
 

 

Nieuwsbrief District Leiden e.o. 

 

Hierbij de laatste extra dikke Nieuwsbrief van 2019 met informatie over ons beleidsplan, 

cursussen, drives en tot slot een thuisbridge-initiatief. We zoeken ook kandidaten voor het 

bestuur en de bemensing van de projecten. Geef u op! Het districtsbestuur wenst u uiteraard 

prettige Kerstdagen en een puik 2020. 
 

Nieuws van het District 

Beleidsplan: meld u aan 

Op 1, 2 en 3 november heeft het districtsbestuur gediscussieerd met 32 leden en bestuurders 

over het beleid voor de komende jaren. We spraken over issues waar verenigingen en 

districtsbestuur elkaar kunnen helpen. Talloze obstakels, ideeën en voorstellen kwamen aan 

de orde (bijvoorbeeld één invallerslijst voor alle verenigingen) en we spraken uitgebreid over 

de projecten die we willen opstarten. Wat we nu nodig hebben, zijn mensen om de projecten te 

helpen trekken en uitvoeren. Het beleidsplan wordt besproken tijdens de ALV van 8 februari. 

Dan gaan we ook rukken en trekken om de projecten te bemensen. Geef u voor die tijd op bij 

de secretaris van het district of bij uw voorzitter. U kunt het plan vanaf 18 december 

downloaden op de site van het district. Ook vindt u daar vanaf die datum een overzicht van de 

opmerkingen en tips die tijdens de sessies zijn gemaakt.Het bestuur is van plan zeker één 

keer per jaar deze sessies te houden. 

 

Bestuurslid gezocht: meld u aan! 

Het districtsbestuur wil uitbreiden. We zoeken nog één nieuw lid. We vergaderen vijf keer per 

jaar, maar tussen de bedrijven door moet er best veel gebeuren. Al met al kunt u uitgaan van 

een belasting van maximaal 2 uur per week. U kunt voor een deel zelf bepalen waaraan u het 

liefst wilt werken. Geef u (i.v.m. ALV van 8-2) vóór 5 januari op bij spekgvd@euronet.nl, liefst 

met een kort cv en een korte omschrijving van uw favoriete inzetgebied. Alle hulp is welkom. 

 

Cees Varkevissertrofee op 1 maart 2020 

Op zondag 1 maart organiseert het district Leiden e.o. in het Denksportcentrum Leiden 

(Robijnstraat 4) voor de derde keer de strijd om de Cees Varkevissertrofee. Deze trofee is een 

clubprijs voor de beste eindigende club uit het district Leiden e.o. U kunt als paar ook ‘los’ 

meedoen en niet voor een club spelen. 

 

We spelen twee zittingen (2 x 16 spellen). In de ochtendzitting wordt gespeeld in groepen van 

maximaal 16 paren. We zorgen ervoor dat alle groepen ongeveer even sterk zijn. Uiteraard 

kunt u genieten van een heerlijke lunch en lekkere borrelhapjes. In de middagzitting delen we 

de paren naar sterkte in groepen van maximaal 16 paren in op basis van de uitslag van de 

ochtendzitting. 

 

Doe mee! Inschrijven kan tot en met woensdag 25 februari. Klik hier voor meer informatie (ook 

voor inschrijven). Bel of mail voor vragen met Peter Jansen 071-5225288 of 

dkl@bridgedistrictleiden.nl. 
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Goedkoop verhuur bridgemateriaal 

Wilt u materiaal huren voor een drive of toernooi? Dat kan via het district voor een zacht 

prijsje: spellen, boards, bridgemates, biddingboxes, arbiters, enz. Voor meer informatie, klik 

hier. Neem contact op met dkl@bridgedistrictleiden.nl. 

 

Workshop NBB-Rekenprogramma-1, versie 4 

Het district organiseert op zaterdag 25 januari 2020 in het Denksportcentrum in Leiden van 

10.00 tot circa 13.00 uur een workshop NBB-Rekenprogramma-1. De workshop wordt 

verzorgd door Peter Jansen, DKL a.i. en webmaster van het district, en Yordi Schouten, lid van 

de technische commissie van het district. 

 

De workshop is bestemd voor mensen die in de vereniging willen meewerken bij het bedienen 

van de nieuwste versie (versie 4) van het NBBR maar daar nog geen of onvoldoende ervaring 

mee hebben. Uitgangspunt is dat de competitie en de zitting zijn voorbereid in het NBBR. 

Peter en Yordi gaan in op allerlei zaken die op een clubavond kunnen voorvallen. 

 

Neem een laptop mee met daarop de NBBR-versie 4.3 of hoger, met een geldige licentie. 

Contant te betalen per persoon: € 10 om de kosten te dekken. Graag voor 18 januari opgeven 

bij Peter Jansen: dkl@bridgedistrictleiden.nl o.v.v. naam, e-mailadres, vereniging en of u 

beschikt over een laptop met geïnstalleerd NBB-rekenprogramma. Voor meer informatie, klik 

hier. 

 

Cursussen Spelpeilontwikkeling (SPO) 

De SPO-cursussen zijn nog in volle gang. Totaal hebben vier docenten tien cursussen van drie 

lessen gegeven. Ongeveer 135 enthousiaste deelnemers hebben van de cursussen genoten. 

Ook volgend jaar zullen we deze cursussen weer organiseren. 

 

Vooraankondiging modules Basisvaardigheden Clubleiding (BVC) 

In het voorjaar 2020 organiseren de districten Leiden e.o. en Den Haag e.o. gezamenlijk de 

modules Basisvaardigheden Clubleiding (BVC). BVC bestaat uit twee modules: BVC 

Organiseren en BVC Arbitreren. De data komen op de website te staan en u krijgt een mailtje 

met de data. Voor meer informatie, klik hier. 

 

Jeugdbridge 

Bridgelessen 

De commissie Jeugdbridge ondersteunt niet alleen jeugdbridge-initiatieven, maar is ook op 

andere fronten actief om bridge onder de aandacht van jongeren te brengen. Zo organiseert zij 

vier bridgelessen op de zondagmiddagen 12 en 26 januari en 9 en 23 februari. We willen met 

deze bijeenkomsten een plek bieden waar alle kinderen uit ons district samen kunnen bridgen. 

Zo hopen we de (mini-)bridgende jeugd geïnteresseerd te krijgen en te houden in het door ons 

zo geliefde spel. 

 

Er wordt gespeeld en lesgegeven van 13.00 tot 17.00 bij LBC in Leiderdorp. Ieder kind is 

welkom, met of zonder enige kaartervaring. Wilt u uw kind laten deelnemen of heeft u nog 

vragen? Neem contact op via s.adams@ziggo.nl. 

 

(Groot)ouder-kindtoernooi 

De Commissie wil komend voorjaar ook weer een (Groot)ouder-Kindtoernooi organiseren. 

Zodra de organisatie rond is, hoort u meer. 
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Nieuwe accountmanager Jeugd bij NBB zoekt scholen 

Ten slotte zijn wij blij met de acties die de bond onderneemt richting jeugd: NBB- account-

manager Joris Delahay is op zoek naar middelbare scholen waar bridge onderdeel kan worden 

van het lesprogramma. Heeft u contacten/ideeën om bij scholen binnen te komen? Neem dan 

contact op met: joris.delahay@bridge.nl. 

 

Drives in het district 

BRIDGE MEE VOOR HET GOEDE DOEL: DE LEIDSE KIKA-

KERSTRDRIVE (K3) OP 27 DECEMBER 2019 

De Leidse bridgeclubs (verenigd in CAPS) organiseren in 

samenwerking met het district Leiden e.o. op vrijdag 

27 december 2018 wederom een bridgedrive voor KiKa. Er zijn 

drie lijnen: A (voor gevorderden), B (voor clubbridgers) en C 

(voor beginners). Uiteraard zijn er lekkere hapjes. 

 

Meld u aan via deze link, ook als u geen NBB-lid bent. Plaats en 

tijd: Denksportcentrum, Robijnstraat, Leiden 19.30 – 23.30 uur. 

Na afloop (en tussentijds) is er een veiling met loterij voor KiKa. Ook als u niet kunt meedoen, 

is een donatie meer dan welkom! Op de site vindt u alle informatie over inschrijven, geld 

overmaken, e.d. Heeft u een mooie aanbieding voor de prijzentafel, de loterij of de veiling, mail 

dan naar (spekgvd@euronet.nl). Vertel alle bridgers die u kent over dit toernooi of geef ze dit 

toernooi als kerstcadeau. 

 

Barre Winterkroegentocht op 8 maart 2020 

De commissie Jeugdbridge heeft de organisatie overgenomen van de Barre 

Winterkroegentocht die elk jaar in Leiden wordt georganiseerd. De opbrengst van deze 22e 

editie van deze drive in de Leidse binnenstad komt grotendeels ten goede aan Jeugdbridge. 

Schrijf u in via onze districtssite. 

 

Andere drives in de regio 

 14 dec 2019 Kaasbridgetocht, Bodegraven 

 21 dec 2019 Kagher Donkere Dagen Drijf 

 05 jan 2020 LBC Nieuwjaars Bridgedrive, Leiderdorp (PDF) 

 12 jan 2020 Winterdrive, B.C. Lisse (PDF) 

 18 jan 2020 Rozendrive, Oegstgeest 

 02 feb 2020 19e Open kampioenschap Noordwijkerhout 

 09 feb 2020 Winterdrive, B.C. Lisse (PDF) 

 14 maart 2020 Lisser Lentedrive  

 21 maart 2020 Kagher Drijf 

 21 maart 2020 100-Handen drive, Leiden 
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Een speciaal initiatief 

Geef u op voor Thuisbridgers.nl 

 

Bridge, Bed & Breakfast 

 

Er zijn allerlei websites waarop u contact kunt leggen om ergens te logeren, zoals ‘Vrienden op 

de fiets’, maar niet specifiek voor bridgers. Maar hoe leuk zou het niet zijn ‘s avonds in 

Nederland of het buitenland ergens te bridgen als u in de buurt bent? Of om mensen te 

ontvangen die voor een keertje een kaartje bij u komen leggen, gezellig wat buurten en daarna 

bij u blijven slapen om de volgende ochtend weer bijtijds te vertrekken? Tegen een nette 

vergoeding uiteraard. 

 

Heeft u een slaapkamer over, overweeg dan mee te doen aan dit initiatief zonder 

winstoogmerk. Aanmelden als gastadres is gratis. Wilt u gebruik maken van dit 

gastvrijheidsnetwerk, dan kunt u lid worden. Voor € 5,00 ontvangt u de lijst met gastadressen 

en kunt u direct contact leggen om een afspraak te maken. Leuk voor de reizende bridgers 

maar ook voor de gastadressen. 

 

Sluit aan, doe mee, zegt het voort en help een groot thuisbridgersnetwerk op te zetten. Het lukt 

alleen met uw hulp. Meer informatie is te vinden op thuisbridgers.nl. 

 

 

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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