
 

 

Nieuwsbrief District Leiden e.o. 2019, nummer 2: Zomerdrives 

 

Deze tweede editie van de Nieuwsbrief is geheel gewijd aan de zomerdrives. De drives staan 

gesorteerd op avonden (middagen) en daaronder alfabetisch. Meer informatie is er doorgaans 

via de clubsites: https:www.nbbclubsites.nl/club/…. Op de plek van de puntjes vult u het 

clubnummer in. U kunt ook naar de site van het district. 

Ik heb nog wel een verzoek. Zo’n nieuwsbrief met zomerdrives is veel werk. Dat is niet zo erg, 

mits deze wat toevoegt aan flyers, districtssite enz. Dus wat denkt u? Krijgt u deelnemers 

dankzij deze brief? Gaat u naar een zomerdrive op basis van deze brief? U kunt mailen naar 

spekgvd@euronet.nl om mij te laten weten dat u deze editie van de Nieuwsbrief ook volgend 

jaar graag ziet verschijnen! 

 
 

 

Maandagavonden 

 

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

Vorm: 

Kosten per paar: 

Finale: 

Prijzen: 

Overige bijzonderheden: 

 

Meer info: 

  

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

Vorm: 

Kosten per paar: 

Finale: 

Prijzen: 

 

Overige bijzonderheden: 

 

  

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

BC Idéfix 

19.45 uur 

Bubbeljungle, Vlasbaan 7, Leiderdorp 

van 01-07 t/m 26-08 

vanaf 19.15 uur 

nee 

Paren in lijnen 

€ 6,00  

geen 

prijzen per lijn 

Alleen komen is ook mogelijk (met een even aantal mensen 

dat alleen komt, kan er worden gespeeld). 

zuidam0801@gmail.com 

  

Bridge ’86 Leimuiden 

19.45 uur 

Partycentrum Keijzer, Dorpsstraat 30, Leimuiden 

van 20-5 t/m 2-9, m.u.v. 10-6, 22-7 en 29-7 

vanaf 19.15 uur 

nee 

aparte lijnen naar speelsterkte 

€ 5,00 

gezellige slotavond i.p.v. finale 

wijn, welke paren winnen wordt iedere speelavond nader 

bepaald 

opgave NBB nr. gewenst; voldoende 

parkeergelegenheid, aparte lijnen naar speelsterkte 

  

BC Voorhout 

19.45 uur 

De Verdieping, dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD Voorhout  

https://www.nbbclubsites.nl/district/9
mailto:spekgvd@euronet.nl
https://www.nbbclubsites.nl/club/9052
mailto:zuidam0801@gmail.com
https://www.nbbclubsites.nl/club/9041
https://www.nbbclubsites.nl/club/9022


Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

 

Vorm: 

Kosten per paar: 

Finale: 

Plaatsing voor finale: 

Prijzen: 

Meer info: 

 

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

Vorm: 

Kosten per paar: 

Finale: 

Prijzen: 

Meer info: 

 

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

 

Vorm: 

Kosten per paar: 

Finale: 

Plaatsing voor finale: 

 

 

Prijzen: 

 

 

Overige bijzonderheden: 

 

Meer info: 

 

 

 

van 20-05 t/m 26-08 

Ja, tot 19.45 uur aan de zaal 

Els Mens: 06-11191193; bridgeclubvoorhout@gmail.com of 

via BC Voorhout/Agenda 

Paren 

€ 6,00 

2 september 

geen info    

wisselend in de klassering 

zie website van BC Voorhout 

  

N.B.V. de Dummie 

19:45 uur 

Hotel Royal, Voorstraat 76, Noordwijk  

3 juni t/m 19 augustus, niet op 10 juni 

tot 19:30uur 

dedummie@gmail.com of N.B.V. de Dummie / Agenda 

paren  

€ 6,00  

26 augustus  

Wijn en 1/5 staatsloten 

Cor Spaargaren: 06-83977215  

  

B.C. de Wasbeek, Sassenheim 

19.45 uur 

Tuinzaal Marente, Hoofdstraat 82, 2171 AV Sassenheim 

van 3 juni t/m 12 augustus (10 avonden) (niet op 10 juni 

uiterlijk om 19.15 uur 

via B.C. de Wasbeek / Agenda of telefonisch op nummer; 

06-48718367 

parencompetitie 

€ 6,00, voor niet-NBB-leden € 7,00 

19 augustus  

Automatisch bij deelname aan 6 of meer avonden en de 

nummers 1 van elke avond. Deelname aan de finale-avond 

is gratis. 

Elke avond een aantal prijsjes in natura. Op de finaleavond 

een uitgebreide prijzentafel en huldiging van nummer 1 in 

het algemeen klassement. 

Elke avond wordt er een hapje geserveerd. Op de finale 

avond zijn dat meer hapjes. 

zie website van B.C. de Wasbeek 

  

 

 

Dinsdagavonden 

 

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan zaal: 

Vooraf aanmelden: 

Boskoopse B.C. 

19.30 uur 

De Loods, Boskoop, Zijde 11 

van 4 juni t/m 20 aug 

tot uiterlijk 19.15 uur 

nee 

mailto:bridgeclubvoorhout@gmail.com
https://www.nbbclubsites.nl/club/9022/activiteiten
https://www.nbbclubsites.nl/club/9022/nieuws/1009582
https://www.nbbclubsites.nl/club/9046
mailto:dedummie@gmail.com
https://www.nbbclubsites.nl/club/9046/activiteiten
https://www.nbbclubsites.nl/club/9039
https://www.nbbclubsites.nl/club/9039/activiteiten
https://www.nbbclubsites.nl/club/9039
https://www.nbbclubsites.nl/club/9012


Vorm: 

Kosten per paar: 

Finale: 

Prijzen: 

Meer info: 

  

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

Vorm: 

Kosten per paar: 

Finale: 

Plaatsing voor finale: 

Prijzen: 

Meer info: 

  

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

 

Vorm: 

Kosten per paar: 

Finale: 

Plaatsing voor finale: 

 

Prijzen: 

 

 

 

 

Overige bijzonderheden: 

 

  

  

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

Vorm: 

Kosten per persoon: 

 

Prijzen: 

Meer info: 

  

paren 

€ 5,00  

27 augustus 

paren 1,2 en 3 krijgen een prijsje 

sjel48@hotmail.com, of zie website Boskoopse B.C. 

  

B.C. Castellum 

20.00 uur (19.45 uur aanwezig) 

Driehoorne, Uranusstraat 34, Alphen aan den Rijn 

Van 2 juli t/m 13 augustus 

vanaf 19.15 uur tot 19.45 uur 

nee 

paren 

€ 6,00 

20 augustus  

Finaleavond alleen voor finalisten en genodigden 

Wijn en plaatsing voor finale 

A. van Vliet, 0172-477964, secr.castellum@ziggo.nl 

  

Leiderdorpse B.C. 

19:45 uur 

Bernhardstraat 1, Leiderdorp 

van 11 juni t/m 6 augustus  

Vanaf 19:00 uur  

Marianne de Vrind 06 20219156 of e-mail 

macdevrind@gmail.com 

Paren, in lijnen naar sterkte 

€ 6,00 per paar 

13 augustus 

Bij 8-12 paren per lijn de winnaars, bij 13-18 paren de 

nummers 1 en 2, en bij meer dan 18 de nummers 1, 2 en 3. 

In de voorronden flessen wijn of doos chocolade voor de 

hoogst aankomende paren, die zich niet voor de finale 

plaatsen. In de finale drie geldprijzen per groep. Verder kan 

iedereen die zich voor de finale plaatst, een prijs van de 

prijzentafel pakken. 

Er is geen rookruimte meer (wel buiten). Bij de finale wordt 

er diverse malen rondgegaan met hapjes.In de voorronden 

en finale zijn er natuurlijk weer meesterpunten te verdienen. 

  

B.C. Slempempers 

20.00 uur 

Het dorpshuis Ter Aar 

van 04-06 t/m 27-8 

ja vanaf 19.30 uur tot 19.50 uur 

Nee 

paren 

Strippenkaart 8 ritten voor 14,00, € 2,50 per keer als u 

geen rittenkaart wilt. 

wijn en chocolade de nrs 1 in de lijnen, en de rest variabel  

0624548023 

  

mailto:sjel48@hotmail.com
https://www.nbbclubsites.nl/club/9012/pagina/1012225
https://www.nbbclubsites.nl/club/9033
mailto:secr.castellum@ziggo.nl
http://www.lbc-bridge.nl/
mailto:macdevrind@gmail.com
https://www.nbbclubsites.nl/club/9007


Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

Kosten per paar: 

  

 

 

B.C. VOG 

19.45 uur  

De Statenhof serviceflat, Bachlaan 712 te leiden 

2 juli t/m 6 augustus 

vanaf 19.00 tot 19.30 

bij Hillie Visser, 071-5171106 tot 18.00 uur (op de dinsdag) 

€ 5,00 

  

 

 

Woensdagmiddagen 

 

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden bij: 

 

Vorm: 

Kosten per paar: 

 

Prijzen: 

Overige bijzonderheden: 

 

Meer info: 

 

 

Bridgeclub Teylinger Soos 

14.00 uur 

de Zevensprong, Rusthofflaan 27-A, Sassenheim 

van 5-6 tot en met 28-8 

20 minuten voor aanvang, of vooraf aanmelding 

via Bridgeclub Teylinger Soos / Agenda of Bij Ida Heijl 

0623394280 

paren 

NBB-leden, maar niet lid van de Teylinger Soos € 6 euro, 

niet-NBB-leden € 7.  

fles wijn voor paar nr. 1 en via loting flesje wijn. 

tijdens de bridge krijgt u 2 hapjes geserveerd en bij 

binnenkomst is er altijd wat lekkers bij de koffie/thee 

zie website Bridgeclub Teylinger Soos 

 

 

Woensdagavonden 

 

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

Vorm: 

Kosten per paar: 

Finale: 

Prijzen: 

Meer info: 

  

Club: 

 

 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

 

Vooraf inschrijven: 

 

B.C. Alkemade 

20.00 uur 

Café-Restaurant Wagenaar, Zuideinde 3B, 2371 BP 

Roelofarendsveen 

van 12-6 tot en met 21/8  

Vanaf 19.15 uur tot 19.45 uur 

niet nodig 

Paren 

€ 5,00 per paar 

dinsdag 27 augustus 20.00 uur 

Iedere avond wijn 

whogenboom@hetnet.nl 

  

CAPS (B.C. Crash – B.C. A.D.G. – B.C. de Sleutels – 

Pelikaanhof All Stars): butlerzomerdrives met clinic door 

topspelers na afloop! 

19.30 uur  

Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden 

26-6 t/m 24-7  

Van 19.00 uur tot 19.20 uur (houd je NBB-nummer en cash 

bij de hand) 

Yordi.Schouten@ziggo.nl tot 18.30 uur van de speelavond 

o.v.v. voor- en achternamen spelers en NBB-nummers + 

https://www.nbbclubsites.nl/club/9023
https://www.nbbclubsites.nl/club/9062
https://www.nbbclubsites.nl/club/9062/activiteiten
https://www.nbbclubsites.nl/club/9062/nieuws/1013405
https://www.nbbclubsites.nl/club/9004
mailto:whogenboom@hetnet.nl
https://www.nbbclubsites.nl/club/9040
https://www.nbbclubsites.nl/club/9027
https://www.nbbclubsites.nl/club/9003
https://www.nbbclubsites.nl/club/9029
mailto:Yordi.Schouten@ziggo.nl


 

Vorm: 

 

Kosten per paar: 

Finale: 

Plaatsing voor finale: 

 

 

 

 

Prijzen: 

Overige bijzonderheden: 

 

 

 

 

Meer info: 

 

 

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

 

Vorm: 

Kosten per paar: 

 

Prijzen: 

Bijzonderheden: 

  

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

 

Vorm: 

Kosten per paar: 

Finale: 

Plaatsing voor finale: 

 

Prijzen: 

Overige bijzonderheden: 

Meer info: 

 

 

 

 

 

 

speelsterkte (A, B, beginner) 

Butler in twee lijnen naar sterkte (voor de beginnerslijn 

paren) 

€ 8, cash te betalen aan de zaal (ook bij voorinschrijving) 

14-8, 19.30 uur 

Iedereen die vijf bidcoins verzameld heeft, heeft recht op 

een plaats in de finale. Je verdient per avond bidcoins: nr.1 

vier bidcoins, nr. 2 drie, nr. 3 twee en alle anderen één. Dus 

vijf keer meedoen is genoeg, maar ook een keer eerste 

worden en nog een keer meedoen.  

In natura 

Na afloop van alle avonden is er een clinic, waarin de 

deelnemers spellen ter nabespreking kunnen voorleggen 

aan topbridgers, waaronder (wschl): Louk Verhees, Thibo en 

Gé Sprinkhuizen, Leo Huvers. Tijdens de clinics worden er 

lekkere hapjes geserveerd. 

Yordi.Schouten@ziggo.nl of 071 515 65 12 (Truus van der 

Spek) 

B.C. het Anker 

20.00 uur 

Het Anker Chopinlaan 2 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk 

van 5 juni t/m 21 augustus 

ja vanaf 19.45 uur 

nee, eventueel info via dannyholling@gmail.com, 06-

27054695 

paren 

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

persoon 

per avond  

slotavond met bittergarnituur 

B.C. Lisse 

19.45 uur graag aanwezig zijn om 19.30 uur  

’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 2162 AA Lisse 

5 juni t/m 31 juli, niet 17 juli 

nee 

tot 13.00 via BC Lisse / Agenda, mail: tc.bclisse@gmail.com, 

06-18941739 

paren in aparte lijnen naar speelsterkte 

€ 6,00, niet-leden NBB € 7,00 

7-8 om 19.45 uur 

nr.1 per lijn (mits min. 3 keer meegespeeld) en paren die 

min. 5 keer hebben deelgenomen aan deze zomerdrives 

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

pauze na 3e ronde 

zie 06-18941739 of website van B.C. Lisse 

 

 

mailto:Yordi.schouten@ziggo.nl
https://www.nbbclubsites.nl/club/9025
mailto:DannyHolling@gmail.com
https://www.nbbclubsites.nl/club/9020
http://www.nbbclubsites.nl/club/9020/activiteiten
mailto:tc.bclisse@gmail.com
https://www.nbbclubsites.nl/club/9020/nieuws/1009586


Donderdagen 

 

Club: 

Speelmoment: 

Aanvang: 

Locatie: 

 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

 

Vooraf aanmelden: 

Vorm: 

Kosten per paar: 

Bijzonderheden: 

  

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

 

Vorm: 

Kosten per paar: 

Finale: 

Plaatsing voor finale: 

 

Prijzen: 

 

 

 

 

Overige bijzonderheden: 

 

  

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

Vorm: 

Kosten per paar: 

Finale: 

Plaatsing voor finale: 

 

Prijzen: 

 

 

 

 

 

B.C. het Juiste Bod – B.C. de Schelft – B.C. Gambri 

Donderdagmiddagen! 

13.30 uur Zaal open 13.00 uur 

Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4, 2211 NA 

Noordwijkerhout 

van 6 juni t/m 22 augustus 

Ja vanaf 13.00 uur (= tijdstip zaal open) tot 13.15. uur (= 15 

minuten vóór aanvang) 

Sjaak Geerlings sjaak.geerlings@gmail.com 0622559225 

Paren 

€ 5,00  

ook individueel inschrijven mogelijk  

  

Leiderdorpse B.C. 

19:45 uur 

Bernhardstraat 1, Leiderdorp 

van 13 juni t/m 8 augustus  

Vanaf 19:00 uur  

Peter Dekker – 06 27149303 of 071 – 5211522 of e-mail – 

peter@dekker.ws 

Paren, in lijnen naar sterkte 

€ 6,00  

15 augustus 

Bij 8-12 paren per lijn de winnaars, bij 13-18 paren de 

nummers 1 en 2, en bij meer dan 18 de nummers 1, 2 en 3. 

In de voorronden flessen wijn of doos chocolade voor de 

hoogst aankomende paren, die zich niet voor de finale 

plaatsen. In de finale drie geldprijzen per groep. Verder kan 

iedereen die zich voor de finale plaatst, een prijs van de 

prijzentafel pakken. 

Er is geen rookruimte meer (wel buiten). Bij de finale wordt 

er diverse malen rondgegaan met hapjes. In de voorronden 

en finale zijn er natuurlijk weer meesterpunten te verdienen. 

B.C. Rookvrij Troef 

20.00 uur 

Serviceflat Driehoorne, Sterrenlaan 112, Alphen aan den Rijn 

van 4 juli t/m 15 augustus  

ja tot 19.50 uur  

Niet nodig 

Paren 

€ 6,00  

22 augustus 

Per zomeravond plaatsen de nummers 1 per lijn zich (gratis) 

voor de finaleavond. 

Wijn voor de nummers 1 en 2 en per avond een 

keuzenummer. 

 

 

 

https://www.nbbclubsites.nl/club/9008
https://www.nbbclubsites.nl/club/9028
mailto:sjaak.geerlings@gmail.com
http://www.lbc-bridge.nl/
mailto:peter@dekker.ws
https://www.nbbclubsites.nl/club/9047


Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

 

 

Vorm: 

Kosten per paar: 

 

Finale: 

Prijzen: 

 

Overige bijzonderheden: 

 

 

 

Indeling: 

Meer info: 

  

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

 

Data: 

Aanmelding aan de zaal: 

Vooraf aanmelden: 

Vorm: 

 

 

 

 

 

Kosten per paar: 

Uitslag: 

Prijzen: 

Overige bijzonderheden: 

Meer info: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.C. Sassem Troef 

20.00 uur 

“De Oude Tol”, Hoofdstraat 147, 2171 BA Sassenheim 

Van 4 juni t/m 22 augustus 

nee 

tot 16.00 uur via B.C. Sassem Troef / Agenda of via e-mail: 

Zomerbridge@sassemtroef.nl of telefoonnummer 

wedstrijdleider in de agenda op de site van Sassem Troef. 

Paren 

€ 3,00 per persoon, of een ‘abonnement’ voor 10 weken 

voor slechts € 25,00 per persoon.  

29 augustus 

Wijn voor nr. 1 en 2 en het paar in elke lijn dat het dichtst bij 

45% scoort (nr. 3 bij lijnen vanaf 16 paren) 

Gedupliceerde spellen, spelverdelingen na afloop. Plaatsing 

voor de finale nr. 1 en 2 (nr. 3 bij lijnen vanaf 16 paren) en 

minimaal 2x aanwezig. Spelers die vier keer aanwezig zijn 

geweest plaatsen zich altijd. Maximaal 64 paren per avond. 

volgens Ranking 

zie website van B.C. Sassem Troef 

  

B.C. Scylla 

20.00 uur 

Voorschoterweg 6F, 2324 NE, Leiden, nabij zwembad De 

Vliet 

Van 4 juli t/m 22 augustus 

vanaf 19.15 uur tot 19.45 uur 

tot do 18.00 uur bridgeverenigingscylla@gmail.com 

Dit is een zomerdrivecompetitie (topintegraal), met 

parentelling en een individuele eindstand. We spelen in een 

A- en B-lijn. Wie ten minste zes van de acht avonden 

meespeelt en het hoogst geklasseerd staat, wint € 75,--. 

Wordt het minimale aantal avonden als paar gespeeld en 

eindigt het paar als eerste, dan wordt dit bedrag gedeeld. 

€ 6,00  

direct na afloop, uitslag en spelverdelingen ook via site  

Per lijn 3 prijzen per paar, wijn of chocola 

Er worden hapjes geserveerd 

website van B.C. Scylla 

  

 

 

https://www.nbbclubsites.nl/club/9017
https://www.nbbclubsites.nl/club/9017/activiteiten
mailto:Zomerbridge@sassemtroef.nl
https://www.nbbclubsites.nl/club/9017/nieuws/1012906
https://www.nbbclubsites.nl/club/9035
mailto:bridgeverenigingscylla@gmail.com
https://www.nbbclubsites.nl/club/9035/nieuws/1009592


Zondagmiddagen 

 

Club: 

Aanvang: 

Locatie: 

Data: 

Aanmelden aan de zaal: 

Vooraf aanmelden bij: 

 

Vorm: 

Kosten per paar: 

 

Prijzen: 

Overige bijzonderheden: 

 

Meer info: 

 

 

Bridgeclub Teylinger Soos 

14.00 uur 

de Zevensprong, Rusthofflaan 27-A, Sassenheim 

van 2-6 tot en met 25-8 

20 minuten voor aanvang, of vooraf aanmelding 

via Bridgeclub Teylinger Soos / Agenda of Bij Ida Heijl 

0623394280 

paren 

NBB-leden, maar niet lid van de Teylinger Soos € 6 euro, 

niet-NBB-leden € 7.  

fles wijn voor paar nr. 1 en via loting flesje wijn.  

tijdens de bridge krijgt u 2 hapjes geserveerd en bij 

binnenkomst is er altijd wat lekkers bij de koffie/thee 

zie website Bridgeclub Teylinger Soos 

 

 

 

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. 

  

 

https://www.nbbclubsites.nl/club/9062
https://www.nbbclubsites.nl/club/9062/activiteiten
https://www.nbbclubsites.nl/club/9062/nieuws/1013405
http://www.mijnnbb.nl/
https://app.inboxify.nl/unsubscribe/6E6638644F657748412F4D3D/48576B686C3269384A45303D/59486375533948554762344A6550336B6F35304B62773D3D
https://app.inboxify.nl/unsubscribe/6E6638644F657748412F4D3D/48576B686C3269384A45303D/59486375533948554762344A6550336B6F35304B62773D3D

