
  

NIEUWSFLITS BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O. 
22 FEBRUARI 2022 

We gaan weer de degens met elkaar kruisen! 
 

Beste bridgers van het district Leiden e.o., 
 
Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, kunnen we weer normaal, dus fysiek, bridgen. In 
het district Leiden e.o. worden in maart de volgende evenementen georganiseerd. We hopen 
op een grote deelname! 
  
Met vriendelijke groeten, 
 
Dick Kroeze 
Secretaris bridgedistrict Leiden e.o. 

 

Open parencompetitie district Leiden e.o. 
 

Deze competitie wordt georganiseerd in samenwerking met BC Sassem Troef en wordt 
gespeeld op vier zondagmiddagen. De beste drie resultaten daarvan tellen voor de einduitslag. 
Er wordt gespeeld in lijnen volgens een indeling op rating, zodat iedereen op zijn niveau kans 
maakt op de winst. De nummers 1,2 en 3 in iedere lijn ontvangen een leuke prijs en verder 
worden het leuke zondagen waar we eindelijk weer de degens met elkaar kunnen kruisen. 
Men moet minstens drie keer aanwezig zijn om in de prijzen te vallen. 
 
Datum en tijd : Zondag 6, 13, 20 en 27 maart van 13:30 tot 17:00 uur. 
 
Plaats: Denksportcentrum Teylingen, Anton Philipsweg 1, 2171 KX Sassenheim. Op 
loopafstand van station Sassenheim. Tel: 06-17556095. 
 
Kosten: 20 Euro per paar voor de gehele competitie 
 
Inschrijven: stuur een email naar dkl@bridgedistrictleiden.nl onder vermelding van naam en 
bondsnummer van beide spelers of schrijf u in via de NBB-agendafunctie. 
 
U dient het inschrijfgeld (20 Euro) over te maken op rekening: IBAN : NL86 RBRB 0828 9033 
52 t.n.v. Bridgedistrict Leiden o.v.v. Open parencompetitie maart 2022 
 
Maximaal aantal deelnemers is 60 paren. 

 

100-Handendrive Leiden 
 

Datum en tijd: 19 maart 2022 van 10:00 - 22:00 uur. 
 
Plaats:  Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4 2332KE Leiden. 
 
Inschrijfgeld: €65,00 per inschrijving. Na inschrijving ontvangt u bericht over hoe u het 
inschrijfgeld kunt overmaken. 
 
Inschrijven als paar kan tot 17 maart 2022, 10:00 uur. 
 
Meer informatie zie: https://www.honderdhandendrive.nl 
 
Organisator: Koen Wagner, email: koen.wagner@gmail.com tel: 06-28626072. 
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Alphense Bridgekampioenschappen 
 

Datum en tijd: 26 maart 2022 van 13:30 - 16:30 uur. 
 
Plaats : Zalencentrum de Bron, Troubadourweg 2 2402EP Alphen aan den Rijn 
 
Inschrijfgeld €20,00 per inschrijving over te maken op rekening:  
Recreatie Bridge Alphen: NL 92 RABO 0391 7398 83 o.v.v. ABK 
 
Inschrijven als paar kan tot 24 maart 2022, 13:30 uur. 
 
Organisatoren:  
Harry Meijer: harry.j.m.meijer@gmail.com 06-14630655 
André van Herel:  andrevherel@gmail.com 06-15115388 
Winus Franken: penningmeester@rbalphen.nl 0172-442956 

 

 

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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