
  

NIEUWSBRIEF BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O. 
 

Nummer 4, november 2020 
 
Beste bridgers, 
 
Kent u dat gevoel, dat het als club steeds moeilijker wordt om een wedstrijdleider te vinden, 
zowel voor fysiek bridge, als voor Step? In deze nieuwsbrief wordt een idee gelanceerd om 
voor ons district een pool van wedstrijdleiders op te zetten. Is dit iets voor u? Reageer dan op 
onderstaande oproep! Verder treft u informatie aan over de districtscompetities 2020-2021 met 
een verzoek aan alle clubbestuurders om bij hun leden de belangstelling voor deelname 
hieraan te inventariseren.   
 
Dick Kroeze. 
 
Heeft u suggesties voor de nieuwsbrief of heeft u iets interessants te melden, schroom dan niet contact 
met mij op te nemen.  Mijn mailadres is secretaris@bridgedistrictleiden.nl. 

 

VAN HET DISTRICTSBESTUUR 
 

Opzetten pool wedstrijdleiders 
 
Zoals bekend, is een wedstrijdleider verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij een 
zitting. Deels doet hij/zij dit door een goede voorbereiding en door tijdens de zitting aandacht 
te geven aan het corrigeren van fouten, het arbitreren bij onregelmatigheden, het achteraf 
corrigeren van onjuistheden en het publiceren van de uitslag. Dus het ervoor zorgen dat de 
spelers relatief zorgeloos kunnen bridgen. Sinds het werken met het Rekenprogramma (dus al 
jaren), maar recentelijk door het spelen op Stepbridge, komt echter ook een belangrijk accent 
te liggen op (kennis van) automatisering. 
 
We vangen nu signalen op, dat het soms lastig is mensen met de juiste skills voor het 
wedstrijdleiderschap binnen de club te vinden. Daarom willen we een WL-pool opzetten. Voor 
dit register kunnen mensen zich aanbieden om -buiten hun eigen club- diensten als 
wedstrijdleider (tegen een vergoeding) te verrichten voor anderen. Aan de andere kant kunnen 
clubs waar zij binnen hun eigen gelederen kennis en ervaring op dit gebied tekort komen een 
beroep doen op deze pool. Dus aan mensen met CLB, wedstrijdleiders en technisch 
clubleiders vragen wij: ben je bereid tegen een vergoeding: 

• bij een andere club alle voorbereidende werkzaamheden uit te voeren om een 
wedstrijd op te zetten en de spelers op de juiste door de club bepaalde manier over de 
groepen te verdelen; 

• bij een andere vereniging een competitie (5 à 6 avonden) te leiden; 

• de Step-arbiter te zijn voor een (groep) vereniging(en); 

• een bijzondere drive op een club te willen leiden; 

• of anderszins ondersteuning te bieden op het gebied van automatisering? 

 
Geef je dan op bij DKL@bridgedistrictleiden.nl. Geef hierbij tevens de middagen/avonden aan 
waarop je beschikbaar bent. 
 
Aan de andere kant, ben je als club op zoek naar een persoon die bovengemelde 
werkzaamheden voor jullie kan uitvoeren: stuur dan ook een mailtje 
naar DKL@bridgedistrictleiden.nl. 
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Als district willen we geen regels opstellen voor de hoogte van de vergoeding. We kunnen wel 
bemiddelen, maar dit laten we in principe graag aan beide partijen over. 
 
We nemen ook nog even de gelegenheid te baat om jullie te wijzen op de mogelijkheden die 
het district biedt: 

• We verhuren spelmateriaal, waaronder voorgesorteerde spellen voor bijzondere of 
extra wedstrijden. 

• Ook kunnen wij u helpen met een wedstrijdleider, als u door ziekte of voor een 
bijzondere drive een externe wedstrijdleider zoekt, zodat u zelf een onbezorgde avond 
heeft. 

• Daarnaast biedt het district nog veel meer. Neem eens een kijkje op onze nieuwe site 

 

VAN ONZE DISTRICTSCOMPETITIELEIDER 
 

Het zal een ieder duidelijk zijn, dat alle officiële districtscompetities dit seizoen overeenkomstig 
de regels van de NBB zijn afgelast . Sommige clubs zijn in augustus en september voorzichtig 
weer begonnen met het fysiek spelen in een zaal of denksportcentrum, maar dan zonder 
verplichtingen en niet via een reguliere competitie. 
 
Paren 
Enkele clubs, waaronder BC Leids Doublet, hebben een methode ontwikkeld om de uitslagen 
van fysiek spelen (in een parenlijn) en Step tot één uitslag samen te voegen, waarbij uiteraard 
dezelfde spelverdelingen worden gebruikt. Hierbij is m.b.t. de uitslagen achteraf nog wel wat 
handwerk nodig. Wilt u hierover meer info, stuur dan een mail naar 
DKL@bridgedistrictleiden.nl     
 
Externe viertallen / Parencompetities 2020-2021 
In november zal gestart worden met een externe viertallencompetitie op StepBridge.  Zelfs een 
districtscompetitie waarbij viertallen en paren (met butlertelling) gecombineerd worden, 
behoort tot de mogelijkheden.  Het is daarbij mogelijk om een indeling te maken naar 
speelsterkte door  in ‘lijnen’ te spelen. De speelmomenten kunnen verspreid worden over de 
gehele week, dus ook op zaterdag- en zondagmiddag kan worden gespeeld. Voorwaarde  om 
e.e.a. te organiseren, is  uiteraard dat er voldoende animo voor is. 
 
Daarom de vraag aan alle clubbestuurders  om binnen hun gelederen te inventariseren of er 
belangstelling voor deelname is aan één van de districtscompetities (viertallen en/of paren) en 
daarbij aan te geven welk speelmoment de voorkeur heeft. Reacties kunnen worden gestuurd 
naar: DKL@bridgedistrictleiden.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 secretaris@bridgedistrictleiden.nl 
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