
  

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018 
 

Dit is de vierde Nieuwsbrief dit jaar. Mail me als u wat kwijt wilt in een volgende Nieuwsbrief 
en/of over deze Nieuwsbrief. 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? Mijn ambitie is nog steeds het fenomeen Nieuwsbrief wat ‘interactiever’ te maken. De 
volgende Nieuwsbrief verschijnt begin december. Mail kopij voor 24-11 naar 
spekgvd@euronet.nl. 
 
Genoeg kopij trouwens: we vieren het lustrum van het district (25 november), de resultaten 
van de enquête van de senioren paren zijn bekend, met dank aan alle respondenten, de 
districtscompetities gaan weer van start en er zijn uiteraard weer drives. Aanvullende 
informatie over de competities vindt u op https://www.nbbclubsites.nl/district/9. 
 
Een groot verlies voor het district is dat Marcel Felix zijn functie als districtscompetitieleider 
(DKL) om gezondheidsredenen heeft neergelegd. Kent u iemand die een deel van zijn taken 
kan overnemen, neem dan contact op met de voorzitter of met mij. Hieronder vindt u meer 
informatie. Overigens zoekt clubadviseur Henk Wijzenbroek projectleiders voor Denken en 
Doen en zoekt Leo Huvers enthousiastelingen voor jeugdkernen. Ik eindig weer met de terug-
blik, met daarin onder meer informatie over passageclubs. Iets voor u? Hoog tijd om mee te 
doen aan een van de vele activiteiten in het district! De oproepen heb ik voor uw gemak 
gecursiveerd. 

 

NIEUWS VAN HET DISTRICT 
 

Lustrumdrive district: District Leiden e.o. - 80 jaar jong! 
 
Dit jaar vieren we op zondagmiddag 25 november in het prachtig verbouwde Hotel 
Sassenheim ons 80-jarig districtsbestaan met een Pattontoernooi en een borrel met speed-up-
daten. Tegelijkertijd organiseert de Jeugdcommissie een minibridge parentoernooi. 
 

Pattontoernooi voor alle clubs 
We beginnen met een Pattontoernooi in drie lijnen naar sterkte. Alle 47 clubs hebben 
inmiddels een uitnodiging gekregen. Wat zou het een mooi cadeau zijn als iedere vereniging 
van ons district op zijn minst één viertal zou inschrijven! Informeer bij uw bestuur of er al een 
team op de been is gebracht. Meld uw interesse hiervoor bij uw bestuur. 
 

Speed-up-daten: speed up & updaten, borrel en prijsuitreiking 
Het districtsbestuur wil de lustrumviering aangrijpen om bestuurders (en leden) van de 
verschillende clubs met elkaar in contact te brengen, zodat ze kunnen leren van elkaars 
ervaringen met vraagstukken waar bijna alle clubs tegenaanlopen. Wat onderscheidt de clubs? 
Hoe kunnen de clubs profiteren van elkaars kunde en kennis? Hoe kunnen ze elkaar helpen? 
En vooral: wat kan het district voor de clubs betekenen? Na het toernooi is er daarom een 
borrel met speed-up-daten. De clubbesturen horen hier na aanmelding meer over. De 
prijsuitreiking van de Patton is direct na het speeddaten. 
 

Minibridgetoernooi 
Dezelfde middag organiseert de Jeugdcommissie van het district in Hotel Sassenheim een 
minibridge parentoernooi voor (groot)ouder-(klein)kind. Aansluitend is de prijsuitreiking met 
voor alle kinderen een prijsje. U hoeft niet per se met een eigen (klein)kind te spelen. De 
maximale leeftijd voor een kind is 15 jaar. Ook kinderen die nog nooit hebben gebridged, 
kunnen meedoen. We sturen iedereen een pdf toe met uitleg over minibridge; tevens kunt u 
desgewenst samen van half 2 tot half 3 een les minibridge volgen. Tijdens het toernooi lopen 
er bied- en speelcoaches rond die de kinderen kunnen begeleiden. We hopen uiteraard dat er 
veel paren – en dus kinderen – meedoen. Dat kan echt en móet echt!  
 
Misschien dat deelname aan dit evenement u enthousiast maakt om kinderen te leren bridgen. 
Als dat zo is, laat dit dan aan het bestuur weten, dan gaat de jeugdcommissie kijken of zij in 
uw woonplaats ook met een jeugdkern kan starten. Er zijn inmiddels al jeugdkernen in 
Bodegraven, Alphen, Leiderdorp, Wassenaar, Noordwijkerhout en binnenkort ook in 
Nieuwkoop. Vanuit het district is er veel ondersteuning om daar een succes van te maken. 
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Ook hier geldt: elk succes begint met doen. Dus ziet u een mogelijkheid, laat deze kans niet 
lopen om gezellig met uw eigen of ‘andermans’ (klein)kind een middagje gratis te minibridgen. 
Als het goed is, heeft u van de secretaris van uw club inmiddels een persoonlijke uitnodiging 
gekregen om hieraan mee te doen of krijgt u deze binnenkort. Vraag ernaar, schrijf u in en doe 
mee!  

 

Districtscompetitieleider (DKL) 
Tot grote spijt van het districtsbestuur – en ongetwijfeld van iedereen in het district – heeft 
Marcel Felix om gezondheidsredenen zijn functie van DKL van ons district moeten neerleggen. 
Het zal ontzettend moeilijk worden een vervanger te vinden die alle taken kan overnemen die 
Marcel zo consciëntieus uitvoerde. Het bestuur heeft daarom besloten de taken te verdelen. 
Materiaalbeheer wordt afgesplitst. Peter Jansen is nu DKL a.i. (ad interim) en wil voorlopig de 
viertallen regelen. We zoeken op korte termijn dus een DKL. Eventueel zouden meer personen 
deze functie (tijdelijk) kunnen vervullen. Een taakverdeling is dan bespreekbaar. Kent u 
iemand of heeft u zelf interesse, neem dan contact op met de voorzitter, 
esneller@kpnplanet.nl. Hij heeft een profielschets en een taakomschrijving. 
 
Ook vanaf deze plek wensen we Marcel sterkte en bedanken we hem voor zijn inspanningen 
en loyaliteit. 

 

Enquêteresultaten senioren paren en gevolgen voor competitie 

Meer dan 600 senioren hebben de enquête ingevuld en opgestuurd en daarvan waren er maar 
liefst ruim 200 potentieel geïnteresseerd in meedoen. 42 deelnemers gaven aan zeker mee te 
doen. Hieronder volgen enkele opvallende uitkomsten en de conclusies die we daaraan als 
districtsbestuur hebben verbonden. 
 
Ruim meer dan de helft van de respondenten heeft een voorkeur voor zondagmiddagen, bijna 
iedereen (80%) wil één dagdeel per keer en de meesten willen spelen van half 2 tot circa 5 
uur. Circa 75% heeft een voorkeur voor 3-4 of 5-6 dagdelen. Ongeveer 20% wil liever niet 
spelen in de maanden september, december en mei. We hebben daarom gekozen voor vijf 
zondagmiddagen en wel op: 

 14 oktober 

 18 november 

 27 januari 

 24 februari 

 24 maart 

Voor veel deelnemers blijkt gezelligheid centraal te staan. We hebben daarom besloten in 
twee lijnen te spelen. Degenen die zich willen plaatsen voor de landelijke finale en vooral voor 
‘de competitie’ gaan, kunnen zich opgeven voor de A-lijn en degenen die vooral gezellig willen 
kaarten tegen leeftijdgenoten, kunnen zich opgeven voor de B-lijn. Bij onvoldoende 
aanmeldingen spelen we in één lijn. De nummers één en twee van de A-lijn plaatsen zich voor 
het NK seniorenparen op 11 mei 2019. 
 
Een aantal deelnemers geeft aan meer flexibiliteit te willen. Daarom is besloten dat u kunt 
spelen met een invaller en één keer van de vijf keer kunt afzeggen (de B-lijn twee keer), 
zonder dat dit uw score beïnvloedt. U kunt u ook als driemanschap opgeven. 
 
We spelen dit jaar weer in het LBC-gebouw aan de prins Bernardstraat in Leiderdorp (gratis 
parkeren, niet duur, goede catering voor wie dat wil, goed bereikbaar), we regelen prijsjes (per 
zitting een prijsje voor de nummer één en voor het paar dichtst bij de 50%), we houden geen 
lange toespraken, we zorgen voor snelle uitslagen en we informeren degenen die hebben 
aangegeven wellicht deel te nemen (bij dezen!). Hiermee geven we invulling aan de meest 
genoemde wensen. 
 
Met deze beslissingen hopen we zoveel mogelijk deelnemers te krijgen. Na afloop van de 
competitie onderzoeken we of er verdere verbeteringen mogelijk zijn (bijvoorbeeld een andere 
locatie). 
 
Geef u dus voor 5 oktober op, mits u in 2019 61 jaar of ouder bent, dus voor of in 1958 bent 
geboren (deze toevoeging is voor een seniorenmomentje J). Zie verder 
https://www.nbbclubsites.nl/district/9/pagina/347081. 
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Districtscompetitie gemengde paren 

Voor de gemengde parencompetitie heeft het districtsbestuur besloten de conclusies uit de 
enquête seniorenparen zo veel mogelijk toe te passen. De opzet is daarom als volgt. De 
gemengde parencompetitie telt drie zittingen: de zondagmiddagen (13.30 uur) 16 december 
2018, 20 januari en 10 februari 2019. U kunt één keer afzeggen. U kunt u ook als 
driemanschap opgeven. Er wordt gespeeld in een A- en een B-lijn, alleen bij onvoldoende 
aanmeldingen spelen we in één lijn. De speellocatie is het Denksportcentrum Leiden, 
Robijnstraat 4. Eén op de 7 paren uit de A-lijn plaatst zich voor de halve finale op 9 maart 
2019. U kunt u tot 7 december aanmelden. Meer informatie over kosten, inschrijving en 
aanmelden kunt u vinden op https://www.nbbclubsites.nl/district/9/pagina/347081. 

 

Externe viertallencompetitie 

De opzet van de externe viertallencompetitie is niet veranderd: deelnemende verenigingen 
kunnen er weer voor kiezen voor de thuiswedstrijden een andere speeldag dan de maandag te 
kiezen en zelf aan te geven op welke dag zij per se niet willen spelen. De speelperiode loopt 
van 29 oktober 2018 tot en met 17 februari 2019. Het aantal spellen voor een wedstrijd is 24. 
Er wordt afgesloten met een centrale speeldag waarbij de hoofdklasse twee wedstrijden speelt 
en de eerste klasse één wedstrijd. 
 
De inschrijving voor de hoofdklasse geschiedt op basis van verworven rechten, die voor de 
eerste klasse is vrij. Inschrijven kan tot 8 oktober via mijnNBB. Kijk voor meer informatie over 
kosten, inschrijving en aanmelden op de bovengenoemde site. 

 

Projectleiders gezocht voor ‘Denken en Doen’ in het hele district 
Het districtsbestuur wil met een subsidie van € 7.800 het door de BridgeBond geïnitieerde 
project Denken en Doen opstarten in alle gemeenten in het district. 
 
Wat wil de Bond? 
De belangrijkste doelstelling van de BridgeBond is de volgende bijdrage te leveren: Denken en 
Doen is gericht op het vormen van communities van ouderen (60+) en het vergroten van 
sociale contacten en daarmee het ontstaan/vergroten van een sociaal netwerk. Hierbij wordt 
‘het leren van bridge’ ingezet als middel om mensen met elkaar te verbinden. De deelnemers 
worden twee jaar (bijna) wekelijks geactiveerd. Tijdens dit proces van ‘empowerment’ krijgen 
zij een netwerk, een structuur met wekelijkse bijeenkomsten en kansen om sociaal en fysiek 
actiever te worden. Na afloop krijgen ze continuïteit. Lees verder op 
https://www.bridge.nl/denken-en-doen. 
 
Verwacht resultaat 
Op deze manier ontstaan voor veel verenigingen nieuwe kansen om hun ledenaantal op peil te 
krijgen en nieuwe speelmomenten te starten. Voor de huidige en nieuwe leden wil het district 
het mogelijk maken door het aanbod van verschillende speelmomenten de mogelijkheden om 
nog langer (in tijd) en vaker (per week) te bridgen. Het project ‘Denken en Doen’ uit 2009 in 
Boskoop heeft bijvoorbeeld geleid tot een nieuwe vereniging K.B.O. met drie speelmomenten 
in de middag en 186 leden. 
 
Verzoek 
Clubadviseur Henk Wijzenbroek zoekt projectleiders die een project in een gemeente vorm 
kunnen geven (zie taakbeschrijving en projectplan). Voor deze projectfase wordt de subsidie 
van de Stichting Carolusgulden gebruikt. Bent u geïnteresseerd of weet u een geschikte 
kandidaat? Mail naar: clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl. 

 

Nieuws van de Jeugdcommissie 

Op zaterdagochtend 22 september is er weer een districtskaderbijeenkomst voor alle leden die 
actief zijn met Jeugdbridge of Bridge onder de Jeugd willen promoten. We vertrouwen erop dat 
ook alle bestuursleden met Jeugdbridge in hun portefeuille komen (uitnodigingen volgen, maar 
u kunt u ook zelf aanmelden!). 
 
Onze voorzitter Wouter Theune moet vanwege drukke werkzaamheden stoppen als voorzitter. 
Hij blijft gelukkig wel het beheer van Nextcloud doen, het ICT-platform waarop de jeugd-
commissie alle relevante informatie deelt en uitwisselt met de leden die actief bezig zijn met 
Jeugdbridge. Gelukkig hebben we met Guido Scholtes een enthousiaste nieuwe voorzitter 
gevonden. Ook is de commissie versterkt met Sean Adams, die de publiciteit gaat verzorgen. 
Zij zullen zich op 22 september voorstellen. 
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Er zijn weer positieve ontwikkelingen te melden. Dit jaar wordt op het Bonaventura Lyceum in 
Leiden aan klas 3 van vwo/havo bridgeles gegeven. We verwachten dit jaar nog meer 
middelbare scholen te kunnen betrekken bij onze bridgeplannen. Ook Studentenbridge is dit 
jaar weer goed gestart. 
 
Tegelijk met het lustrumtoernooi in Hotel Sassenheim op zondag 25 november wordt het 
eerste (groot)ouder-kindtoernooi gehouden (zie boven). Lokale kernen zijn in Wassenaar, 
Nieuwkoop en Ter Aar gestart en ook in Noordwijkerhout is op een basisschool gestart. Er 
lopen gesprekken om op nog meer plaatsen te starten. De kernen Leiderdorp, Bodegraven-
Reeuwijk en Alphen a/d Rijn zijn nog steeds actief. U leest hierover meer hierboven onder het 
kopje ‘lustrumdrive district’. 
 
De jeugd uit het district heeft op de verschillende Nederlandse 
kampioenschappen goed gepresteerd. 
Nederlands kampioen minibridge werden Stan van der Kaaden en 
Ilija Radovanovic, leden van de jeugdclub van 
BC Bodegraven-Reeuwijk. Hiernaast de trotse winnaars. 
 
Wilt u een bijdrage leveren aan het succes van Jeugdbridge in ons district, neem dan contact 
met ons op. Elke bijdrage is welkom, of het nu is in tijd, geld, kritiek of suggesties. 
Ons e-mailadres is Jeugdbridgeleiden@gmail.com. 

 

CLB- en BVC-cursussen en kaderdag 

Dit seizoen organiseert ons district géén cursus CLB en BVC. Wilt u een cursus CLB of BVC 
volgen, dan kunt u contact opnemen met een naburig district, zie ook de website van de NBB, 
Cursus clubleider A (CLA) → BVC en Cursus clubleider B (CLB). De Cursus clubleider A 
(CLA) → BVC kan ook via e-learning worden gevolgd. 
 
Voor de kaderdag op 8 september zijn er voldoende inschrijvingen. 

 

Spelpeilverbeteringscursussen (SPO) 
U ontvangt hierover een aparte Nieuwsbrief (gelukkig niet van mijn hand). 

 

Save the dates 

De tijd vliegt, dus noteer vast in geheugen of agenda: 

 vrijdag 28 december 2018: CAPS-goededoelendrive 

 zaterdag 2 februari 2019: ALV 2019 

 zondag 31 maart 2019: Pattontoernooi voor de Cees Varkevissertrofee 

 zondag 14 april 2019: halve finale ruitenboer (hele dag) 

 8-16 augustus 2020: eerste Internationale Bridgefestival Leiden 

 

VERENIGINGSACTIVITEITEN 
 

Jaap Kokkestoernooi, zondag 23 september  
Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4 
Vanaf 2014 organiseert Crash het Jaap Kokkes Toernooi aan de vooravond van de landelijke 
viertallencompetities. Het toernooi is daarmee een prima voorbereiding op de nieuwe 
competitie. Het staat open voor teams uit de meesterklasse, 1e en 2e divisie, jeugdteams en 
betere hoofdklasseteams uit de Leidse regio. De formule met BBO-tafels, hapjes bij de borrel 
en de voortreffelijke warme lunch is dezelfde als voorgaande jaren. 
 
Aanvang 10.00, einde circa 17.45 uur. Competitievorm: Swiss met indeling op basis van 
ingevoerde scores. Prijzen: 1e prijs € 500, 2e prijs € 260, 3e prijs € 100. Bij voldoende 
inschrijving, na aftrek van de kosten, wordt het volledige inschrijfgeld uitgekeerd in prijzen. 
 
Inschrijven kan vóór 17 september 2018 via de website van Crash/Agenda: met de namen van 
de spelers + NBB-nummers en indicatie wel of geen lunch. Het inschrijfgeld met lunch is € 96 
(zonder lunch € 60). U maakt uw inschrijving definitief door dit bedrag over te maken op 
rekeningnummer NL26INGB0004122634 t.n.v. W. van Beijsterveldt, onder vermelding van 
Jaap Kokkestoernooi 2018. Meer informatie? Mail naar jktcrash@gmail.com. 
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Hutspotdrive 2018, zondag 30 september 

Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4 

Op 30 september organiseert Wim van den Berg weer de supergezellige Hutspotdrive. U bent 
welkom vanaf 09.00 uur, het toernooi begint om 10 uur. Bij ontvangst is er koffie met cake, 
uiteraard kunt u als lunch genieten van een hutspotmaaltijd met consumptie. Na afloop is er 
een aperitiefje met haring. 
 
U kunt u inschrijven via https://www.nbbclubsites.nl/district/9. Selecteer in de linker kolom: 
agenda, beweeg de muis naar 30 september/Hutspotdrive (District/Agenda) en klik vervolgens 
op inschrijven. Voeg de naam van uw partner toe en vermeld de bondsnummers. Vergeet niet 
Categorie A, B of C te vermelden bij de opmerkingen. Lukt dat niet, mail dan naar 
cevar@wxs.nl. Vermeld in de mail: namen en bondsnummers van de spelers, e-mailadres van 
de partner en categorie (klasse) waarvoor u zich wilt inschrijven. Maak meteen het inschrijfgeld 
van € 50 over naar IBAN: NL86 RBRB 0828 9033 52, t.n.v. NBB District Leiden EO. Na 
inschrijving ontvangt u een bevestiging. Deelname is pas gegarandeerd als het inschrijfgeld 
ontvangen is. Meer informatie bij Cees Varkevisser, tel. 06-24860040 of bovengenoemd 
mailadres. 

 

TERUGBLIK  
 

Zomerdrives 
Hopelijk heeft iedereen – ondanks de warmte – genoten van de zomerdrives in het district. Zelf 
hielp ik mee aan de organisatie van de CAPS-zomerdrives in Leiden. Er waren na afloop 
clinics door onder anderen ex-wereldkampioen Louk Verhees, jeugdinternational Thibo 
Sprinkhuizen en zijn vader Gerard en jeugdcoach Kees Tammens. Deze clinics waren een 
groot succes. Volgend jaar weer dus. CAPS is overigens het samenwerkingsverband tussen 
de Leidse bridgeclubs Crash, ADG, PAS en De Sleutels. Samenwerking lost niet alle 
problemen op waar de clubs tegenaanlopen, maar is wel noodzakelijk. Wellicht een goede 
reden om tijdens het lustrum te speeddaten met een van deze clubs? In de volgende 
Nieuwsbrief komt een interview met Leo Huvers, de bevlogen voorzitter van BC Crash en lid 
van de Jeugdcommissie. 
 
Een enkele club bleek mijn oproep voor tijdige aanlevering van de gegevens niet te hebben 
ontvangen. Gelukkig bood de districtswebsite uitkomst. Volgend jaar volg ik eenzelfde 
procedure. Clubsecretarissen horen tijdig van me. Overigens geldt deze procedure voor alle 
gegevens die een club in de Nieuwsbrief wil laten vermelden. 

 

Passageclubs: goed beginnersfenomeen in uw dorp/stad? 
Marcel Felix en Anja Koning hebben deze zomer een bezoek gebracht aan Ron Jedema die 
de Passageclub in Heemstede runt en kwamen enthousiast terug. Hoe werkt de passageclub 
in Heemstede? Leden mogen maximaal twee jaar op een passageclub spelen. De cursus 
bestaat uit 30 dagdelen. Daarvan worden er 16 besteed aan het spelen aan de hand van 
thema’s, zoals het afspelen van een sanscontract of derde man doet wat die kan. Zo’n thema 
krijgen de deelnemers uitgereikt, moeten ze thuis oefenen en een week later op de club. De 
eerste 16 keer is er geen uitslag, maar worden de resultaten genoteerd op de scorekaarten, 
zodat de leden leren wat een contract +1 of een gedoubleerd contract min twee aan punten 
oplevert. Dan volgt een competitie van 6 dagdelen, waarbij iedereen voor het eerst met de 
Bridgemates speelt. Daarnaast wordt er nog 6 middagen les gegeven. Ron is bereid zijn 
materiaal beschikbaar te stellen aan andere passageclubs. 
 
In het Denksportcentrum Kerk en Zanen in Alphen ad Rijn is Andre van Herel, een 
bridgedocent, op deze manier al een passageclub gestart. Een paar Alphense clubs krijgen via 
de passageclubs nieuwe leden. Via een ‘snuffelavond’ kunnen de aspirant-leden kennismaken 
met een vereniging en zo hun keuze maken. 
 
Wilt u meer weten of wilt u een initiatief starten voor het opzetten van een passageclub, neem 
dan contact op met Anja Koning of Henk Wijzenbroek 
onderwijsadviseur@bridgedistrictleiden.nl of clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl. 

 

Oproep 
Hé, bent u aan eind gekomen? Goed van u! Vindt u deze Nieuwsbrief te lang? Ik hoor graag 
wat voor soort informatie eruit kan. 

 

 

Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je lid bent van District Leiden e.o. 
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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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