
  

 

Beste Bridgers, 
 
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief van een nieuwe secretaris.  Zoals de opmerkzame lezer in 
de editie van februari jl. heeft kunnen lezen, heeft Truus van der Spek haar werkzaamheden 
neergelegd. In overleg met de andere bestuursleden heb ik de functie van secretaris op mij 
genomen. Voorlopig voor de duur van één jaar. 
 
Maar belangrijker, hoe gaat het met u in deze vervelende coronatijd? Hopelijk is iedereen bij u 
gezond en bent u inmiddels gewend aan social distancing. Sinds de maatregelen van het 
kabinet tegen de bestrijding van het virus, ziet het leven van ons bridgers er ineens heel 
anders uit. Geen wekelijkse competitie meer op de club en ook het thuisbridgen met onze 
vrienden en kennissen is aan banden gelegd. De NBB houdt ons op de hoogte van de 
adviezen en regelingen. Stapje voor stapje komen we uit de lockdown, maar de huidige 
situatie zal vooralsnog voortduren tot 1 september. Van belang is hoe het virus zich tijdens de 
verruiming van de maatregelen ontwikkelt. In ieder geval wenst het hele bestuur u alle sterkte 
toe in deze bijzondere tijd. 
 
In tegenstelling tot wat u gewend bent, gaat deze nieuwsbrief niet over de zomerdrives. 
Immers, ook die gaan niet door. In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor online bridgen, de 
afronding van de districtscompetities en het jeugdbridge. Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
Dick Kroeze. 
 
Heeft u suggesties voor de nieuwsbrief of heeft u iets interessants te melden, schroom dan 
niet contact met mij op te nemen. De volgende brief staat gepland voor eind augustus.  Mijn 
mailadres is  secretaris@bridgedistrictleiden.nl. 

 

NIEUWS VAN HET DISTRICT 
 

Dankwoord aan Truus 
Zoals hierboven vermeld, heeft Truus haar werkzaamheden voor het district helaas neer 
moeten leggen.  Graag bedanken wij haar voor haar enorme inzet. Hoewel zij slechts een paar 
jaar zitting heeft gehad in ons bestuur, is zij als een wervelwind tekeer gegaan. Ze heeft 
(samen met het organisatiecomité) hard gewerkt om van het laatste lustrum van het district 
een feest te maken. Haar rol in de totstandkoming van het vijfjaren beleidsplan was zeer groot. 
Zij heeft samen met Henk Wijzenbroek de kar getrokken bij het schrijven van dit plan. En tot 
slot willen we nog even een tipje van de sluier t.a.v. haar inzet in het bestuur oplichten. Haar 
wijze van notuleren en haar inbreng in vergaderingen was verfrissend en inspirerend. Het is 
jammer dat zij haar functie in het bestuur heeft neergelegd. Wij wensen haar veel sterkte in 
deze rare tijd. 
 
Geen bridge op de club. Wat nu? 
Door het coronavirus zijn onze wekelijkse clubavonden en –middagen tot stilstand gekomen. 
Gelukkig biedt internet ons diverse mogelijkheden om online te bridgen. Zo kunnen we toch 
onze spelervaring en bied- en speelcapaciteiten op peil houden. Velen hebben zich 
bijvoorbeeld aangemeld voor StepBridge en spelen dit individueel of in clubverband.  Wat dit 
laatste betreft, is het goed om te zien hoe snel sommige clubs deze mogelijkheid hebben 
opgepakt en hun leden op weg hebben geholpen. Hulde aan de TC’s en andere betrokkenen! 
StepBridge is een initiatief van de Bridgebond en is niet alleen handig om de bestaande leden 
van je club bij je club te blijven betrekken, maar is ook een manier een grijze club uit je 
omgeving of bridgende niet-leden naar je club te halen.  Voor de niet-Steppers zijn er online 
ook nog veel andere mogelijkheden, zowel betaald, als niet betaald. De bekendste 
Nederlandse programma’s zijn naast StepBridge BIC en Bid72.  Neem eens een kijkje op de 
site van de NBB. Ook maken wij u graag attent op een andere site van de NBB waar u kunt 
zien welke activiteiten momenteel worden ontplooid. Vooral BridgeTV is leuk. 
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Oproep van onze clubadviseur Henk Wijzenbroek 
Komt uw club door de huidige situatie in de financiële problemen, laat het hem dan weten. 
Misschien kan hij u helpen met het bedenken van een oplossing. Ook blijft hij open staan voor 
vragen van verenigingen en leden.  Henk is bereikbaar via: 
clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl, of henkwijzenbroek@hetnet.nl 
 
Besluiten TC afronding districtsviertallencompetitie 2019-2020 
In verband met het coronavirus kon de laatste zitting van de viertallencompetitie helaas niet 
worden gespeeld. Het was eerst wachten op het besluit van de WeCo over de afronding van 
de districtscompetities. Hierin staat een advies aan de districten hoe de districtscompetities af 
te ronden. Op basis hiervan heeft de TC (samen met de toekomstige DKL) het volgende 
besloten voor promotie- en degradatie voor de districtsviertallencompetitie: 

 Kampioen / promotie - de teams die eerste staan in hun poule, die zijn kampioen en 
promoveren. Daarnaast is er de mogelijkheid dat, indien de indeling van het volgende 
seizoen dat toelaat, er nog extra teams promoveren die redelijkerwijs nog kans 
hadden op promotie. Dit geldt voor Pelikaanhof All Stars 6 in de 1e klasse en B.C. 
Idefix 1 in de 2e klasse. 

 Degradatie - teams waarvan nog niet zeker was dat ze zouden degraderen laten we 
ook niet degraderen, die behouden dus de plek in de klasse waarin ze spelen. 

Dit betekent: 
Hoofdklasse: 

 Kampioen B.C. Bodegraven-Reeuwijk 2. Zij hebben promotierecht naar de 2e divisie. 
Echter, ze hebben aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken. Daardoor is dit 
recht doorgeschoven naar de nummer twee in de eindstand, B.C. de Sleutels 2. Zij 
hebben inmiddels aangegeven hiervan dankbaar gebruik te maken. 

 Degradatie Pelikaanhof All Stars 5. 

Eerste klasse: 

 Kampioen en promotie voor B.C. A.D.G. 1 en Pelikaanhof All Stars 7. 

 Degradatie Pelikaanhof All Stars 8. 

 Eventueel, indien er ruimte is, nog extra promotie voor Pelikaanhof All Stars 6. 

Tweede klasse: 

 Kampioen en promotie B.C. Voorschoten 1. 

 Eventueel, indien er ruimte is, nog extra promotie voor B.C. Idefix1. 

De kampioenen worden van harte gefeliciteerd en succes gewenst in de volgende klasse en 
de degradanten succes met het heroveren van de verloren plaats. 
 
Districtsviertallencompetitie seizoen 2020-2021 
Op dit moment is het nog dermate ongewis hoe de maatregelen i.v.m. het coronavirus zich de 
komende maanden zullen ontwikkelen dat we daar nu nog niet op vooruit willen lopen. Dat 
geldt ook voor de organisatie van de competities van komend seizoen. Zolang we geen 
zekerheid hebben of we begin komend seizoen daadwerkelijk kunnen spelen, op welke manier 
en hoe het zit met beschikbaarheid van speellocaties e.d. heeft het weinig zin de voorbereiding 
te starten. 
 
Projecten vijfjarenplan 
We zouden deze tijd nuttig kunnen gebruiken om invulling te geven aan ons vijfjarenplan dat 
we zeer enthousiast hebben opgesteld, maar ook het vergaderen ligt vrijwel geheel stil. We 
zitten wat dat betreft nu in een Freezedown. Met onze ideeën willen we wel binnenkort een 
aanvang maken. Eerst moeten we even kijken of videovergaderen een mogelijkheid zou 
kunnen bieden. Degenen die zich opgegeven hebben voor een project zullen informatie 
ontvangen.    
 
Cursussen Spelpeil Ontwikkeling (SPO) 
Goed nieuws is dat Anja Koning en Peter Jansen op dit moment al weer druk bezig zijn met 
het ontwikkelen van lessen voor de SPO-cursussen. Hierover meer in een volgende 
nieuwsbrief. 
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VAN DE COMMISSIE JEUGDBRIDGE 
 

Een korte update. 
De verschillende activiteiten die de commissie op stapel had staan, konden helaas geen 
doorgang vinden. Geen ouder-kind toernooi en ook de lessen op zondagmiddag moesten 
gecanceld worden. 
 
De NBB heeft ook al haar jeugdwedstrijden moeten schrappen. Verder zijn we dit schooljaar 
niet meer welkom op de basisscholen door de coronamaatregelen. Voor het begin van het 
schooljaar 2020 is het maar zeer de vraag of we dan al kunnen beginnen met de lessen. Het is 
daarom jammer dat het ons niet gelukt is op Radio West een bridge leer- en 
wedstrijdprogramma te krijgen. We hoopten daarmee scholen en leerlingen te bereiken. In 
eerste instantie werd er positief gereageerd, maar helaas. Wie weet lukt het wel aan het begin 
van het nieuwe schooljaar in de vorm van SchoolTV. Mocht dat initiatief niet lukken, dan zal 
het lastig worden groepen met kinderen op een bridgeles te krijgen. Wel hebben we bij een 
aantal organisaties van Vakantiespelen voor het slecht weerprogramma bridge aangeboden. 
 
Het is gelukkig niet alleen kommer en kwel. Veel enthousiaste leerlingen krijgen de centrale 
training nu via de computer. De belangstelling is steeds goed geweest. Ook kunnen straks 
tijdens regenachtige vakantiedagen de kinderen nog steeds de cursus Minibridge van Tom 
Drijver volgen  
 
Joris Delahaye gaat namens de Bridgebond voor 12-16-jarigen een bridgecursus organiseren. 
 
22ste Barre Wintertocht 
Heel succesvol was de Barre Wintertocht op 8 maart jl. in Leiden. Bijna 300 mensen hebben 
aan de bridgetocht meegedaan. Als corona toen al niet was begonnen waren er nog meer 
deelnemers geweest. Op het laatste moment hebben veel mensen zich afgemeld en moest de 
organisatie coulanter zijn met het teruggeven van het inschrijfgeld.  Leo Huvers, Yordi 
Schouten en Guido Scholtes hebben met hulp van Sean Adams en Femke Frietema een 
topprestatie neergezet. John Munnikhuis, die al 21 jaar deze kroegentocht had georganiseerd, 
vroeg Yordi of hij ook niet bij zijn kroegentocht de technische wedstrijdleiding op zich kon 
nemen.  Het was door de vele afzeggingen en wegblijvers een helse klus om iedereen op de 
juiste plaats aan het spelen te krijgen. Met de opbrengst hopen de organisatoren naast het 
Jeugdbridge ook andere bridgeactiviteiten financieel te ondersteunen. 
 
Voor de TV-West cursus kon al een beroep worden gedaan op de opbrengst. Laten we hopen 
dat de 23ste Barre tocht volgend jaar weer opnieuw georganiseerd kan worden.  
 
Eind augustus komt de commissie bij elkaar om op basis van de zekerheden die er dan zijn te 
bezien of er weer mooie initiatieven kunnen worden ontwikkeld. 

 

 

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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