
  

OPROEP OM MEE TE DOEN AAN DE EXTERNE 
VIERTALLENCOMPETITIE BRIDGEDISTRICT 

LEIDEN E.O. 
 

 november 2020 
 
Beste bridger, 
 
Eind oktober heb je als NBB-lid van het district Leiden in onze nieuwsbrief kunnen lezen dat 
‘we’ een externe viertallen competitie gaan organiseren. Het is een competitie tussen clubs, 
die wordt gespeeld op StepBridge. We starten medio november. Het goede nieuws is, dat we 
al meerdere aanmeldingen hebben ontvangen, maar er is nog ruimte voor meer teams. Dus 
als je zin hebt, meld je aan! Echter, we kunnen ons ook voorstellen dat je nog een paar vragen 
hebt.   
  
Moeten alle teamleden lid zijn van dezelfde club? 
Nee, dat hoeft niet. Maar je moet wel als team een keuze maken voor welke club je wilt 
uitkomen. Ook moet iedereen een (proef-)account hebben van StepBridge. 
 
Is de competitie alleen voor ‘sterke’ spelers?  
Nee, iedereen is welkom. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er in meerdere lijnen 
gespeeld. 
 
Wanneer vindt de competitie plaats en op welke dagen wordt gespeeld? 
Er wordt wekelijks gespeeld in de periode november 2020 - maart 2021. De speelmomenten 
worden -in overleg met de tegenstander en de competitieleider (DKL)- verdeeld over de gehele 
week, dus eventueel ook in het weekend. 
 
Moeten we iedere week spelen?  
Nee. Je kunt gerust een keer overslaan.   
 
Kunnen we ook tussentijds instappen? 
Ja, zelfs dat is mogelijk. Al beginnen we liefst nu natuurlijk al met ‘volle bak’. 
 
Hebben we u warm gemaakt? 
Meld u dan aan als team, waarbij het mogelijk is om met meer dan vier spelers in te schrijven! 
Op onze site kunt u lezen hoe u zich kunt opgeven. Ook vindt u hier meer info over de opzet 
van de competitie e.d..  Voor de kosten hoeft u het in ieder geval niet te laten, want deelname 
is gratis. 
 
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze DKL, Bert Houtman, via e-
mail dkl@bridgedistrictleiden.nl of tel.nr. 06-46620192. 
                                              

We hopen op veel aanmeldingen! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Kroeze 
secretaris bridgedistrict Leiden e.o.  

 

 

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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