
  

NIEUWSBRIEF MAART 2018 
 

Beste bridger, 
 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van 2018. Laten we er met zijn allen een mooi 
(bridge)jaar van maken. Meer informatie, vooral over regels voor inschrijving, vindt u op onze 
website. Vergeet bij inschrijving niet uw NBB-nummer te vermelden. 
 
Ik begin voortaan met de districtsactiviteiten, daarna volgt een overzicht van de 
drives/actitviteiten uit de regio en tot slot blik ik terug op de afgelopen periode. Mail voor 
ideeën, vragen of opmerkingen naar secretaris@bridgedistrictleiden.nl. 

 

DISTRICTSACTIVITEITEN 
 

TOEKOMSTDRIVE VOOR BEGINNENDE BRIDGERS 

zaterdag 24 maart 2018 

♠     Opgeven: alleen via de eigen bridgedocent 

♠     Locatie: Denksportcentrum Robijnstraat 4, Leiden                                                

♠     Bijzonderheden: zie website district 
 

 

   

MODULE BVC ARBITREREN 

zaterdag 7 april, 28 april en 5 mei, 10.00 uur – 13.00 uur 

♠     Opgeven: mailen naar erikvanegmond@planet.nl o.v.v. naam, telefoonnummer, NBB-
nummer en bridgeclub 

♠ Locatie: Denksportcentrum Robijnstraat 4, Leiden 

♠ Kosten: € 30,- p.p. 

♠ Betaling: NL29INGB000422321 t.n.v. district Den Haag e.o. o.v.v. BVC Arbitreren 

♠ Docenten: Eric van Dijk & Erik van Egmond, wedstrijdleiders van district Den Haag e.o. 

♠ Inlichtingen: Eric van Dijk, 0622596548 
 

 

VERENIGINGSACTIVITEITEN 
 

7e HONDERDHANDENDRIVE, EEN NIETSONTZIENDE MARATHON 

zaterdag 17 maart, 10.00 tot 22.00 uur (inschrijving gesloten) 

♠     Speellocatie: Denksportcentrum Leiden (Robijnstraat 4) 

♠     Kosten: € 47,50 per paar (met korting voor jeugdparen) 

♠     Betaling: NL50ABNA0971241163 t.n.v. K. Wagner o.v.v. namen en NBB-nummers 

♠     Bijzonderheden: aan de succesformule hebben we niet gesleuteld, dus we gaan weer 
100 spellen bridge spelen, zonder pauze. Eten en drinken doe je dus maar als je 
dummy bent! Het toernooi is geschikt voor iedere categorie bridger (van meesterklasser 
tot thuisbridger), die van stevig doorkaarten houdt. 

 

 

   

http://www.nbbclubsites.nl/district/9
http://www.nbbclubsites.nl/district/9
mailto:secretaris@bridgedistrictleiden.nl
https://www.nbbclubsites.nl/district/9/nieuws/907730
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KAGHER DRIJF 2018 

zaterdag 24 maart, van 10.00 uur tot circa 18.30 uur 

♠     Opgeven: via formulier op www.kaagsebc.nl, of per mail t.lelieveld@kaagsebc.nl of per 
post Kaagse Bridge Club, p/a Johan Willem Frisostraat 109, 2713 CC Zoetermeer 

♠     Organisator: De Kaagse Bridge Club in samenwerking met de horeca op het eiland 
Kaag 

♠     Speellocatie: diverse horecagelegenheden en andere verrassende locaties op het 
eiland Kaag zelf 

♠     Start en briefing: Hotel Orion, Julianalaan 19, 2159 LB Kaag, zaal open vanaf 9.00 uur 

♠     Kosten: € 100,- per viertal (incl. lunch) 

♠     Betaling: NL11 RABO 0301 1596 37 t.n.v. Kaagse BC, onder vermelding van “Kagher 
Drijf 2018” of “KD 2018”, naam inschrijver en teamnaam 

♠     Bijzonderheden: Patton, geldprijzen en prijzen in natura, maximaal 56 viertallen (vol is 
vol) 

♠     Inlichtingen: Ton Lelieveld, tel. 06 53928902 
 

 

   

26ste KATWIJKSE STRANDDRIVE 

zaterdag 14 april, van 10.30 uur tot circa 18.00 uur 

♠     Opgeven via: deelnameformulier op www.katwijksestranddrive.nl (tot 1 april) 

♠     Organisator: Bridgeclub “De Brug” Katwijk 

♠     Speellocatie: u hoort na opgave van de organisatie waar u precies moet zijn. 

♠     Kosten: € 65,- per paar (incl. lunch en consumptie per ronde) 

♠     Betaling: NL31 INGB 0007232267 t.n.v. Commissie Stranddrive te Katwijk, namen 
paar, postcode en huisnummer 

♠     Bijzonderheden: topintegraal. Prijzen voor de 1e tot en met de 20e plaats. Optimaal 
genieten van het vernieuwde strand. Wees er snel bij. 

♠     Inlichtingen: alleen voor urgente zaken kunt u bellen naar 06-33251328 (niet voor 
inschrijving!) 

 

 

   

17e FIETS-KROEGEN-BRIDGE-DRIVE NOORDWIJKERHOUT 

donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag), van 10.30 tot circa 17.30 uur 

 
 

♠     Opgeven bij: Bridgewinkel Ton sur Ton, Havenstraat 21 te Noordwijkerhout. 
Of via de mail naar terheide-vrolijk@ziggo.nl o.v.v. van uw naam, naam partner, 
incl. voorletters en bondsnummer en tel.nummer. Opgeven kan tot 1 mei. 

♠ Organisator: Bridgeclub de Schelft 

♠ Speellocatie: op 10 mei tussen 9.30 en 10.00 uur kunt u de wedstrijdbescheiden 
ophalen bij Hotel van der Geest, Zeestraat 7a, in het centrum van Noordwijkerhout 
(2211 XA), telefoon 0252-372306 

♠ Kosten: € 55,- per paar (inclusief lunch en één consumptie per locatie) 

♠ Betaling: NL88 RABO 0346 9401 17 t.n.v. Bridgeclub De Schelft o.v.v. kroegendrive; 
naam en naam partner 

♠ Bijzonderheden: gezellige topintegraal, verspreid over 5 locaties, op fietsafstand. 
Prijzen in natura. U kunt vooraf en bijtijds een fiets huren bij: Sam van Dam 06 - 
12089858, www.rent-a-bikevandam.nl E-mail: info@rent-a-bikevandam.nl 

♠ Inlichtingen: www.bcdeschelft.nl of 0252-374218 of 0610834531 

 

http://www.kaagsebc.nl/
mailto:t.lelieveld@kaagsebc.nl
http://www.katwijksestranddrive.nl/
mailto:terheide-vrolijk@ziggo.nl?subject=17e%20Fiets-Kroegen-Bridge-Drive
http://www.rent-a-bikevandam.nl/
mailto:info@rent-a-bikevandam.nl
http://www.bcdeschelft.nl/


EEN ZEER KORTE TERUGBLIK EN EEN OPROEP 
 

♠     Het eerste goede nieuws is uiteraard dat er eindelijk een secretaris voor het district is 
gevonden: ik :-). Daardoor kan Egbert Sneller nu de voorzitterstaken nog beter 
vervullen. 

♠ We heten de volgende bridgeclubs welkom in het district: BC Groot Deijleroord, BC 
Sion en BV Woubrugge. Nieuwe basisclubs in het district zijn: Vergiet Bridge en 
Kaagsociëteit. Daarmee telt het district nu bijna 5000 leden. 

♠ Op 10 februari vond de Algemene Ledenvergadering van het district plaats. U vindt het 
verslag op https://www.nbbclubsites.nl/district/9. Daar vindt u ook het activiteitenverslag 
en het resultaat van de enquête van de Jeugdcommissie. 

♠ Voor de districtsseniorenparen hebben zich 24 paren gemeld. 

♠ Het districtsbestuur heeft voor 2018 de volgende speerpunten: jeugdbridge, 
districtscompetities succesvoller maken en het ondersteunen van de verenigingen om 
een gezonde groei te krijgen. Ideeën hiervoor kunt u uiteraard naar me mailen op 
bovenstaand mailadres. 

♠ Wilt u voor de aankondiging van een drive of toernooi het bovenstaande format 
gebruiken? Beperkt afwijken mag uiteraard. Als u in haast wat te melden heeft voor een 
nieuwsbrief, kunt u rechtstreeks mailen naar spekgvd@euronet.nl. 

♠ In de volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreidere terugblik… Het is nog even 
wennen… 

 

 

 

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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