
  

NIEUWSBRIEF MAART 2019 
 

Daar is ie weer: de Nieuwsbrief van het district Leiden e.o. We komen nog even terug op de 
hoogtepunten van de Algemene Ledenvergadering van 2 februari. Lees vooral ook de 
oproepen, of beter nog: geef er gehoor aan! Natuurlijk zijn er ook weer drives in het district. In 
de terugblik is er aandacht voor de KiKadrive en een kort interview met Jan van Cleeff, mede-
initiatiefnemer en -ontwikkelaar van het succesvolle Bid72. 
 
 

 

ALV 2019 
 

Op 2 februari vond de ALV van het district plaats. 24 clubs waren vertegenwoordigd. Hieronder 
een paar highlights. 
 
Jeugd. Sean Adams van de commissie Jeugdbridge geeft een toelichting op de ontwikkelingen 
bij Jeugdbridge. Hij benadrukt (nogmaals) dat er idealiter een jeugdbridgecluster komt in ieder 
dorp/iedere stad in het district en er een (bestuurs)lid Jeugd binnen ieder clubbestuur is, die 
als contactpersoon kan fungeren. Zo’n lid hoeft niet zelf actief te zijn, maar fungeert in principe 
als intermediair naar de Jeugdcommissie. De benoeming van een bestuurslid Jeugd heeft als 
bijkomend voordeel dat hopelijk ook de ouders van bridgende basisschoolleerlingen willen 
leren bridgen. Er is een starterssubsidie van de NBB (3 x € 200 per jaar), het district kan ook 
wat bijdragen en uiteraard de clubs zelf. Interesse? Neem contact op met de Jeugdcommissie: 
s.adams@ziggo.nl. 
 
Districtscompetities. Een ander agendapunt is de tanende belangstelling voor de 
districtscompetities. De deelname aan de externe viertallen in het district is vrij constant, maar 
de gemengde paren en de seniorenparen moesten gecanceld worden door gebrek aan 
belangstelling. De DKL (Peter Jansen) overweegt beide competities eendaags te houden. 
Wellicht moet het district sowieso meer eendaagse drives organiseren. Een combinatie van 
drives en competities en/of een gemeenschappelijk klassement voor diverse drives zijn 
evenmin uitgesloten. Een andere mogelijkheid is externe parencompetities te organiseren met 
het district Den Haag of Delft. Ideeën genoeg dus. Het districtsbestuur komt binnenkort met 
een of meer voorstellen. Zelf ideeën? Neem contact op met de DKL: peterjans65@gmail.com. 
 
Toekomstdrive. Op 6 april 2019 is de Toekomstdrive. Ook de kinderen die al een boekje 
geleerd hebben, kunnen hieraan meedoen. Anja Koning wil een aparte lijn voor minibridgers, 
te organiseren door de Jeugdcommissie. Opgave kan (alleen door de betrokken) bij 
bridgedocent bij Anja: anjakoning1@gmail.com. 
 
Rekenprogrammacursus. De cursus voor het nieuwe rekenprogramma (4.0) gaat zeker door, 
maar Anja wacht tot er wat meer ervaring is met het programma. Geef problemen met 
rekenprogramma door aan anjakoning1@gmail.com. Zij kan deze (met bijbehorende 
oplossingen) verwerken in de cursus. 
 
Jeugdbridge en clubondersteuning. De gelden van de stichting Carolusgulden zijn bestemd 
voor haalbaarheidsonderzoeken voor ‘Denken en Doen’ (circa € 600 per gemeente in het 
district), een samenwerkingsverband tussen de NBB en gemeenten. Het project richt zich op 
60+’ers, met name om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Henk zoekt nog steeds 
projectleiders. Voordeel voor de clubs is dat zij leden krijgen die passen binnen reguliere 
verenigingen, of mensen (30 à 40) die zelf een entiteit vormen of mensen die drie à vier 
dagdelen willen bridgen op een reguliere club. Geef je op als projectleider of ga ernaar op 
zoek! Melden bij Henk Wijzenbroek: riahenk1@hetnet.nl. 
 
Voor de volledige notulen in pdf, klik hier. 
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https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/9/files/ALV%202019%20Verslag.pdf


Doe mee aan de strijd om de Cees Varkevissertrofee op 31 maart! 
 

Op zondag 31 maart wordt in het Denksportcentrum Leiden (Robijnstraat 4) voor de tweede 
keer gestreden om de Cees Varkevissertrofee, een clubprijs voor de beste club uit het district 
Leiden e.o. Voor de pauze spelen we in willekeurige lijnen en na een heerlijke warme lunch 
van topkok Stephan Bal is er een indeling op sterkte. Stephan verzorgt ook de borrelhapjes. 
De trofee gaat naar de hoogst eindigende club uit het district Leiden e.o. Het resultaat in alle 
lijnen telt mee. 
 
Naast de clubprijs zijn er uiteraard prijzen voor de beste paren. Doe mee met deze 
supergezellige drive. Inschrijven kan tot en met woensdag 27 maart. Mail Peter Jansen of bel 
hem op 071-5225288 of klik hier voor meer informatie. 

 

Drives in het District 
 

♠ 18e Barre Winterkroegentocht op zondag 3 maart 10.45 uur 
  

♠ Open bridgekampioenschap Rijnwoude op vrijdag 8 maart, 19.30 uur 
  

♠ Lisser Lentedrive op zaterdag op 16 maart 10.30 uur – circa 16.00 uur 
  

♠ 8e Honderdhandendrive op zaterdag 23 maart van 10.00 – 22.00 uur 
  

♠ Kagher Drijf 2019 op zaterdag 23 maart van 10.00 uur (18.30 prijsuitreiking) 
  

♠ Bridge op het water op zondag 24 maart van 12.30 – 17.30 (10.15 inschepen!) 
  

♠ 27e Katwijkse Stranddrive op zaterdag 6 april om 10.30 uur (prijsuitreiking ca. 18.00) 
  

♠ Bloemendrive Noordwijkerhout op zondag 7 april om 13.00 uur 
  

♠ Lentedrive Nieuwkoop op zaterdag 13 april om 09.15 uur (prijsuitreiking ca. 17.15) 
  

♠   Oranjedrive op donderdag 25 april om 19.45 uur opgeven 0620219156 of 
macdevrind@gmail.com 
  

Zoals u ziet, kiezen we dit keer voor een kortere vermelding van de drives. Wilt u in de 
Nieuwsbrief iets speciaals vermelden over de drive, geef dit dan tijdig aan me door. Heeft u 
liever meer informatie (en dus een langere Nieuwsbrief!), meld dit dan ook aan me 
(spekgvd@euronet.nl). 

 

Terugblik 
 

Tweede Leidse KiKadrive van CAPS groot succes 
 
Maar liefst 72 paren deden er dit jaar mee aan de bridgedrive die op 28 december 2018 werd 
gehouden voor Kika. De drive werd wederom georganiseerd door CAPS, een samenwerkings-
verband van (vooralsnog) vijf Leidse bridgeclubs: Crash, ADG, PAS, De Sleutels en BOC. In 
totaal is er exact € 6.000 binnengehaald, € 1.000 meer dan in 2017. 75% hiervan gaat naar 
Kika en 25% naar Franniez, (www.franniez.nl), een Leidse stichting die zich inzet voor 
chronisch zieke kinderen. Een fraaie sfeerimpressie en een uitgebreid verslag van drive vindt u 
hier. 
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Uiteraard hopen we volgend jaar op nog meer deelnemers en een nog hogere opbrengst. Als 
de CAPS wordt uitgebreid, dan moet dat zeker lukken. De Leidse clubs Idéfix, VOG, Scylla en 
De Merenwijk zijn inmiddels benaderd en hebben hun medewerking aan de KiKa toegezegd. 
In de volgende Nieuwsbrief hoort u meer over doel, strategie en praktische aanpak van dit 
samenwerkingsverband. 
 
In gesprek met Jan van Cleeff over Bid72: beter leren bieden vanuit je luie stoel 
 
Bid72 is een biedapp. Saskia Hermans, bridgedocent en een van de drijvende krachten achter 
de biedapp bid72 was zo aardig voor de veiling van de KiKadrive gratis een aantal 
abonnementen beschikbaar te stellen. Het bridgeblad IMP stelde voor de veiling een 
jaarabonnement beschikbaar. Reden voor de secretaris van het district om Jan van Cleeff, de 
oprichter van IMP en een van de medeoprichters van bid72, te bellen voor een kort interview. 
 
Een app die alleen maar biedt – en niet speelt? Waarom? 
We hebben de markt goed bestudeerd en merkten dat mensen bieden op een app hartstikke 
leuk vinden, zeker als je het altijd en overal kunt doen. Ieder contract wordt beoordeeld en je 
komt in een klassement. Dat vinden deelnemers spannend en leerzaam. Werken aan je 
partnership en er beter van worden, dat is de missie van bid72. De app heeft daarvoor ook een 
chatfunctie. 
 
Waar komt die naam vandaan? 
Je hebt 72 uur de tijd te reageren op een bod van je partner. 
 
Hoe kom je aan de app en wat kost-ie? 
Je kunt bid72 downloaden in de App Store of Google Play. Je kunt hem drie weken gratis uit-
proberen. Daarna (als je verslaafd bent) kun je een abonnement nemen (€ 2,99 per maand of 
€ 24,99 per jaar). Veel informatie vind je op www.bid72.com. Uiteraard kun je met 
verschillende partners bieden. Het enige wat je nodig hebt is een smartphone of tablet en 
(een) partner(s) met een smartphone/tablet. Als er geen partner in de buurt is, kun je bieden 
met Guru72, een van onze vrijwilligers. 
 
Waar staan jullie nu? 
De app werkt geweldig en wordt overal positief ontvangen. Dat komt ook door de kwaliteit van 
de handen. We zijn momenteel in verschillende landen samenwerkingsverbanden aan het 
opzetten, uiteraard ook met de NBB. Ook zijn we, bovenop de basisapp, modules aan het 
ontwikkelen voor specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld biedafspraken op alle niveaus, van 
beginner (b.v. limietbiedingen) via intermediate (b.v. vierde kleur) tot expert (b.v. RKC). Ideaal 
ook voor docenten, leerlingen en coaches. Onlangs hebben we ons team uitgebreid met 
topbridger Simon de Wijs. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van bridgealgoritmes en 
adviseert over biedsystemen. 
 

  
Zo’n app spreekt de jeugd natuurlijk ook aan? 
Ja, klopt. Veel jeugdbridgers hebben bid72 al op hun smartphone en 
we zijn in gesprek met de Wereld Bridge Federatie (WBF) hoe we 
de jeugd via de app warm kunnen maken voor bridge. De WBF wil 
af van het stoffige imago dat aan bridge kleeft. Kijk maar eens naar 
onze promo. Maar ook voor ouderen is de app een geweldige 
manier om hun bieden te verbeteren: lekker vanuit je luie stoel 
werken aan je biedperformance. 

 

 

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 DKL@bridgedistrictleiden.nl. 
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