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Beste bridger, 
 

In deze Nieuwsbrief aandacht voor het onverwachte overlijden van ons lid van verdienste 
Leen Sijpesteijn. Naast dit trieste nieuws zijn er gelukkig ook nog enkele heugelijke 
gebeurtenissen te melden. Aan het eind van deze brief treft u een tweetal oproepen aan 
voor districtscompetities, gevolgd door  informatie over cursussen. 
 

Dick Kroeze 
secretaris bridgedistrict Leiden en omstreken. 
 
 
Leen Sijpesteijn overleden 
 

 Op zondag 7 november is onverwachts Leen Sijpesteijn overleden. Leen 
was onder meer lid van verdienste van het district. Hij heeft deze titel 
verdiend door zijn tomeloze inzet voor de bridgesport, de NBB en het 
district in het bijzonder. Tot enkele dagen voor zijn overlijden was hij nog 
actief als bridgespeler. We verliezen in hem een gewaardeerd 
ambassadeur voor de bridgesport, een prettige partner en een prachtig 
persoon. We wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte bij het 
verwerken van dit grote verlies. 
 

  
Opening Denksportcentrum Teylingen 
 

Ons district is weer een denksportcentrum 
rijker. Op zaterdag 30 oktober vond voor het 
oog van vele genodigden uit de bridgewereld 
de feestelijke opening plaats van het 
Denksportcentrum Teylingen aan de Anton 
Philipslaan 1 in Sassenheim. Namens het 
district overhandigden Henk Wijzenbroek 
(foto m) en Dick Kroeze (r) een attentie aan 
Aad Kaandorp (l), voorzitter van BC Sassem 
Troef. Het nieuwe centrum wordt niet alleen 
door Sassem Troef gebruikt, maar ook door 
BC Voorhout. Ook voor andere clubs uit de 
gemeente Teylingen zijn er nog volop 
mogelijkheden om gebruik te gaan maken 

van deze schitterende accommodatie. Ook is het centrum beschikbaar voor het 
organiseren van officiële bondswedstrijden, zoals externe viertallen, open paren etc. 
 
Uitreiking KEI 
 

Vanwege hun grote betekenis en inzet voor hun club heeft Egbert Sneller in 
oktober namens de Bridge Bond een KEI uitgereikt aan Anita Lehmann van 
BC Lisse en Johan Tolsma van BC Recreatie Bridge Alphen (RBA). Wij 
feliciteren beiden met deze welverdiende onderscheiding. 
 
 

 



Drives 
 
Hutspotdrive 2021 
Voor het eerst sinds 2019 werd op zondag 
26 september de Hutspotdrive weer live 
gespeeld in het Denksport Centrum Leiden. 
Na de aanmelding van 31 paren hebben 
uiteindelijk 27 paren daadwerkelijk gespeeld 
in een A en B lijn. Vier paren moesten zich 
op het laatste moment afmelden. Bij 
gezondheidsklachten blijf je immers thuis. 
De traditionele hutspotmaaltijd tussen de 
ochtend- en middagzitting werd alom 
gewaardeerd evenals de haringen na afloop 
van de drive. De traditionele wisselbeker -de 
zilveren hutspot- werd uitgereikt aan de 
winnaars Peter Zwart & Jean-Paul Vis, die 
met ruim 65% in de A-lijn ook de hoogste score behaalden van alle deelnemers. 
 
Jong & Ouder Oliebollen-Drive 
Als de coronamaatregelen het toelaten zijn  (groot-)ouders en (klein-
)kinderen van harte welkom op donderdag 30 december om in het 
Denksportcentrum Teylingen in een gezellige oudejaarssfeer met elkaar 
te minibridgen. De start is rond 11.00 uur en de prijsuitreiking rond 16.30 
uur. Voor geïnteresseerden wordt om 10.00 uur een bijspijkerles 
minibridge  gegeven. Voor meer informatie en aanmelding klik hier. 
 
                                  
 
Districtscompetities                                           
 
Viertallen 

Op 25 oktober is de districtsviertallen competitie gestart met 
tien teams in de hoofdklasse en acht in de 1e/2e klasse. De 
teams spelen elke twee weken een wedstrijd (met 
uitzondering van de maand december) tot en met 13 maart 
2022. Helaas weten we nog niet of coronamaatregelen 
gevolgen zullen hebben voor het verdere verloop. Als het bij 
de lockdown van drie weken blijft, is er genoeg ruimte om in 
te halen. Bent u geïnteresseerd in het verloop van de 

competities, kijk dan op onze site. 
 
Paren (oproep) 
Dit seizoen organiseert het district in nauwe samenwerking met BC Sassem Troef  een 
districtsparen competitie 2 lijnen te weten hoofdklasse en 1e/2ekl. Deelname staat open 
voor iedereen die lid is van een vereniging die is aangesloten bij het district Leiden e.o. 
Het minimum aantal paren is twintig, het maximum aantal zestig. Er wordt gespeeld op 
vier zondagen van 13.30 – 17.00 uur in het Denksportcentrum Teylingen, Anton 
Philipsweg 1 2171KX in Sassenheim. De kosten voor deelname bedragen € 40,- voor de 
gehele competitie. U dient deze over te maken op rekening: IBAN : NL86 RBRB 0828 
9033 52 t.n.v. Bridgedistrict Leiden o.v.v. Open paren competitie 2021-2022. De speeldata 
zijn 12 december, 9 januari, 6 februari en 6 maart, uiteraard onder voorbehoud van 
coronamaatregelen. Inschrijven via Agenda functie (inloggen) 
(https://9.bridge.nl/evenement/163716/)  of per email dkl@bridgedistrictleiden.nl o.v.v. 
naam en nbb nummers en "Inschrijving Districts OpenParen" 
 
 
 
 
 

https://9017.bridge.nl/jong-ouder-oliebollen-drive/
https://9.bridge.nl/district-uitslagen/
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Seniorenparen (oproep) 
Deelname staat open voor iedereen die lid is van een vereniging die is aangesloten bij het 
district Leiden e.o. en die geboren is in 1962 of eerder. Het minimum aantal paren is 
twintig, het maximum aantal zestig. Er wordt gespeeld op drie vrijdagen van 11.00 – 16.00 
uur in het Denksportcentrum Teylingen. De kosten voor deelname bedragen € 45,- voor 
de hele competitie inclusief lunch. U dient deze over te maken op rekening: IBAN : NL86 
RBRB 0828 9033 52 t.n.v. Bridgedistrict Leiden o.v.v. Senioren paren competitie 2021-
2022 De speeldata zijn 21 januari, 11 februari en 11 maart. Inschrijven via Agenda functie 
(inloggen)  (https://9.bridge.nl/evenement/164157/ ) of per email 
dkl@bridgedistrictleiden.nl o.v.v. naam en nbb nummers en "Inschrijving Districts 
SeniorenParen". Sassem Troef regelt op de vrijdagen een pendelbus van NS station 
Sassenheim naar de speellocatie i.v.m. beperkte beschikbaarheid parkeerplaatsen 
overdag op werkdagen. 
 
 
 
Cursussen 
                                                          
 
Opfriscursus NBB Rekenprogramma 
Om het geheugen van wedstrijdleiders na een lange periode van niet 
fysiek bridgen op te frissen organiseerde het district op 16 oktober in het 
Denksportcentrum te Leiden een workshop  NBB Rekenprogramma. Docenten waren 
Peter Jansen en Albert Houtman. De workshop kende 27 deelnemers. 
 
Cursus Club Organisator 
Het district is, afhankelijk van de coronaontwikkelingen, van plan om in het voorjaar van 
2022 de nieuwe NBB-opleiding Cursus Club Organisator te geven. In deze cursus leer je 
alles om op de clubavond parenwedstrijden (ook competities) te organiseren.  Arbitrages 
vallen hier buiten, daarvoor komen de nieuwe cursussen ClubArbiter en ClubArbiter Plus. 
Het wordt een praktische cursus. Dat wil zeggen dat de deelnemer geacht wordt thuis de 
theorie te bestuderen en dat deze theorie op de cursus wordt besproken en in de praktijk 
wordt gebracht (oefenen met het NBBR-rekenprogramma). De cursus zal bestaan uit zes 
lessen waarvan de laatste les bestaat uit een eindtoets. Indien de eindtoets met goed 
gevolg wordt voldaan, ontvangt de deelnemer het diploma behorende bij de cursus. Wilt u 
te zijner tijd deelnemen aan deze cursus, dan verdient het aanbeveling dat u één van de 
volgende modules heeft doorlopen: module Basisvaardigheden Clubleiding, (nieuwe) 
module BasisKennis Organiseren, of de cursus CLA 
 
  

 

 

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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