: 
NL86 RBRB 0828903352 t.n.v. NBB District Leiden e.o. 
o.v.v. senioren paren 2018 en de namen en NBB-nrs van beide spelers. 

Promotie De nr. 1 en 2 plaatsen zich voor de finale op 21 april 2018 te Utrecht. 

Prijzen Voor elke zitting zullen meesterpunten toegekend worden. 
Er zijn enkele prijzen in natura. 

 

Het wedstrijdreglement parencompetities 2017 - 2018 van het district is van toepassing. 
 

   

MODULES BASISVAARDIGHEDEN CLUBLEIDING (vroeger CLA) 
 
In het voorjaar 2018 organiseren de districten Leiden e.o. en Den Haag e.o. gezamenlijk de 
modules BasisVaardigheden Clubleiding (BVC). Deze modules vervangen de cursus 
Clubleider A (CLA). 
 
Module BVC Organiseren 
Richt zich op de organisatie rondom een speelmoment (clubavond).  
  

Data zaterdag 3, 10 en 24 maart 2018 

Tijd aanvang 10.00 uur, einde 13.00 uur 

Locatie Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4 te Leiden (tel 071-5723229). 

Docent Peter Jansen, wedstrijdleider van het District Leiden e.o. 
peterjans65@gmail.com; tel 071-5225288 

Aanmelden        door het sturen van een e-mail aan peterjans65@gmail.com 
o.v.v. uw naam, telefoonnummer, NBB-nummer en bridgeclub   

Kosten € 30,- per persoon, voor aanvang over te maken op: 
IBAN: NL86 RBRB 0828 9033 52 (REGIOBANK) 
t.n.v. NBB District Leiden e.o. onder vermelding van BVC Organiseren 

http://www.mijnnbb.nl/
mailto:peterjans65@gmail.com
mailto:peterjans65@gmail.com?subject=Aanmelden%20BVC%20Organiseren


 

Module BVC Arbitreren 
Richt zich op de omgangsvormen aan de speeltafel en je kunt de meest voorkomende 
onregelmatigheden oplossen. 

Data zaterdag 7 april, 28 april en 5 mei 2018 

Tijd aanvang 10.00 uur, einde 13.00 uur 

Locatie Bridgehome van Bridgeclub Leidschenhage, Dobbelaan 1 te 
Leidschendam 

Docenten Erik van Egmond (06-22596548) en Erik van Dijk 
wedstrijdleiders van het District Den Haag e.o. 

Aanmelden          door het sturen van een e-mail aan erikvanegmond@planet.nl 
o.v.v. uw naam, telefoonnummer, NBB-nummer en bridgeclub. 

Kosten € 30,- per persoon, voor aanvang over te maken op: 
IBAN: NL29 INGB 0000 4223 21 (ING BANK N.V.) 
t.n.v. District ´s-Gravenhage e.o. onder vermelding van BVC Arbitreren 

 

Voor meer informatie, kijk bij de website van het district onder Kaderopleidingen. 
 

DRIVES IN DE REGIO 
 

WINTERDRIVE LISSE 
Op 11 februari 2018 organiseert Bridge Club Lisse haar laatste winterdrive in het 
winterseizoen 2017/ 2018. Speellocatie: 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, te Lisse van 14.00 uur tot 
ca 17.30 uur. Deelnemers worden verzocht om uiterlijk 13.45 uur aanwezig te zijn. 
Het inschrijfgeld is voor NBB-leden € 5,- en voor niet-NBB-leden € 5,50. Dit is inclusief twee 
hapjes. U kunt zich ook inschrijven voor een uitgebreid Chinees Buffet, aansluitend na afloop 
van de uitslag. Het buffet begint om 18.00 uur. De kosten voor dit buffet bedraagt € 11,- per 
persoon. U kunt zich aanmelden via de website, via e-mail: tc.bclisse@gmail.com  of 
telefonisch: 06 18941739. Dit nummer kunt u ook bellen voor meer informatie. 

 

   

LISSER LENTEDRIVE 
Bridge Club Lisse organiseert op zaterdag 3 maart 2018 voor de 11e keer de Lentedrive. Deze 
vindt plaats bij plaatselijke horecagelegenheden. Er wordt topintegraal gespeeld, de indeling is 
naar sterkte en prijzen zijn in natura. Het inschrijfgeld bedraagt € 52,50 per bridgepaar; dit is 
inclusief een kopje koffie bij de ontvangst, een lunch en een drankje en hapje bij de 
prijsuitreiking in Floralis. U kunt zich uitsluitend via de website van de club aanmelden. 

 

   

LEIDSE BARRE WINTERTOCHT 
Op zondag 4 maart 2018 is in hartje Leiden de 17e Barre Winterkroegentocht. 
 
Aanvang: 10.30 uur. U speelt 7 x 5 spellen in prachtige locaties rond de Pieterskerk en de 
Burcht, met halverwege een warme lunch. 
Inschrijven: d.m.v. € 49,- per paar overmaken op rek. NL 97 INGB 0673 5461 95 van John 
Munnikhuis Rotterdam 
Info.: www.johnmunnikhuis.nl of via 010-4209789/ mail: j.munnikhuis9@upcmail.nl 

 

   

100-HANDEN DRIVE 
Op zaterdag 17 maart 2018 vindt een nietsontziende bridgemarathon plaats van ‘s ochtends 
10.00 tot ‘s avonds 22.00 in het Denksportcentrum Leiden (Robijnstraat 4). 
 
Inschrijven vóór 10 maart 2018 via www.honderdhandendrive.nl of bellen naar 06-28626072. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 47,50 per paar (incl. eten tijdens de dag). Dat moet worden 
overgemaakt naar NL50 ABNA 0971 2411 63 t.n.v. Wagner te Leiden o.v.v. naam en NBB-nr 
van u en uw partner. Er zijn geldprijzen voor de eerste vijf paren 

 

 

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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