
  

Nieuwsflits district Leiden e.o. september 2020 

 

Uitnodiging tot inschrijving voor module 
spelpeilontwikkeling (SPO) 2021 

 

Beste bridgers van de bij het District Leiden en omstreken aangesloten clubs, 
 
Na het succes van de spelpeilontwikkeling-cursussen van de afgelopen jaren gaan we ook dit 
jaar weer een aantal cursussen geven. Hieronder treft u alle van belang zijnde informatie aan. 
We hopen op veel aanmeldingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Kroeze 
Secretaris district Leiden e.o. 

 

Ontwikkeling speel- en biedtechnieken clubspelers 
 

District Leiden e.o. vindt het belangrijk dat clubleden, die hun speel- en biedtechnieken willen 
ontwikkelen, daartoe in de gelegenheid worden gesteld. De diversiteit van speelniveaus maakt 
het voor kleine en middelgrote clubs moeilijk om op dat gebied "voor elk wat wils" te 
bieden.  We willen hen daarbij helpen door regionaal in het district lesmodules te organiseren 
voor verschillende speelniveaus. 

 

Programma 
 

Het programma bestaat uit twee lesmodules voor verschillende speelniveaus. Iedere module 
bestaat uit drie lessen gegeven door gediplomeerde docenten met ervaring op het 
aangeboden niveau. Deze modules worden aangeboden op vier verschillende locaties 
(Leiden-Merenwijk, Leiderdorp, Lisse en Voorschoten). Deze opzet biedt u de volgende 
voordelen: 

• een module op uw eigen speelniveau, 

• een korte reistijd tot de dichtstbijzijnde locatie, 

• een les in kunnen halen op een andere locatie, indien u voor één van de lessen, 
waarvoor u zich heeft ingeschreven, toch verhinderd blijkt te zijn. 

 

Lesmodules 
 

De volgende modules worden aangeboden: 
 
Lesmodule I : Tegenspel 
Voor iedereen die het tegenspelen meer gestructureerd wil aanpakken: 

• Les 1: Uitkomen uitgebreid, wat is de juiste kaart en kleur om uit te komen. 

• Les 2: Signaleren basis, samenwerken in het tegenspel. 

• Les 3: Switchen, doorgaan met de kleur waarmee is uitgekomen of niet? 

 
 



Lesmodule II : Opbouwend bieden 
Inzicht vergroten van het bieden: 

• Les 1: Bieden, forcing of niet, ofwel mag je passen op het bod van partner? 

• Les 2: Kaartwaardering, meer dan alleen punten tellen. 

• Les 3: Op weg naar 3SA, veilig bieden van het meest populaire contract. 

 
De kennismaking met de theorie van de onderwerpen is interactief en vervolgens worden er 
geselecteerde oefenspellen gespeeld. 
 
Het volledige programma vindt u onderaan dit bericht en kan ook gevonden worden op de 
website van het district, klik hier. 

 

Inschrijving, kosten en annulering 
 

U kunt zich voor de lesmodules aanmelden tot 10 oktober 2021. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 35,00 per deelnemer voor een module van 3 lessen van 2,5 uur. 
Bij minder dan 12 inschrijvingen kan een module op een locatie worden geannuleerd. De 
betreffende cursisten kunnen dan kiezen voor een andere locatie, of zij krijgen hun 
inschrijfgeld terug. Voor niet NBB leden zijn de kosten € 45,00 per module. 
 
Inschrijven voor een module gaat als volgt: 
 
Stuur een e-mail aan onderwijs@bridgedistrictleiden.nl met vermelding van: 

• Uw naam, 

• Uw telefoonnummer, 

• Uw NBB-nummer, 

• Het nummer van de lesmodule waarvoor u zich opgeeft. Het modulenummer kunt u 
vinden op het programmaoverzicht. Het betreft het nummer in het witte vakje van de 
lesmodule van uw keuze (11, 12, 21, … , 52). 

 
De inschrijving wordt definitief door vóór 10 oktober € 35,00 (€ 45,00 voor niet NBB leden) 
over te maken naar IBAN : NL86 RBRB 0828 9033 52 (Regiobank) t.n.v. NBB District Leiden 
EO, onder vermelding van: 

• Uw naam, 

• Uw NBB-nummer, 

• Het modulenummer van de lesmodule waarvoor u zich opgeeft. 

 
Via e-mail ontvangt U de tweede week van oktober nader bericht over het doorgaan van de 
cursus en het adres van de leslocatie. 
 

https://9.bridge.nl/spelpeilverbetering-cursussen/
mailto:onderwijs@bridgedistrictleiden.nl


 
 
Anja Koning 
Opleidingscoördinator District Leiden en omstreken 
onderwijs@bridgedistrictleiden.nl 

 

 

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:onderwijs@bridgedistrictleiden.nl
http://www.mijnnbb.nl/
https://app.inboxify.nl/unsubscribe/535442325A496655682F633D/48576B686C3269384A45303D/73476C7350325A626A6F426F4A32624B4D797A7879513D3D
mailto:secretaris@bridgedistrictleiden.nl

