
  

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018 
 

Dit is de vijfde en laatste Nieuwsbrief dit jaar. Mail me als u wat kwijt wilt in een volgende 
Nieuwsbrief en/of over deze Nieuwsbrief. Wilt u me helpen met de brief? Heeft u wat te 
melden voor de terugblik? Wilt u geïnterviewd worden? De volgende Nieuwsbrief verschijnt 
begin februari 2019. Mail kopij voor 30 januari naar spekgvd@euronet.nl. 
 
Genoeg kopij trouwens: het project Denken en Doen begint vorm te krijgen in ons district, we 
kijken terug op het lustrum, informeren u over de vervolgplannen met minibridge, de 
gemengde parencompetitie gaat weer van start (hopen we) en er zijn uiteraard weer behoorlijk 
wat drives. Zie voor meer informatie https://www.nbbclubsites.nl/district/9. Kijk vooral ook naar 
de foto’s van het lustrum op de site. 
 
Ook in de Nieuwsbrief willen we stilstaan bij het overlijden van Marcel Felix. In de anderhalf 
jaar dat hij DKL was, heeft hij met niet aflatend enthousiasme geprobeerd de 
districtscompetities een extra impuls te geven. Hij verdient het dat zijn activiteiten voor de 
bridgesport en competities in de komende tijd vruchten afwerpen. Een goede reden dus om u 
op te geven voor de districtscompetitie gemengde paren (zie hieronder). Het zou toch te gek 
voor woorden zijn wanneer zowel de seniorenparen als de gemengde paren in ons district dit 
seizoen niet doorgaan. 

 

Nieuws van het district 
 

Geef u snel op voor de districtscompetitie GEMENGDE PAREN 
Speeldata zijn: de zondagmiddagen 16 december 2018, 20 januari en 10 februari 2019 van 
13.30 tot circa 17.00 uur. Er wordt gespeeld in het Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4 te 
Leiden. Klik hier om u op te geven, liefst voor 7 december of mail naar 
DKL@bridgedistrictleiden.nl. Vermeld in de mail uw namen, m/v, NBB-nummer en de lijn 
waarin u wilt spelen. Maak het inschrijfgeld van € 30 over naar: IBAN: NL86 RBRB 0828 903 
352 op naam van NBB District Leiden eo. 
 
Het district heeft geprobeerd de gemengde paren in te richten op basis van de wensen van de 
leden van het district. 1 op de 7 deelnemers uit de A-lijn plaatst zich voor de halve finale van 
zaterdag 9 maart 2019. Bij voldoende aanmeldingen maken we een A- en een B-lijn. U kunt 
zich ook als driemanschap opgeven. Bovendien kunt u één van de drie keer afzeggen zonder 
dat dit uw score beïnvloedt. Voor elke zitting is er wijn voor het paar dat als eerste eindigt en 
voor de 50%-score. 

 

Update Jeugdcommissie District Leiden 
De commissie bestaat op dit moment uit voorzitter Guido Scholtes en de leden Sean Adams, 
Leo Huvers en Henk Wijzenbroek. 
 
Tijdens het lustrum organiseerden wij met de lustrumcommissie een zeer geslaagd 
(groot)ouder-kindtoernooi. U vindt hier in de terugblik (zie hieronder) meer over. Hiermee gaan 
we de komende jaren door. Daarnaast heeft onze adviseur voor het middelbaar onderwijs, 
Romano de Bock (samen met Sam Spaargaren), de Hunebedtrofee gekregen voor zijn 
werkzaamheden op het Herbert Visser College te Nieuw-Vennep. De Jeugdcommissie 
feliciteert hem met deze prijs en hoopt nog lang van zijn kennis gebruik te maken. 
 
Ook zijn in het district vrijwilligers lessen aan het geven op basisscholen. We zijn op vrijdag 31 
augustus ook gestart op de Regenboog in Noordwijkerhout, zodat we nu in 4 gemeenten 
daadwerkelijk op basisscholen les geven. We hopen dit jaar het duizendste diploma minibridge 
uit te reiken in het district. Daarnaast starten we in januari met bridge als schoolvak op het 
Bonaventuracollege in Leiden. 
 
Tot slot zoeken we voor de kernen in het bijzonder Leiden nog een trekker, die zorgt voor 
organisatorische stabiliteit. De docenten kunnen dan tenminste focussen op de lessen zelf. 
Over een paar weken presenteren we een overzichtelijke folder, zodat u een goed idee krijgt 
wat de functie Trekker precies inhoudt. Uiteraard zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die 
kunnen helpen bij huidige/nieuwe projecten. 
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Bent u nu al geïnteresseerd om trekker te worden of wilt u iets betekenen voor jeugdbridge in 
het algemeen? Neem contact met ons op. 

 

Minibridgelessen in januari/februari 2019: geef je op! Iedereen kan meedoen 
In januari komt er bij LBC in Leiderdorp een vervolg op het succesvolle minibridgetoernooi van 
het lustrum (zie verslag onder ‘terugblik’) op de zondagmiddagen 13 en 27 januari en 10 
februari, alle keren van 14.00 – circa 17.00 uur. De formule is: korte, op de ervaringsniveaus 
afgestemde lessen en aansluitend lekker minibridgen. Kinderen kunnen spelen met opa’s, 
oma’s, vaders, moeders maar ook met elkaar. Er is geen ingangsniveau vereist; we stemmen 
de lessen af op het niveau van de kinderen. Beginnen met minibridge is een goede start, want 
ook daarbij gaat het eerst om een contract te maken of down te spelen. Zodra kinderen eraan 
toe zijn, moeten we uiteraard wel de kans grijpen om ze echt bridge te leren, dus als. Als dit 
een succes wordt, kunnen we daarna doorgaan met ‘echte’ bridgelessen. 
 
Uiteraard hopen we ook hiervoor weer op veel aanmeldingen. De deelnemers aan het toernooi 
in Sassenheim hebben al een uitnodiging ontvangen. Deed je daar niet aan mee en wil je 
meedoen: mail dan naar jeugdbridgeleiden@gmail.com. Als dit een beetje lukt, organiseren we 
voortaan jaarlijks een minibridgetoernooi! 

 

Er zit schot in het project “Denken en Doen” in het district 
In de Nieuwsbrief van september heeft u het goede nieuwe kunnen lezen: het district heeft van 
de Stichting Carolusgulden een subsidie van € 7. 800 gekregen. Hiermee wil het bestuur het 
door de Bridgebond geïnitieerde project Denken en Doen opstarten in alle gemeenten in het 
district. De oproep voor projectleiders zorgde ervoor dat we nu met vier mensen in gesprek zijn 
en gaan starten in Bodegraven, Alphen ad Rijn, Noordwijk en Wassenaar. We vertrouwen erop 
in september 2019 daadwerkelijk te beginnen. 
 
Op de vernieuwde website van de Bridgebond vindt u meer informatie: algemeen en specifiek. 
Voor vragen kunt u mailen naar HenkWijzenbroek@hetnet.nl. Wilt u een bijdrage leveren in 
het project, mail dan naar clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl. 

 

Oproep aan leden: projectleider wil contact met niet-aangesloten verenigingen 
Voor het project Denken en Doen is het belangrijk van alle gemeenten in ons district een 
overzicht te hebben van de bridgeclubs die niet aangesloten zijn bij de Bridgebond. Speelt u 
op een vereniging die niet is aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond of kent u in uw 
omgeving bridgeverenigingen die niet aangesloten zijn, wilt u dan de contactpersoon van die 
vereniging vragen contact op te nemen met mij of zijn telefoonnummer en/of e-mail adres aan 
mij doorgeven? Bel met projectleider Henk Wijzenbroek op 0172 617 209 of mail naar 
clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl. 

 

Keien en andere onderscheidingen 
De Bridgebond waardeert het wanneer leden van bridgeclubs zich langdurig inzetten voor het 
bridgen binnen en buiten hun club. Zij gebruikt hiervoor onder andere de onderscheidingen 
van een Stuur en een Kei. De criteria zijn opgenomen op https://www.bridge.nl/over-
bridgebond/organisatie/onderscheidingen. 
 
In het najaar van 2018 heeft de voorzitter van het district Keien uitgereikt aan Teun Boer van 
BC Rijnland en Thea ter Heide van De Schelft voor hun langdurige en grootse inzet. 
 
Daarnaast heeft, zoals hierboven vermeld, onze adviseur voor het middelbaar onderwijs, 
Romano de Bock (samen met Sam Spaargaren), de Hunebedtrofee gekregen voor zijn 
werkzaamheden op het Herbert Visser College te Nieuw-Vennep. Ook het districtsbestuur 
feliciteert Romano met deze prijs. 

 

Save the date 

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

 zondagmiddag 24 februari: Stichting Hopedrive 

 

Nieuws van de clubs 
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Kagher Donkere Dagen Drijf 22 december van 13.30 – 22.00 uur 

Club:                                              Kaagse Bridgeclub 

Locatie: Hotel Orion, Julianalaan 19, Kaag 

Aanmelden: aan de zaal 13.15-13.30 uur 

 vooraf m.b.v. inschrijfformulier of mail naar 
t.lelieveld@kaagsebc.nl 

Vorm: Patton 

Kosten: € 140 per viertal, inclusief viergangendiner 

Prijzen: Geld en prijzen ‘in natura’. 
De nummers 1 t/m10, 15, 20 etc. hebben prijs. 

Bijzonderheden: Inlichtingen bij Ton Lelieveld , tel. 06 53928902 

    

CAPS KikaKerstdrive vrijdag 28 december 2018 van 19.45 – laat  

Clubs: Crash, ADG, PAS, De Sleutels en BOC 

Locatie: Denksportcentrum, Robijnstraat 4 te Leiden 

Aanmelden: vooraf via de website of per mail aan: 
alberthoutman@casema.nl. 
Meld A (hoofdklasse+), B (clubbridger) of C 
(thuisbridger/beginner). 

 aan de zaal tot 19.15 maar liever vooraf! 

Vorm: Paren 

Kosten: € 20 per paar, over te maken op: 
NL 58 ABNA 0505659158 op naam van P. Smit. 
Op dit nummer kun je ook een donatie overmaken. 

Prijzen: Vele prijzen in natura 

Bijzonderheden Na afloop is er een veiling voor Kika. 
Stel wat beschikbaar! Contact: spekgvd@euronet.nl 

    

Rozendrive zaterdag 19 januari 2019 van 14.00 – 17.15 uur 

Club: De Schrandere Vos 

Locatie: Prof. Dr. Leo Kannerschool 

Aanmelden: aan de zaal 13.30 – 13.45 uur 

 vooraf via deschranderevos@gmail.com 
of telefonisch via 06-23328814 

Vorm: Paren 

Kosten: € 6 per paar voor leden De Schrandere Vos 
€ 9 per paar voor niet-leden 

Prijzen: prachtige verse rozen in alle kleuren en maten 

Bijzonderheden: Iedereen gaat met een roos naar huis 
 

 

De secretaris wijst er nogmaals op dat in de Nieuwsbrief alleen informatie van drives komt als 
deze te vinden is op de site van het district óf tijdig wordt aangeleverd bij spekgvd@euronet.nl. 
Zo is er nog een Winterdrive in Lisse, de BC Nieuwjaarsbridgedrive, rondje Keun, de 
snertdrive in Leimuiden en het open kampioenschap in Noordwijkerhout. Raadpleeg de 
website van het district. Zie ook de Agenda, de bij de webmaster bekende gegevens zijn daar 
te vinden als u op de wedstrijd klikt bij de wedstrijddatum. 
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Terugblik 
 

De terugblik is dit keer geheel gewijd aan het 16e lustrum van het district. Op 25 november 
vierde het district zijn 80-jarig bestaan met een (groot)ouder-kindtoernooi en een Pattondrive in 
Hotel Sassenheim. Ook langs deze weg dankt het bestuur nogmaals Henk Mulder, Moniek de 
Roo en Leo Huvers voor hun geweldige inzet. Het bestuur dankt ook Femke Frietema voor het 
dupliceren van de spellen en de assistentie van de wedstrijdleider. Dat Peter Jansen, Anja 
Koning en ik ons hebben ingespannen is uiteraard ook prijzenswaardig, maar ligt wat meer in 
de lijn van onze functies… 
 
Minibridge lustrumdrive een groot succes 
Twintig tafels, 40 kinderen met opa’s, oma’s, vaders of moeders… Voor wie het spannender 
was, de (groot)ouders of de kinderen, is ook na afloop nog altijd een moeilijk te beantwoorden 
vraag. 20 van de 40 kinderen hadden nog niet eerder minibridge gespeeld. Voor hen was er 
eerst een uurtje minibridgeles; deze was zo opgezet dat ze zo snel mogelijk kaarten in de 
handen (nou ja, kaarthouders) kregen en alle spellen speelden. In twee rondjes was duidelijk 
hoe het spel wordt gespeeld, wat hoge en lage kaarten zijn, wat het verschil is van spelen met 
en zonder troef en dat het gaat om zoveel mogelijk slagen maken. De 20 ‘ervaren 
minibridgertjes’ speelden een toernooi. Na afloop kregen alle kinderen een 
herinneringsmedaille en de kinderen die in het toernooi bovenaan eindigden bovendien nog 
een verantwoorde plak Tony Chocolonely chocola. Dat waren: Stan, Marieke, Florian en Ilija. 

 
Meer foto’s van het minibridge kunt u vinden op: 
https://www.nbbclubsites.nl/district/9/fotoalbums/972560. 
 
De Pattondrive: 32 viertallen in een prachtige ambiance 
Tegelijkertijd was er in de grote zaal van Hotel Sassenheim een Pattondrive met 32 teams. In 
de A-lijn won PAS 2 (Wilbert van Beijsterveld, Johannes van der Horst, Piotr Nerka en Rins 
Kappetein). (De Sleutels 1 scoorde net zo hoog, maar had de onderlinge wedstrijd verloren.) In 
lijn B1 won De Schrandere Vos (Bernardine Jansen, Han Jansen, Rita Buis, Simon van der 
Sluijs). In lijn B2 ging ADG2 voorop (Ger Marcelis en Hanneke van Assendelft, Trudi Kraan en 
Arnold Oostveen) met maar liefst 68 punten op een gemiddelde van 48. Daarmee waren zij het 
hoogst scorende team van de zaal. Alle winnende teams kregen een ‘banquetingbon’ van 
Hotel Sassenheim: gratis dineren voor vier personen op een dag naar keuze. De andere 
prijzen werden beschikbaar gesteld door Bridge Beter. 
 
Na afloop kregen alle deelnemers het toernooiboekje. Schaakgrootmeester en topbridger John 
van der Wiel analyseert daarin alle 24 spellen. Het boekje vond gretig aftrek. De zaal 
produceerde behoorlijk wat biedverlopen die John niet had voorzien. Ook het afspel verliep 
vaak volstrekt anders. We houden het er maar op dat dit aan de creativiteit van de deelnemers 
lag… 
 
Meer foto’s van de Pattondrive kunt u terugvinden op 
https://www.nbbclubsites.nl/district/9/fotoalbums/972504. 
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Het lustrum in een paar cijfers 

 52 tafels over 3 zalen; 

 de lustrumcommissie onderzocht 6 potentiële locaties, vergaderde 10 keer, bracht 4 
bezoekjes aan Hotel Sassenheim in de voorbereiding, stak 30 uur voorbereiding in de 
presentatie minibridge via Power Point (Leo), en stuurde en kreeg meer dan 1000 
mails (!); 

 DKL Peter Jansen en onderwijsadviseur Anja Koning staken meer dan 20 uur in het 
nieuwe rekenprogramma en nog veel meer uren in de voorbereiding van de beide 
toernooien; 

 een ware volksverhuizing van spullen: circa 250 boards, 128 biddingboxes, 52 bridge-
mates, 52 tafelbladen, 3 laptops, 250 toernooiboekjes, 70 scoreboekjes en -briefjes, 
200 bridgebeterboekjes, 40 kaarthouders voor de kinderen en dan nog prijzen, A3’s 
met clubprofielen, klokken, papier, printer, snoeren, plakband, touw, flipovervellen, 
schaar, viltstiften enz.; 

 Hotel Sassenheim: 67 zakjes chips en 40 liter limonade aan de kinderen uitgedeeld, 
meer dan 500 koppen ‘gratis’ koffie en thee uitgeserveerd, 665 hapjes, behoorlijk wat 
alcoholische versnaperingen (in het kader van de AVG publiceren we hier geen 
aantallen) en 66 mensen die na afloop bleven eten. 

Verbeterpunten lustrum 
We waren op hoofdlijnen best tevreden. Jammer dat de computer bij ronde 3 vastliep ondanks 
alle voorbereidingen van Peter en Anja om het nieuwe rekenprogramma van de NBB werkend 
te krijgen voor de Pattontelling. Stom ook dat we drie posters van clubs ’s morgens nog op A3 
hadden afgedrukt bij Hotel Sassenheim, maar dat die ergens kwijt zijn geraakt. Sorry daarvoor! 
Verder moeten we er maar op vertrouwen dat deelnemers na 24 spellen ook ongeorganiseerd 
daten. We houden ons aanbevolen voor tips! 
 
Tips op de flipovervellen voor het districtsbestuur 
Het speeddaten resulteerde in de volgende tips op de flipovervellen van de deelnemers: 

 tip van De Sleutels/Pas: zorg voor instroom studenten via de Leidse 
studentenspelletjesclub ‘het Duivelsei’, 

 geef bridgeles op scholen, 

 geef regelmatige kaderopleidingen (arbiters en NBBR) ook via e-mail en 
nieuwsbrieven. 

 gewoon zo doorgaan! 

Met die laatste tip ronden we deze Nieuwsbrief dan maar af. Het districtsbestuur wenst u een 
goede decembermaand en een bridgerijk harmonieus 2019. 

 

 

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 spekgvd@euronet.nl. 
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