
 

 

NIEUWSFLITS DISTRICT LEIDEN E.O. SEPTEMBER 2021 

Hutspotdrive en Districtsviertallen competitie 

Dick Kroeze secretaris bridgedistrict Leiden e.o. 

 

Hutspotdrive in het Leidse Denksportcentrum 

 

Op 26 september 2021 van 10.00 - 18.00 uur vindt in het Denksportcentrum Leiden 

(DCL), Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden weer de jaarlijkse Hutspotdrive plaats. Deze drive 

wordt georganiseerd door NBB District Leiden e.o. samen met CAPS (samenwerking 

Leidse bridgeclubs) en is voor iedereen toegankelijk, mits aan de dan geldende 

coronamaatregelen wordt voldaan. 

 

De Leidse Hutspotdrive is van oudsher een gezellige drive waaraan iedereen kan 

meedoen. Naast dat er tussen de middag Leidse hutspot, bereid volgens ons authentieke 

recept, wordt uitgeserveerd, zullen na afloop ook de haringen en de jonge klare niet 

ontbreken! 

 

Er wordt paren gespeeld, verdeeld over een ochtend- en een 

middagsessie. Je kunt je aanmelden voor de A (hk+), B (1e/2ekl) en 

C (recreatie) groep. Voor elke groep zijn aparte prijzen beschikbaar. 

De traditionele wisselbeker – de zilveren hutspot – wordt echter 

uitsluitend uitgereikt aan de winnaars in de A-groep. Naast de 

namen van illustere voorgangers worden ook de namen van de 

nieuwe winnaars in de beker gegraveerd. 

  

Inschrijving 

Bij voorkeur via MijnNBB met gelijktijdige overschrijving van het inschrijfgeld naar IBAN: 

NL86 RBRB 0828 9033 52  t.n.v. Bridgedistrict Leiden e.o. o.v.v. Hutspotdrive 2021. 

 

Of via de agendafunctie district: https://9.bridge.nl/evenementen/ 

 

Of per e-mail naar de WL: alberthoutman@casema.nl 

 

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Deelname is pas gegarandeerd als het 

inschrijfgeld is ontvangen. 

 

Inschrijfgeld: € 50,00 per paar. Dit is inclusief: 

 

- Koffie en cake bij ontvangst 

- Hutspotmaaltijd met consumptie 

- Een aperitiefje met haring na afloop 

 

Informatie via email:alberthoutman@casema.nl, of tel: 06-46620192 
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Inschrijving / aanmelden Districtsviertallen competitie 

 

Ook kunt u zich weer aanmelden voor de Districtsviertallen competitie. Dit kan tot en met 10 

oktober 2021 via uw vereniging. Lukt het niet via uw vereniging een viertal te formeren en wilt 

u toch graag meedoen, dan kunt u contact opnemen met de wedstrijdcommissie van het 

district. Het emailadres is dkl@bridgedistrictleiden.nl. Het district roept voor hen een speciale 

‘viertallenclub’ in het leven. 

 

Deze competitie vindt in principe fysiek plaats en begint in de week van 25 oktober 2021 en 

eindigt op zondag 13 maart 2022; uiteraard hebben we rekening gehouden met de 

feestdagen en de kerstvakantie. 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 35,- per team. 

 

 

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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