
 

 

 

Hierbij de eerste Nieuwsbrief van 2020 met informatie over de ALV en onze nieuwe 

bestuursleden. Natuurlijk ook nieuws van de commissie Jeugdbridge en drives in het district. 

 

Nieuws van het district 

 

ALV 

Centraal in de ALV stond de bemensing van de zes projecten uit het ambitieuze beleidsplan 

2020-2025. Dat is bepaald geen sinecure. Via de ALV meldde alleen Ruud Breedveld zich 

voor project 6 (Communicatie). Onze nieuwe bestuurder Dick Kroeze gaat project 4 (Bridge 

and Fun) trekken (zie hieronder). Zin om wat te doen? Mail naar 

voorzitter@bridgedistrictleiden.nl. Verwachte gemiddelde inzet ca 1 uur per week… dat moet 

toch lukken? Op de site vindt u het beleidsplan en het verslag van de ALV. 

 

Oproep van ons nieuwe bestuurslid Dick Kroeze 

Op 8 februari is het districtsbestuur uitgebreid met Henk Wijzenbroek en Dick Kroeze om de 

slagkracht te bevorderen. Iedereen kent Henk, hieronder stelt Dick zich voor en komt hij met 

een oproep. 

Ik ben samen met Astrid, mijn vrouw, zes jaar geleden begonnen met bridgen. De aanleiding 

was een flyeractie van BC Merenwijk. Ze zochten leden (welke bridgeclub doet dat niet…) en 

boden een beginnerscursus aan. Na de eerste lessen dacht ik, als fanatiek klaverjasser, wat is 

bridge een raar spelletje. Je biedt in een soort codetaal, terwijl je allemaal dezelfde taal 

spreekt… en dan moet je ook nog eens op verzoek vertellen wat een bod betekent. Dat zag ik 

als het verraden van mijn kaart… Maar dat beeld veranderde al vrij snel. Inmiddels zijn we van 

vier clubs lid, doen we mee aan externe competities en kun je ons aantreffen op menig 

kroegen- en zomerdrive in het hele land. Hoezo werkt bridge verslavend…? 

Nu ik met pensioen ben kan ik mij mooi richten op het project Bridge and Fun. Doel hiervan is 

het sociale aspect in bridge-evenementen te vergroten en voldoende speelmomenten te 

creëren voor ieders mogelijkheden om zo meer belangstelling op te wekken voor bridge en te 

gaan voor ‘meer lol’. Denk aan regionale gezelligheidscompetities, een soos overdag voor 

bridgers die ‘s avonds liever niet meer de deur uitgaan, speelavonden aantrekkelijker te maken 

door hier bijvoorbeeld een clinic aan te koppelen, het organiseren van beginnersdrives, etc. 

etc.. Dit kan ik natuurlijk niet alleen! Vind je het leuk om mee te denken of een actieve rol hierin 

te vervullen, stuur mij dan een mail: bestuuralgemeen@bridgedistrictleiden.nl. 

 

Denken en Doen 

Het project Denken en Doen in het District Leiden staat voorlopig stil. Dat wil niet zeggen dat 

we geen lokale initiatieven willen ondersteunen die dezelfde doelstellingen hebben. De 

belangrijkste doelstelling is “Bridge leren” aan mensen in een langzaam tempo. In Reeuwijk is 

een groep gestart met 16 leerlingen, die in 3 x 20 lessen begeleid worden. Dat loopt – hoe kan 

het anders – prima. 
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Natuurlijk willen we ook iedereen helpen die met de gemeente in de lead een “Denken en 

Doen”-project met de Bridgebond willen starten. Het gecertificeerde project van de Bridgebond 

richt zich op eenzaamheidsbestrijding onder ouderen. Wilt u voor een specifieke doelgroep 

een bridgecursus organiseren of wilt u een speciale bridgeomgeving creëren voor personen 

die niet meer op een reguliere club kunnen meekomen, bel dan met 017 2617209 of mail 

naar clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl. Henk Wijzenbroek Projectleider Denken en 

Doen 

 

Keien 

Op 28 januari kreeg Pieter van der Klein (LBC) een Kei met name voor zijn langdurige inzet 

van docent voor spelers van LBC en daarbuiten. Op 18 februari ontving Jan Gräper van BC 

Rijnsburg een Kei voor de vele jaren die hij actief is geweest (onder meer als voorzitter) voor 

de vereniging. Hulde! 

 

Aankondiging modules Basisvaardigheden Clubleiding (BVC): doe mee! 

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

modules Basisvaardigheden Clubleiding (BVC) zodat deze kennis ook via ervaren docenten te 

verkrijgen is. Dit is extra naast de elektronische leeromgeving (ELO) die de NBB aanbiedt. 

BVC bestaat uit twee modules: BVC Organiseren en BVC Arbitreren. Geef u op! Kader houden 

is belangrijk. Hieronder vindt u de belangrijkste gegevens. Voor meer informatie kijk op de 

districtssite bij BasisVaardigheden Clubleiding en op de site van de NBB op 

www.bridge.nl/kennisbank-onderwerp/bvc/. 

 

Module BVC Organiseren 

Deze module richt zich op de organisatie rondom een speelmoment (clubavond). 

 Data   zaterdag 14 maart en 4 april 2020 

Tijd aanvang 10.00 uur, einde 13.00 uur 

Locatie Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4 te Leiden (tel 071-5723229) 

Docent   Peter Jansen (peterjans65@gmail.com; tel 071-5225288), DKL a.i. van het 

District Leiden e.o. 

Aanmelden door het sturen van een e-mail aan peterjans65@gmail.com o.v.v. uw naam, 

telefoonnummer, NBB-nummer en bridgeclub 

Kosten  € 30,- per persoon (€ 20,- voor toegang tot de ELO en € 10,- voor 

ondersteuning door de docent), voor aanvang over te maken op: 

IBAN: NL86 RBRB 0828 9033 52 (REGIOBANK)  

t.n.v. Bridgedistrict Leiden e.o. onder vermelding van BVC Organiseren 

 

Module BVC Arbitreren 

Deze module richt zich op de omgangsvormen aan de speeltafel en hoe je de meest voor-

komende onregelmatigheden kunt oplossen. 
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 Data zaterdag 16 en 30 mei en 13 juni 2020 

Tijd aanvang 11.00 uur, einde 14.00 uur 

Locatie Bridgehome van Bridgeclub Leidschenhage, Dobbelaan 1 te 

Leidschendam (070-3273437) 

Docent Madelon Spek (070-3201813), wedstrijdleider van Bridgeclub Leidschenhage 

Aanmelden door het sturen van een e-mail aan madelon.spek@planet.nl o.v.v. uw naam, 

telefoonnummer, NBB-nummer en bridgeclub 

Kosten € 30,- per persoon (€ 20,- voor toegang tot de ELO en € 10,- voor 

ondersteuning door de docent), voor aanvang over te maken op: 

IBAN: NL29 INGB 0000 4223 21 (ING BANK N.V.) 

t.n.v. District ´s-Gravenhage e.o. onder vermelding van BVC Arbitreren 

 

Toekomstdrive 4 april 

Zoals ieder jaar organiseren we ook dit jaar weer een drive voor de bridgecursisten. U kunt u 

opgeven via uw bridgedocent. Er komen aparte lijnen voor eerstejaars en voor degenen die al 

wat langer op les zitten. Docenten stuur een mail naar: onderwijs@districtleiden.nl. 

 

Kika-Kerstdrive 2019 

Op 27 december organiseerde de CAPS in samenwerking met het district de derde Kika-

Kerstdrive in het Leidse Denksportcentrum. Er deden iets minder paren mee dan in 

voorgaande edities (66), maar de opbrengst overtrof die van de vorige jaargangen: in 2017 € 

5.000, in 2018 € 6.000 en dit jaar maar liefst ruim € 7.000! Dit bedrag is inmiddels 

overgemaakt naar Kika, het fonds voor de bestrijding van kinderkanker. De organisatie gaf 

slechts een paar honderd eurietjes uit aan ingrediënten voor fantastisch lekkere happen. 

Topkok Hans Ruiter van BC Crash stond maar liefst twee dagen belangeloos in de keuken om 

deze hapjes te verzorgen. Anne Smit, Robin van Wijk, Jane Brugghe en Laura Verhees 

verkochten de lootjes (1000 euro!) en brachten de hapjes rond. De hoofdprijs van de loterij 

was een overnachting met champagneontbijt in restaurant de Beukenhof in Oegstgeest. Er 

was uiteraard weer een prachtige prijzentafel en er waren mooie objecten voor de veiling. 

Vooral de restaurantbonnen (gratis beschikbaar gesteld door Plantage 87, De Moerbei, Limes 

en Burgerzaken) deden het goed. Verder doneerden veel bridgers (en zelfs niet-bridgers) gul, 

ook als ze niet meededen. Tot slot ging al het inschrijfgeld naar Kika. Op weg naar de € 8.000 

in 2020! 

 

Van de Commissie Jeugdbridge 

 

(Vervolg)lessen Jeugdbridge 

De bridgelessen in Leiderdorp voor de jeugd waren succesvol. In maart, april en mei komt er 

een vervolg op de lessen van januari en februari. Wil uw kind naar deze lessen en heeft het de 

eerdere lessen niet gevolgd, dan is dat geen probleem: in dat geval verzorgen we een 

inleiding. In de flyer op de site vindt u meer informatie over de lessen. 
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Geef u op voor het tweede (groot)ouder-kindtoernooi 

Daarnaast organiseren we op 29 maart in Leiderdorp het 2e (groot)ouder-kindtoernooi van ons 

district. Het succes van het Lustrum van vorig seizoen krijgt daarmee een vervolg. Heeft u 

vragen of wilt u zich aanmelden, mail dan naar jeugdbridgeleiden@gmail.com of naar 

s.adams@ziggo.nl. 

 

Trekker gezocht 

Om het geven van (mini)bridgelessen op Leidse basisscholen van de grond te krijgen, zijn we 

op zoek naar een trekker voor Leiden. Deze neemt contact op met de scholen en kijkt welke 

mensen/middelen voor de afgesproken bridgelessen nodig zijn. Dat kan gaan om 

bridgedocenten (hoeven niet beëdigd te zijn), tafelbegeleiders en/of materiaal. Daar zal de 

Commissie Jeugdbridge u in ondersteunen. 

Wij zijn dus vooral op zoek naar een organisatorische kracht met interesse om een bijdrage te 

leveren aan jeugdbridge. Heeft u ideeën voor zo’n trekker of wilt u op een andere manier 

bijdragen aan het op poten zetten van jeugdbridge in Leiden? Neem dan contact met ons op 

via s.adams@ziggo.nl. 

 

Doe mee met de Barre Winterkroegentocht 

Ten slotte nog nieuws over de Barre Winterkroegentocht, die de Commissie Jeugdbridge op 8 

maart organiseert in de Leidse binnenstad. De opbrengsten van deze bridgedrive gaan naar 

het jeugdbridge in ons district. Dus niet alleen maar plezier, maar ook nog eens een goede 

daad! Meer informatie over inschrijving vindt u hier. 

 

Drives in het district 

 

Drives in de regio 

 06 maart 2020 Bridge Kampioenschap van Rijnwoude 

 14 maart 2020 Lisser Lentedrive  

 21 maart 2020 Kagher Drijf 

 21 maart 2020 100-Handen drive, Leiden 

 04 april 2020 Katwijkse Stranddrive 

 05 april 2020 73e Bloemendrive, Noordwijkerhout 

 25 april 2020 Lentedrive 2020, BC Nieuwkoop 

 21 mei 2020 Fiets Kroegen Bridgedrive, Noordwijkerhout 

 

NB Voor degenen die dit lezen: dit is de laatste Nieuwsbrief van mijn hand. Ik ben ervan 

overtuigd dat mijn opvolg(st)er net zulke leuke Nieuwsbrieven schrijft, maar dan korter! Dank 

voor de positieve reacties; het waren er niet veel, dus ik koester ze des te meer. 

 

 

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 

  

 

 

mailto:jeugdbridgeleiden@gmail.com
mailto:%20s.adams@ziggo.nl
mailto:%20s.adams@ziggo.nl
mailto:s.adams@ziggo.nl
https://www.nbbclubsites.nl/district/9/activiteit/1071657
https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/9/files/RWK-2020.pdf
http://www.nbbclubsites.nl/club/9020/nieuws/1075315
http://www.kaagsebc.nl/wordpress/kagher-drijf/
http://www.honderdhandendrive.nl/
https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/9/files/2020%2004%2004%20Katwijk%20Stranddrive.pdf
http://www.bcnieuwkoop.nl/drives.html
http://www.mijnnbb.nl/
https://app.inboxify.nl/unsubscribe/2F6A64364C4652695A39493D/48576B686C3269384A45303D/4B6E6D4856566365626E44753945487263782F4A34513D3D
https://app.inboxify.nl/unsubscribe/2F6A64364C4652695A39493D/48576B686C3269384A45303D/4B6E6D4856566365626E44753945487263782F4A34513D3D

