
  

NIEUWSBRIEF 2019 NUMMER 3, AUGUSTUS 2019 
 

Belangrijk nieuws in deze derde Nieuwsbrief is vooral de nieuwe opzet van de 
viertallencompetitie! Het bestuur hoopt dat het dit keer écht gaat lukken om in alle klassen een 
recordaantal teams op de been te brengen. Ook volgen er weer cursussen voor kinderen (zie 
update Jeugdcommissie). Verder wil het districtsbestuur regiobijeenkomsten organiseren naar 
aanleiding van een conceptbeleidsplan (zie ondersteuning vanuit het district). Binnenkort krijgt 
u een Nieuwsflits over de nieuwe Spelpeilontwikkelingscursussen (SPO) die in oktober/ 
december weer worden gegeven in het district. 
 
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 januari 2020. Mail kopij voor 20 december naar 
spekgvd@euronet.nl. 
 
 

 

Nieuws van het district 
 

Districtsviertallencompetitie nieuwe stijl 
 
We hebben de opzet van de districtsviertallencompetitie veranderd in de hoop dat daardoor 
meer mensen meedoen aan de externe competities. Het belangrijkste verschil is dat we in 
kleinere groepen spelen (4 of 5 teams) met in elke groep een thuis- en een uitwedstrijd en, 
afhankelijk van de grootte van de groep, (kruis)finales met andere groepen. De indeling is 
gebaseerd op sterkte en regio (Alphen en omgeving, Leiden en omgeving en Bollenstreek). U 
kunt bovendien zelf uw speelmoment bepalen. Dat kan dus ook een clubavond zijn. Tot slot is 
het de bedoeling vanaf de eerste klasse en lager een middagcompetitie te organiseren, met 
eventueel 2 wedstrijden van 12 in plaats van 24 spellen. 
 
Voordelen 

 maximaal 10 wedstrijden per team 

 kleinere afstand naar uitwedstrijd 

 indeling waar mogelijk conform voorkeur viertal 

 naast een avondcompetitie de mogelijkheid mee te doen aan een middagcompetitie 

 de mogelijkheid buiten verenigingen om mee te doen 

 meer gelijkwaardige tegenstanders doordat er meer klassen zijn. 

Recht op deelname en indeling 
Voor de Hoofdklasse zullen de aanmeldingen volgens verworven rechten zijn. Voor de 1e, 2e 
en 3e klasse geldt vrije inschrijving, waarbij de Technische Commissie van het district 
uiteindelijk beslist over de definitieve indeling. Voor deze drie klassen zal het district bij het 
indelen ook rekening houden met het speelmoment. Zo proberen we voor alle klassen ook een 
middaggroep te maken, kunnen alle teams aangeven op welke dag zij hun thuiswedstrijd 
willen houden en welke dag(en) zij geen uitwedstrijd willen hebben. Voor de middagcompetitie 
is er nog de mogelijkheid om centraal te spelen en dan twee wedstrijden van totaal 12 spellen 
te spelen. Ook hiervoor kunnen alle teams hun voorkeur aangeven. 
 
Als district verwachten we met de kleinere groepen aan alle voorkeuren te kunnen voldoen. 
Lukt dat niet, dan nemen we direct contact op om te zoeken naar een acceptabel alternatief. 
 
Start- en einddatum 
De competitie begint op 28 oktober en eindigt op 15 maart; uiteraard hebben we rekening 
gehouden met de feestdagen en de kerstvakantie. 
 
Aanmelden 
Aanmelden kan tot en met 7 oktober via de vereniging. Lukt het niet via uw vereniging een 
viertal te formeren en wilt u graag meedoen, dan kunt u contact opnemen met de 
wedstrijdcommissie van het district (dkl@bridgedistrictleiden.nl). Het district roept voor hen een 
speciale Viertallenclub in het leven. 
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Tot ziens bij de viertallencompetitie! 
 
Ondersteuning vanuit het district 
Landelijk neemt de belangstelling voor de bridgesport af. Clubs vergrijzen en slinken en 
regionale competities trekken minder deelnemers. Zo zijn er vast meer issues waarmee u als 
vereniging te maken kunt krijgen. Het district wil samen met het bestuur van uw club zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden en gerichte ondersteuning bieden aan clubs. Wij staan open voor 
jullie vragen en ideeën. 
 
In dit kader is het districtsbestuur bezig een conceptbeleidsplan op te stellen. Dat wil ze dan 
voorleggen aan de bestuurders om samen te komen tot een definitief plan en op basis daarvan 
gestructureerd(er) projecten in te zetten en activiteiten te ontwikkelen om ‘leven in de bridgerij 
te houden’. Binnenkort ontvangen de clubbesturen een uitnodiging voor een regiobijeenkomst 
(tweede helft oktober). Wilt u meedenken of meedoen? Maak dit kenbaar aan uw clubbestuur 
of mail naar spekgvd@euronet.nl. 
 
Voortgang project ‘Denken en Doen’ in het district 
In een vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het district met een subsidie van de 
Stichting Carolusgulden € 7800 het door de Bridgebond geïnitieerde project Denken en Doen 
wil opstarten in alle gemeenten in het district. In Wassenaar en Bodegraven-Reeuwijk is het 
project gestart. 
 
Nu blijkt echter dat onze werkwijze niet aansluit bij de manier waarop de Bond het project 
‘Denken en Doen’ heeft ingericht. Het project is door veel instanties erkend als een interventie 
voor eenzaamheidsbestrijding. De Bond vindt de werkwijze van het district daar te veel van 
afwijken. In de praktijk betekent dit dat we het foldermateriaal van Denken en Doen niet mogen 
gebruiken, en in onze uitingen ook niet ‘Denken en Doen’ kunnen gebruiken. De komende drie 
maanden gaat Henk Wijzenbroek, Projectleider Denken en Doen District Leiden, op zoek naar 
werkbare oplossingen. 
 
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Op basis van de uitgangspunten van het project 
heeft Henk bijgedragen aan het opstarten van speelmomenten in het district met dezelfde 
doelstellingen. 
 
Wilt u overdag starten met een nieuwe groep (starters, beginnende spelers of spelers die niet 
meer 24 spellen in 4 uur kunnen of willen spelen), laat het Henk weten via 
henkwijzenbroek@hetnet.nl. Hij gaat graag na of en hoe hij u met geld en advies kan 
ondersteunen. 
 
Oproep aan docenten voor bijwerken docentenbestand van BridgeBond en district 
De BridgeBond heeft ons verzocht de docenten te vragen of ze nog actief bridgeles (willen) 
geven. Ook het district wil graag up-to-date blijven, zodat we cursisten zo goed mogelijk 
kunnen doorverwijzen. Op de site van het district staat hier de pagina met actieve 
bridgedocenten. Graag een mailtje naar onderwijs@bridgedistrictleiden.nl indien uw gegevens 
op deze pagina niet kloppen. Op de site van de NBB kunt u hier de gegevens van docenten 
vinden. Wilt u controleren of uw gegevens hier nog kloppen? 
 
Update Jeugdcommissie District Leiden 
De Commissie Jeugdbridge Leiden heeft dit jaar weer veel gedaan. Zo zijn er in het hele 
district op scholen weer minibridgelessen gegeven door de vele vrijwilligers die dit district rijk 
is. Zonder hen zou de commissie met lege handen staan. Zij begonnen dit jaar bridgelessen 
op het Bonaventura College in Leiden. Verder kreeg dit jaar In Bodegraven het 500ste kind 
bridge geleerd en werd in Noordwijkerhout begonnen met jeugdbridge, naast onze reeds 
bestaande kernen. Daarnaast stond de commissie op de El-Cid (introductieweek voor Leidse 
studenten) en werkt ze aan een nieuw ouder-kindtoernooi. Tot slot presteerden spelers uit ons 
district goed op de verschillende Nederlandse Kampioenschappen. Wij hopen op een mooi 
volgend seizoen. 
 
Voor komend jaar staan er weer enkele zaken op de planning. Zo zal op 21 september de 
jaarlijkse bijeenkomst plaatsvinden voor iedereen die zich bezighoudt met jeugdbridge óf 
overweegt dit te doen. We bespreken de huidige stand van zaken en de plannen voor het 
komende jaar. U vindt de uitnodiging de komende week op de districtswebsite. 
 
Daarnaast willen wij jonge enthousiastelingen extra mogelijkheden geven om te spelen. 
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Daartoe willen we op zondagen om de twee à drie weken een middag organiseren voor 
kinderen die graag verder willen met bridgen. Na de basisschool is er immers vaak geen 
georganiseerd speelmoment meer en vinden ouders ’s avonds spelen geen verstandig idee. 
Door te spelen op die zondagen, blijven de kinderen verbonden met bridge, zodat ze als ze 
wat ouder zijn makkelijker bij een club kunnen aansluiten. Is uw kind geïnteresseerd? Neem 
contact op met Henk Wijzenbroek via jeugdbridgeleiden@gmail.com. Bij voldoende 
aanmeldingen hebben we de ambitie om half september de eerste middag te organiseren. 
 
Wilt u zich ook inzetten voor jeugdbridge? Neem dan een kijkje op de districtswebsite. Daar 
vindt u een lijst met initiatieven per woonplaats. U kunt natuurlijk ook de bijeenkomst op 21 
september bezoeken in het Denksportcentrum, Robijnstraat 4 in Leiden om 10 uur. 
 
Keien en sturen 
Het is alweer even geleden, maar toch onze felicitaties voor voorzitter Jan Mensink van BC De 
Merenwijk: hij kreeg op 28 mei een Kei uitgereikt door Egbert Sneller vanwege zijn tomeloze 
inzet voor ‘zijn cluppie’. 

 

Nieuws van de clubs 
 

Save the date: Kikadrive op 27 december 2019 
De Kikadrive vindt dit jaar plaats op vrijdagavond 27 december. Noteer de datum vast in uw 
agenda. Nog nooit meegedaan? Dan is deze derde uitvoering voor het goede doel een must. 
 
Doe mee aan de Hutspotdrive op zondag 29 september 
De CAPS (Crash, ADG, PAS en De Sleutels en binnenkort meer Leidse clubs) neemt de 
organisatie van de zeer succesvolle Hutspotdrive over van Wim van den Berg. Het district blijft 
bij de organisatie betrokken. Uiteraard bedankt het districtsbestuur Wim voor zijn jarenlange 
inzet om van dit toernooi een succes te maken. 
 
De drive vindt plaats aan de Robijnstraat 4 in Leiden en duurt van 10.00 tot circa 18.00 uur. 
We spelen 2x21 spellen in drie lijnen. De lunch, hoe verrassend, is een heerlijke hutspot. Na 
afloop is er een drankje met haring (niet in de drank, ernaast). Inschrijving bij voorkeur via de 
website van het district of per e-mail naar Albert Houtman alberthoutman@casema.nl. 
Raadpleeg de districtswebsite. Het telefoonnummer van Bert is: 06-46620192. 
 
Overige toernooien/drives 
 
Natuurlijk is er veel meer te doen in ons district. Zo vindt op zondag 22 september het Jaap 
Kokkestoernooi plaats. Het toernooi biedt een prima mogelijkheid tot 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. Klik en schrijf in voor dit toernooi 
of een van de andere toernooien! 
  

za 22-sep Jaap Kokkes 4-tallentoernooi, Leiden - BC Crash 

zo 13-okt Winterdrive, B.C. Lisse 

za 9-nov Bridge Beter Toernooi, Alphen a.d. Rijn 

zo 10-nov Winterdrive, B.C. Lisse 

zo 8-dec Winterdrive, B.C. Lisse 

za 14-dec Kaasbridgetocht, Bodegraven 

za 21-dec Kagher Donkere Dagen Drijf  

Ook in de Nieuwsbrief met een open drive/toernooi? Lever info tijdig aan bij de DKL 
(dkl@bridgedistrictleiden.nl) 
 
Terugblik 
De zomerdrives zijn achter de rug. Hopelijk waren die voor alle organisatoren succesvol. De 
secretaris ontving tien mails om volgend jaar weer een Nieuwsbrief te maken met een 
overzicht van de drives. Op 4.700 bridgers is dat wel erg weinig. Het district zoekt daarom naar 
een andere, minder arbeidsintensieve, vorm om de drives onder ieders aandacht te brengen. 
Uiteraard blijft alle informatie te vinden op de site van het district. 
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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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