
  

NIEUWSBRIEF MEI 2018 
 

Beste bridger, 
 
In deze Nieuwsbrief vindt u nieuws van het districtsbestuur en van de clubs. Deze editie bevat 
tevens een overzicht van alle zomerdrives, geordend op dag en (daarbinnen) alfabet. Ik eindig 
met de terugblik. Informatie over de zomerdrives is ook te vinden op de website van het 
district: https://www.nbbclubsites.nl/district/9. 
 
Mijn ambitie is het fenomeen Nieuwsbrief wat ‘interactiever’ te maken. Heeft u wat te melden 
voor de terugblik? Denkt u een oplossing te hebben voor problemen rond de organisatie van 
bridge in het district? Wilt u geïnterviewd worden? De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin 
september. Mail kopij voor 24-8 naar spekgvd@euronet.nl. 

 

NIEUWS VAN HET DISTRICT 
 

Bridgemate App niet toegestaan bij districtswedstrijden 

Met de bridgemate app die u kunt installeren op uw mobiel, kunt u – na autorisatie door de 
wedstrijdleider – na elke speelronde uw scores tot dan toe bekijken. Dat is natuurlijk prachtig, 
maar ik verbied dit tijdens districtswedstrijden. De eerste reden is praktisch: bij de 
districtswedstrijden is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan. De tweede reden 
is sociaal: in de praktijk blijkt dat veel niet-gebruikers zich eraan storen wanneer de 
tegenstanders zich onmiddellijk na afloop van een ronde storten op de resultaten in plaats van 
te ‘socializen’. 
De app is wel handig om via de bridgemate de arbiter te ontbieden via de knop ‘WL roepen’. 
Of de verenigingen het gebruik al dan niet willen toestaan is aan hen. Ik adviseer echter het 
gebruik ervan niet toe te staan. 
 
Marcel Felix (DKL) 

 

Kaderdag op 8 september, thema: arbitreren 

10.00 – 12.30 in het Denksportcentrum te Leiden 

Arbitreren bij bridge is niet eenvoudig. Hoewel het spelregelboekje vrij dun is, zijn de 
bijbehorende documenten ter uitleg zeer omvangrijk. Om wedstrijdleider te worden, moet je 
maar liefst ongeveer drie jaar studeren, om vervolgens nog de nodige praktijkervaring op te 
doen voor je écht een goede arbiter bent. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
interpretaties van diverse arbiters in veel gevallen op elk niveau behoorlijk verschillen en dan 
zijn er vorig jaar ook nog eens nieuwe spelregels ingevoerd. Alle reden dus om onze 
ervaringen te delen om te komen tot eenduidigheid binnen ons district. Daarom nodig ik u uit 
voor de kaderdag. U kunt zich rechtstreeks aanmelden via marcelfelix101@gmail.com. Wilt u 
bijzondere arbitrages vóór 1 augustus naar mij mailen? Ik kan dan cases ter bespreking 
voorbereiden. 
 
Marcel Felix (DKL) 

 

Enquête senioren paren 

Binnenkort ontvangen alle speelgerechtigde senioren in het district een mail om een enquête 
in te vullen. U kunt daarin uw wensen kenbaar maken over de inrichting van een 
districtsseniorencompetitie paren. Ook langs deze weg roept het bestuur u op deze enquête in 
te vullen. Als de enquête zinnige informatie oplevert, dan wil het bestuur ook over andere 
competities in 2019-2020 de meningen binnen het district peilen. Hiermee sluit het bestuur ook 
aan op de suggesties die tijdens de ALV door Leo Huvers (Crash) zijn gedaan. De 
seniorenenquête fungeert daarmee ook als pilot voor eventuele andere enquêtes. 

 

https://www.nbbclubsites.nl/district/9
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Drive organiseren? 

Raadpleeg voor de do’s en don’ts de website van de Bond of van het district 
https://www.nbbclubsites.nl/district/9. 
Mail Truus tijdig voor opname in de Nieuwsbrief (zie voor het format de vorige Nieuwsbrief). 

 

Belangrijke data: 

 Lustrumdrive district op zaterdag 3 november 2018 

 CAPS-goededoelendrive op vrijdag 28 december 2018 

 ALV 2019 op zaterdag 2 februari 2019 

 

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 
 

BRIDGEDRIVE in kader KAAGWEEK 

maandag 25 juni, 20.00 uur (19.45 aanwezig) 

♠     Opgeven: per e-mail t/m 20 juni 2018 aan marijke.van.leenen@hccnet.nl 
o.v.v. namen en NBB-lidnummers 

♠     Organisator: Warmonder Bridgeclub 

♠     Speellocatie: Dekker Sport, Veerpolder 14, Warmond 

♠ Kosten: € 12 per paar 

♠     Betaling: aan de zaal 

♠ Bijzonderheden: Beker voor de hoogste zaalscore beschikbaar gesteld door de V.W.F.; 
1e, 2e, 3e prijs per lijn; voor elke deelnemer is er weer een Kaagsviooltje, beschikbaar 
gesteld door Wamero. 

 

 

ZOMERDRIVES 
 

MAANDAGAVOND 
 

Bridgeclub Idéfix 

Aanvang: 19.45 uur 

Locatie: BC Idéfix, Zijlbaan 12, 2352 BN Leiderdorp 

Data:  van 02-07-2018 t/m 27-08-2018 

Aanmelden: Alleen aan de zaal vanaf 19.15 uur. 
Vooraf aanmelden niet mogelijk. 

Vorm: Paren, er wordt gespeeld in 2 lijnen met 6 ronden.                                
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max. 2 lijnen voor 4 ronden 

Kosten: € 6,00 per paar 

Prijzen: Prijzen voor wisselende behaalde plaatsen 

Bijzonderheden:     Alleen komen is ook mogelijk 

Meer info: zie website van BC Idéfix  

 

 

Bridge ’86 Leimuiden 

Aanvang: 19.45 uur 

Locatie: Partycentrum Keijzer, Dorpsstraat 30, Leimuiden 

Data:  van 28-5 t/m 3 -9, met uitzondering van 23-7, 30-7 en 6-8 

Aanmelden: Vanaf 19.15 uur. Vergeet je NBB-nummer niet! 
Vooraf aanmelden niet mogelijk. 

Vorm: aparte lijnen naar speelsterkte 

Kosten: € 5,00 per paar 

Finale: gezellige slotavond i.p.v. finale 

Prijzen: Wijn, welke paren winnen wordt per avond nader bepaald 

Bijzonderheden: opgave NBB nr. is gewenst; voldoende parkeergelegenheid 

Meer info: zie website van Bridge '86 
 

 

 

Bridgeclub Voorhout 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Restaurant Boerhaave, Herenstraat 57 Voorhout                  

Data:  van 28-05-2018 t/m 10-09-2018 

Aanmelden: Tot 19.45 uur aan de zaal. 
Vooraf aanmelden niet mogelijk. 

Vorm: Paren 

Kosten: € 6,00 per paar 

Finale: 3 september 2018 

Prijzen: Wijn voor wisselende behaalde plaatsen. 

Bijzonderheden: Op 10 september is de Oranjedrive. 

Meer info: zie website BC Voorhout  

 

 

B.C. de Wasbeek 

Aanvang: 19.45 uur 

Locatie: Tuinzaal Marente, Hoofdstraat 82, Sassenheim 

Data:  van 4 juni t/m 6 augustus 2018 (10 avonden) 

Aanmelden: Uiterlijk om 19.15 uur aan de zaal. 
Vooraf aanmelden via B.C. de Wasbeek 
of telefonisch op nummer; 06-48718367. 

https://www.nbbclubsites.nl/club/9052
https://www.nbbclubsites.nl/club/9041
https://www.nbbclubsites.nl/club/9022/nieuws/918438
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Vorm: Paren 

Kosten: € 3,50 per persoon, voor NBB-leden € 3,00 

Finale: 13 augustus 2018 

Prijzen: Elke avond een aantal prijsjes in natura. 
Op de finale-avond een uitgebreide prijzentafel. 
Huldiging van nummer 1 in het algemeen klassement.               

Bijzonderheden:   Elke avond wordt er een hapje geserveerd. 
Op de finale avond zijn dat meer hapjes. 

Meer info: zie website van BC de Wasbeek  

 

 

DINSDAGAVOND 
 

Boskoopse B.C. 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie: De Loods, Boskoop, in het centrum achter de Zijdekerk  

Data:  van 5 juni t/m 29 aug 

Aanmelden: Tot uiterlijk 19.15 uur aan de zaal. 
Vooraf aanmelden bij Jan van der Wilt. 
Tel: 0172-215937, 0620399291 of wilt0015@planet.nl 

Vorm: Paren 

Kosten: € 2,50 per persoon 

Bijzonderheden: Geen 

Meer info: zie website van Boskoopse BC  

 

 

B.C. Castellum 

Aanvang: 20.00 uur, 19.45 uur aanwezig 

Locatie: Driehoorne, Sterrenlaan 112, Alphen aan den Rijn 

Data:  van 3 juli t/m 21 augustus 2018 

Aanmelden: Vanaf 19.15 uur tot 19.45 uur aan de zaal. 
Vooraf aanmelden niet nodig. 

Vorm: Paren 

Kosten: € 6,00 per paar 

Finale: 21 augustus 2018 (alleen voor finalisten en genodigden) 

Prijzen: Wijn en plaatsing voor finale 

Bijzonderheden: Geen 

Meer info: zie website van BC Castellum  

 

 

Kaagse B.C. 

Aanvang: 19.45 uur 

Locatie: De Ontmoeting, Hoofdweg 2038, 2158 MC Buitenkaag 

Data:  van 5 juni t/m 21 augustus 

Aanmelden: Vanaf 19.15uur tot 19.35 uur aan de zaal. 
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Vooraf telefonisch bij Aart-Jan v/d Sprong 06 21988310. 

Vorm: Paren 

Kosten: € 5,00 per paar 

Finale: 28 augustus (gratis, voorwaarde minimaal 7x meegedaan) 

Prijzen: Iedere avond flessen wijn. 

Bijzonderheden: Gezelligheid staat hoog in het vaandel. 
Consumptieprijzen laag. 

Meer info: zie website van Kaagse BC  

 

 

Leiderdorpse B.C. 

Aanvang: 19.45 uur 

Locatie: Bernhardstraat 1, Leiderdorp 

Data:  van 12 juni t/m 9 augustus 

Aanmelden: Vanaf 19:00 uur aan de zaal. 
Vooraf bij Marianne de Vrind 06 20219156 
of e-mail macdevrind@gmail.com 

Vorm: Paren, in lijnen naar sterkte 

Kosten: € 3,50 per persoon, voor NBB-leden € 3,00 

Finale: 14 augustus 2018 
Bij 8-12 paren per lijn de winnaars. 
Bij 13-18 paren de nummers 1 en 2. 
Bij meer dan 18 de nummers 1, 2 en 3. 

Prijzen: In de voorronden flessen wijn of chocolade. 
In de finale 3 geldprijzen per groep. Prijs voor elke finalist. 

Bijzonderheden: Er is een rookruimte. 
Bij de finale wordt er rondgegaan met hapjes. 
Er zijn meesterpunten te verdienen. 

Meer info: zie website van Leiderdopse BC  

 

 

B.C. Slempempers 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Het dorpshuis Ter Aar 

Data:  van 05-06-2018 t/m 28-8-2018 

Aanmelden: Alleen vanaf 19.30 tot 19.50 uur aan de zaal. 

Kosten: Strippenkaart 8 ritten voor € 15,00. 
€ 2,50 per keer als u geen rittenkaart wilt. 

Prijzen: Wijn/chocolade voor nr 1 in de lijn. Overige prijzen variabel. 

Bijzonderheden: Geen 

Meer info: zie website van BC Slempempers  

 

 

WOENSDAGAVOND 
 

B.C. Alkemade 

https://www.nbbclubsites.nl/club/9039/pagina/482328
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Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Café-Restaurant Wagenaar 

Data:  van 30/5 tot 22/8 

Aanmelden: Vanaf 19.15 uur tot 19.45 uur aan de zaal. 
Vooraf ljmkoek@ziggo.nl tot 18.00 uur op speeldag.      

Vorm: Paren in 2 lijnen naar sterkte. 

Kosten: € 5,00 per paar 

Finale: 29 augustus 2018, aanvang 20.00 uur 
Voor alle eerst eindigende paren per lijn. 

Prijzen: In de voorronde wijn voor diverse paren. 
In de finale is er prijs voor alle paren 

Bijzonderheden:   Maximum aantal paren is 32. 
We spelen niet met het mes op tafel. En uiteraard roken we niet. 

Meer info: zie website van BC Alkemade  

 

 

B.C. Bodegraven-Reeuwijk 

Aanvang: 19.45 uur 

Locatie: ’t Centrum Willemstraat 15 te Bodegraven 

Data:  van 6 juni t/m 22 augustus 

Aanmelden: Vanaf 19.00 uur tot 19.40 uur aan de zaal. 

Vorm: Paren (topintegraal) 

Kosten: € 5,00 per paar 

Finale: 29 augustus 2018, aanvang 19.45 uur 

Prijzen: Alle 1e prijswinnaars, of iedereen die 5x heeft meegespeeld. 

Bijzonderheden: Geen 

Meer info: Riet Boef tel 0180-390087 
zie website van BC Bodegraven-Reeuwijk 

 

 

CAPS - butlerzomerdrives met clinic door topspelers na afloop!  
B.C. Crash – B.C. A.D.G. – B.C. de Sleutels – Pelikaanhof All Stars 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie: Denksportcentrum, Robijnstraat 4, 2332 KZ Leiden 

Data:  27-6, 4-7, 25-7, 1-8, 8-8 

Aanmelden:     Van 19.15 uur tot 19.25 uur aan de zaal. 
Houd je NBB-nummer en cash bij de hand. 
Of mail Yordi.Schouten@ziggo.nl tot 18.30 uur op de dag zelf. 
o.v.v. voor- en achternamen spelers 
NBB-nummers + speelsterkte 

Vorm: Butler in 2 lijnen (waarvan 1 beginnerslijn) 

Kosten: € 4 per persoon cash te betalen aan de zaal 

Finale: 22 augustus 2018 

Prijzen: In natura 

mailto:ljmkoek@ziggo.nl?subject=Aanmelden%20zomerbridge%20BC%20Alkemade
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Bijzonderheden:        Na afloop van alle avonden is er een clinic, waarin de deelnemers 
spellen ter nabespreking kunnen voorleggen aan topbridgers: Louk 
Verhees, Kees Tammens, Thibo en Gé Sprinkhuizen, Truus van der 
Spek. Tijdens de clinics worden er lekkere hapjes geserveerd. 

Meer info: Yordi.Schouten@ziggo.nl of 071 515 65 12 
 

 

B.C. het Anker 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Het Anker Chopinlaan 2 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk 

Data:  van 6 juni t/m 22 augustus 

Aanmelden: Alleen vanaf 19.40 uur tot 19.55 uur aan de zaal. 

Vorm: Paren 

Kosten: € 2,50 per persoon NBB-leden, niet-leden € 0,50 toeslag 

Finale: 13 augustus 2018 

Prijzen: per avond in natura 

Bijzonderheden: Geen 

Meer info: DannyHolling@gmail.com, 06-27054695 
zie website BC het Anker 

 

 

B.C. Lisse 

Aanvang: aanvang 19.45 uur, aanwezig 19.30 uur 

Locatie: 't Poelhuys 4, 2162 AA Lisse 

Data:  6 juni t/m 1 augustus 

Aanmelden:  Uitsluitend via BC Lisse / Agenda 
mail: tc.bclisse@gmail.com of 06-1894173 

Vorm: Paren in aparte lijnen naar speelsterkte 

Kosten: € 3,00 per persoon, niet-leden NBB € 3,50 

Finale: 8 augustus om 19.45 uur 
nr. 1 per lijn (mits min. 3 keer meegespeeld) 
en paren die minimaal 6 keer hebben deelgenomen       

Prijzen: 2 à 3 prijzen in natura per lijnen, altijd nr. 1 

Bijzonderheden: pauze na 3e ronde 

Meer info: zie website van BC Lisse  

 

 

DONDERDAGEN 
 

B.C. het Juiste Bod – B.C. de Schelft – B.C. Gambri 
LET OP: betreft een middagspeelmoment! 
  

Aanvang: 13.30 uur (zaal open 13.00 uur) 

Locatie: Recreatiezaal Puyckendam Pilarenlaan 4, 2211 NA Noordwijkerhout 

Data:  van 31 mei t/m 23 augustus 

Aanmelden: Vanaf 13.00 uur tot 13.15 uur aan de zaal. 
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Vooraf bij dhr. Geerlings: sjaak.geerlings@gmail.com 0622559225 

Vorm: Paren in twee lijnen naar sterkte 

Kosten: € 5,00 per paar 

Bijzonderheden:     Geen 

Meer info: https://www.nbbclubsites.nl/club/9039  

 

 

Leiderdorpse B.C. 

Aanvang: 19.45 uur 

Locatie: Bernhardstraat 1, Leiderdorp 

Data:  van 12 juni t/m 9 augustus 

Aanmelden: Vanaf 19:00 uur aan de zaal. 
Vooraf bij Peter Dekker – 06 27149303 of 071 – 5211522 
Of per e-mail: peter@dekker.ws 

Vorm: Paren, in lijnen naar sterkte 

Kosten: € 3,50 per persoon, voor NBB-leden € 3,00 

Finale: 14 augustus 2018 
Bij 8-12 paren per lijn de winnaars. 
Bij 13-18 paren de nummers 1 en 2. 
Bij meer dan 18 de nummers 1, 2 en 3. 

Prijzen: In de voorronden flessen wijn of chocolade. 
In de finale 3 geldprijzen per groep. Prijs voor elke finalist. 

Bijzonderheden: Er is een rookruimte. 
Bij de finale wordt er rondgegaan met hapjes. 
Er zijn meesterpunten te verdienen. 

Meer info: zie website van Leiderdopse BC  

 

 

B.C. Rookvrij Troef 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Serviceflat Driehoorne, Sterrenlaan 112, Alphen a/d Rijn 

Data:  van 28 juni 2018 t/m 16 augustus 2018 

Aanmelden: Vanaf 19.30 uur tot 19.50 uur aan de zaal. 

Vorm: Paren - afhankelijk van het aantal deelnemers 1, 2 of 3 lijnen 

Kosten: € 3,00 per persoon 

Finale: 16 augustus 2018 

Prijzen: 2 flessen wijn per paar/ 6 per speellijn 
Voor welke plekken wordt vooraf aan de avond bekendgemaakt. 

Bijzonderheden:    Kom gezellig meebridgen! 
Op de finaleavond zal er naast de finalelijn 
ook in een extra speellijn nog gespeeld kunnen worden. 
Neem voor vragen contact op met: 
A. Anker, 0172-444332, email aadanker60@gmail.com. 

Meer info: zie website van BC Rookvrij Troef  

 

 

B.C. de Vuurbaak 
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Aanvang: 19.45 uur 

Locatie: Trefpunt 

Data:  van 17 mei t/m 16 augustus 

Aanmelden: Vanaf 19.15 uur aan de zaal. 
Via bcdevuurbaak@gmail.com tot donderdag 18.30 uur.    

Vorm: Paren, aparte lijnen naar speelsterkte 

Kosten: € 6,00 per paar 

Bijzonderheden: Geen 

Meer info: zie website van BC de Vuurbaak  

 

 

B.C. Scylla 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Voorschoterweg 6F, 2324 NE, Leiden 

Data:  van 5 juli t/m 23 augustus 

Aanmelden: Vanaf 19.15 uur tot 19.45 uur aan de zaal. 
Vooraf via bridgeverenigingscylla@gmail.com  
C. van der Meijden, 0647650744, tot 19.30 uur                 

Vorm: Paren, individuele competitie. 

Kosten: € 3.00 per persoon 

Prijzen: Per lijn 3 prijzen per paar, wijn of chocola. 
Wie ten minste 6 van de 8 avonden meespeelt, 
en het hoogst geklasseerd staat, wint € 75,--. 

Bijzonderheden: Er worden hapjes geserveerd. 

Meer info: zie website van BC Scylla  

 

 

TERUGBLIK  
 

♠     Oproep helpen organiseren lustrumdrive. 
Inmiddels hebben we een vijfkoppige lustrumcommissie voor de viering van het 80-
jarige bestaan van het district: Henk Mulder (LBC), Anneke Pley (LBC), Moniek de Roo 
(De Sleutels) Leo Huvers (Crash, alleen voor jeugdactiviteiten op de lustrumdag) en 
ikzelf (ADG). Ook kreeg ik van enkele clubsecretarissen een mail waarin ze uitlegden 
waarom ze geen gehoor konden geven aan mijn oproep. 
  

♠ Aangezien niemand verder kopij had voor de terugblik, interview ik mezelf maar even 
kort. 
 
Hai Truus, waarom ben je secretaris van het district Leiden e.o. geworden? 
Goede vraag Truus. Dat ging zo. Tijdens een verjaarspartijtje waarbij de wijn rijkelijk 
vloeide, zag een van de bestuursadviseurs haar kans schoon en benaderde mij met het 
verzoek namens het hele districtsbestuur. Volgens haar bestond de functie van 
secretaris slechts uit het bijwonen van 5 vergaderingen per jaar + de ALV en het 
schrijven van een verslagje daarvan. Nou ja, aangezien ik bijna gepensioneerd ben en 
ik er net achter was gekomen dat kerstdiners serveren in een verzorgingshuis ‘niet mijn 
ding’ was, zei ik in een onbezonnen ogenblik ja. Dat moet als communicatietrainer toch 
zo gepiept zijn. Tijdens de ALV vierde ik mijn 65e verjaardag, maar nu heb ik geen 
smoezen meer. 
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En? Wat zijn je eerste ervaringen? 
Zo gepiept lijkt eerder zo gepiepeld… Ik blijk ook nieuwsbrieven te moeten schrijven… 
en een lustrum te helpen organiseren en te moeten meedenken over allerlei zaken 
waar ik 0 verstand van had/heb. Maar ik ga er vol voor. Wel denk ik dat de commu-
nicatie met de clubs beter kan en moet. Een districtsbestuur met vrijwilligers moet 
immers gemotiveerd zijn werk blijven doen en dan helpen suggesties vanuit de clubs 
wat er beter kan. Communicatie met de clubs staat nu op de agenda voor de volgende 
districtsvergaderingen. Tips zijn welkom. Wordt vervolgd dus. 
 
Ook geïnterviewd willen worden (maar dan serieus)? Mail naar spekgvd@euronet.nl 

 

 

 

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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