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Beste bridger, 
 
De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Zoals Egbert Sneller, onze voorzitter, hieronder schrijft 
een  bijzonder jaar dat we ons lang zullen blijven herinneren. Daar waar het, zoals Egbert ook 
schrijft, een jaar was ‘van op je handen zitten’, gold dit niet voor Albert Houtman, onze 
districtscompetitieleider. Hij is voor de bridgers van ons district de laatste maanden druk bezig 
geweest met het organiseren van een externe viertallencompetitie op Step.  Nieuwsgierig 
geworden hoe dat is verlopen en of u nog steeds mee kunt doen? In deze nieuwsbrief kunt u 
het allemaal lezen. 
 
Dick Kroeze 
secretaris bridgedistrict Leiden e.o. 

 

Van de voorzitter....... 
 

Een einde aan een (ver)schrikkel(ijk)jaar, een jaar om snel te vergeten. Maar helaas, dat 
zullen we niet doen. Het jaar 2020 zullen we ons altijd herinneren als een bijzonder jaar. 
Ongetwijfeld zullen jullie gelukkige momenten hebben gekend, maar dit jaar was toch echt het 
jaar van op je handen zitten en weinig tot niks doen. Wachten tot het overgaat en dat het 
overgaat, is wat ik jullie in ieder geval van harte toewens. Dat 2021 een jaar mag worden, 
waarin we langzaamaan weer terugkomen in een normale situatie. Ik verwacht niet, dat we 
voor de zomer weer volle stadions en volle bridgezalen zullen zien. Het werk en de 
sportevenementen zullen wel weer op gang komen. Laten we hopen dat we in de lente ons 
geliefde spel, met kaarten in de hand, weer op kunnen pakken. En dat we ons spelpeil weer 
naar het oude niveau terug kunnen brengen en weer met plezier met onze partner en 
tegenstanders kunnen napraten over gemiste manches, gemaakte overslagen en alles wat 
bridge boeiend maakt. Maar ook afleiding brengt. Afleiding is wat we nodig hebben en wat we 
in 2020 onvoldoende gehad hebben. 
  
Ik sluit, mede namens de andere bestuursleden, af met jullie dus alle goeds te wensen en ook 
de mooie en bijzondere herinneringen aan 2020 te koesteren. Tot 2021! 
  

 

Hoe gaat het met onze viertallencompetitie op Step? 
 

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft gelezen, zijn we begin november binnen het district 
gestart met een viertallencompetitie op StepBridge. De voorgaande jaren werd het steeds 
moeilijker om bridgers bereid te vinden mee te doen aan de externe viertallencompetitie. Het 
gaf fysiek en logistiek vaak nogal wat problemen om in de avonduren te moeten reizen van 
bijvoorbeeld Katwijk naar Bodegraven. Zeker als je in ogenschouw neemt dat we er allemaal 
niet jonger op worden….. 
 
We zijn dan ook trots om te melden, dat onze oproep om mee te doen aan de Stepcompetitie 
veel positieve reacties heeft opgeleverd. Inmiddels spelen 33 teams (jawel…) in twee pools 
elke week een wedstrijd. Er wordt verspreid over de hele week gespeeld, zowel ’s middags, 
als ’s avonds. Albert Houtman, onze districtscompetitieleider, regelt de speelmomenten in 
overleg met de betrokken teams. Als daartoe aanleiding is, spreken de captains zelf een ander 
moment af.  
 
Na de wedstrijd ontvangen de spelers automatisch via de mail de uitslag. Albert publiceert elke 
week de uitslagen van alle wedstrijden en de stand op de districtssite. Nieuwsgierig geworden 
wie er allemaal meespelen en hoe ze het doen? Neem dan hier eens een kijkje.  En, ook niet 
geheel onbelangrijk, er zijn uiteraard ook meesterpunten te verdienen! 

https://9.bridge.nl/uitslagen-districtsviertallen-op-stepbridge/


 
Ook meedoen? 
 
Dat kan nog steeds! Eind januari / begin februari gaat weer een nieuwe competitie van start. U 
kunt zich aanmelden bij Albert Houtman, tel 06 46620192 of via e-mail 
DKL@bridgedistrictleiden.nl.  Ook kunt u bij hem terecht voor eventuele vragen. 
  

 

 

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:DKL@bridgedistrictleiden.nl
http://www.mijnnbb.nl/
https://app.inboxify.nl/unsubscribe/713930446B476E504235453D/48576B686C3269384A45303D/565745702F5A464B6843627677556D3451316F7349773D3D
mailto:secretaris@bridgedistrictleiden.nl

