
  

Nieuwsflits district Leiden e.o. september 2020 

Uitnodiging tot inschrijving voor module 
spelpeilontwikkeling (SPO) 2020 

 

Beste bridgers in Leiden e.o., 
 
Het  bridgen heeft afgelopen zomer voor het grootste deel online plaats gevonden. 
Ondertussen hebben veel clubs de locaties Coronageschikt gemaakt. Ook de bridgedocenten 
hebben maatregelen genomen om Coronaveilig les te kunnen geven. Daarnaast is er ook de 
mogelijkheid om online les te krijgen. 
Daarom gaat het district na het succes van de cursussen spelpeilontwikkeling van de 
afgelopen jaren ook dit jaar weer SPO-cursussen organiseren. Voor dit najaar willen we in 
eerste instantie één module van drie lessen aanbieden. Is er voldoende belangstelling, dan 
gaan we nog extra modules aanbieden. 
 
Daarvoor kunt u zich tot 7 oktober a.s. opgeven. De cursussen worden gegeven door ervaren, 
gediplomeerde docenten uit het district. Een les duurt 2,5 tot 3 uur. U maakt daarin op 
interactieve wijze kennis met de theorie van de onderwerpen en speelt vervolgens 
geselecteerde oefenspellen. Benut deze kans om uw bied- en speeltechniek verder te 
ontwikkelen! 

 

De module 
 

Tegenspel 
Voor iedereen die de basis van het tegenspelen meer gestructureerd wil aanpakken. 

 Les 1: Uitkomen uitgebreid – met welke kaart en met welke kleur? 

 Les 2: Signaleren basis – wanneer en hoe signaleer je en wat is de boodschap? 

 Les 3: Switchen – ga je door met de kleur waarmee is uitgekomen? 

 
De module kan worden gevolgd in: 

 Leiden(-Merenwijk), vrijdag 30 oktober, 6 en 13 november 14.00 uur. Docent: Peter 
Jansen 

 Leiderdorp, zaterdag 31 oktober, 7 en 14 november 10.00 uur. Docent: Pieter van der 
Klein 

 Lisse, vrijdag 6, 13 en 20 november 14.00 uur. Docent: Ronald Hack 

 Online, donderdag 29 oktober, 5 en 12 november 19.45 uur. Docent: Peter Jansen. 
Bij de online les wordt eerst een PowerPoint presentatie gegeven via Zoom, daarna 
worden er met begeleiding via Zoom uitgezochte spellen gespeeld op BBO. Met deze 
formule heeft Peter in de praktijk al ervaring opgedaan en de cursisten waren 
enthousiast. Het is handig als u voor de eerste les al wat spellen op BBO (gratis) heeft 
gespeeld. Klik HIER voor hoe u op BBO kunt gaan spelen. 

 
Mocht u op een les verhinderd zijn, dan kunt u de les in overleg bij één van de andere 
docenten volgen. 

 

http://www.bridgeschoolanjakoning.nl/files/Bridge-spelen-op-BBO.pdf


Fysiek bridge. Hierbij gelden natuurlijk de volgende Coronaregels: 

 Ben je verkouden of ziek, blijf dan thuis! 

 Ben je in de afgelopen twee weken op les geweest en word je vervolgens positief op 
Corona getest, geef dat dan zo snel mogelijk door aan de docent. 

 Houd voldoende afstand tot elkaar (1,5 meter). 

 Mondkapjes zijn niet verplicht, maar kunnen wellicht meer bescherming geven. Dit is 
een persoonlijke keuze. 

 Als U zelf een biddingbox heeft neem die dan mee, zo niet dan krijgt U een ontsmette 
biddingbox van de docent. 

 Er is ontsmettingsvloeistof aanwezig, gebruik die regelmatig. 

 Spellen zullen tijdens de les niet doorgegeven worden naar een andere tafel. 

 

Hoe opgeven? 
 

Opgeven kan tot 7 oktober a.s.. Het inschrijfgeld is: € 35,00 per deelnemer voor de module 
van 3 lessen van 2,5 à 3 uur. Voor niet NBB-leden zijn de kosten € 45,00 per module. Bij 
minder dan 8 inschrijvingen behoudt het district zich het recht voor een module op een locatie 
te annuleren. U kunt dan kiezen voor een andere locatie of u krijgt uw inschrijfgeld terug. 
 
U kunt zich als volgt inschrijven voor een module: 
Stuur een e-mail aan onderwijs@bridgedistrictleiden.nl met vermelding van: 

 naam, 

 telefoonnummer, 

 NBB-nummer, 

 de locatie van de lesmodule waarvoor u zich opgeeft (Leiden, Leiderdorp, Lisse of 
Online). 

Maak het inschrijfgeld vóór 7 oktober over naar NL86 RBRB  0828 9033 52 (Regiobank) op 
naam van Bridgedistrict  Leiden e.o., Leiderdorp, en meld daarbij dezelfde gegevens als in de 
mail. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. 
 
U ontvangt in de derde week van oktober een e-mail of de cursus doorgaat en waar u precies 
moet zijn. 
 
 
Anja Koning 
 
Opleidingscoördinator District Leiden en omstreken 
 
E-mail: onderwijs@bridgedistrictleiden.nl 
Telefoonnummer: 071 - 5225288 

 

 

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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