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Beste bridger, 
 
In deze Nieuwsbrief treft u aan de nieuwjaarsbijdrage van voorzitter Egbert Sneller met een 
uitnodiging om onze ALV bij te wonen. Verder praten Peter Jansen en Henk Wijzenbroek u bij 
over de opzet van een online bridgecursus. En heeft u zin om binnenkort weer aan een drive 
mee te doen, dan staan aan het eind van deze nieuwsbrief een aantal suggesties.   
 
Dick Kroeze 
Secretaris bridgedistrict Leiden en omstreken. 

 

Terug naar normaal?  
 

door Egbert Sneller 
 
De afgelopen maanden konden we weer gewoon 
spelen, zonder mondkapjes, misschien iets minder 
handen schudden, maar de Corona-periode lijkt 
achter ons. We kunnen ons weer richten op een 
nieuw jaar, zoals we dat als vanouds hadden. 
Maar helaas, na de corona werden we ook nog 
eens geconfronteerd met inflaties en alsmaar 
stijgende prijzen. Voor velen -ook clubs- wordt het 
steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. En dan is het begin van het jaar 
traditioneel de tijd om genomen beslissingen te heroverwegen en met goede voornemens te 
starten. Om met dat laatste te beginnen: een goed voornemen lijkt me, blijf bridgen, kom weer 
naar de verenigingen, houd je geest actief en verbeter weer je persoonlijke contacten. 
 

En dan nog iets. Om jullie een beter beeld te geven waar we 
als district voor staan en wat we doen om onze geliefde sport 
levend te houden, nodigen we alle leden van het district uit voor 
de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 4 maart om 13:00 
uur in het Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4 te Leiden. 
Na afloop kunt u, als daar voldoende animo voor is, deelnemen 
aan een bridgedrive. Om te kunnen bepalen of we Treslong 

moeten afhuren of dat het Denksportcentrum voldoet, graag even een mailtje naar 
secretaris@bridgedistrictleiden.nl.  
 
We zien jullie graag verschijnen en dat is niet alleen op de ALV! 
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Online bridgecursus  
 

door Peter Jansen en Henk Wijzenbroek 
 
Het district Leiden is momenteel een online bridgecursus aan het 
opzetten. Het idee is dat een groep gelijkgestemden in een zelfde 
periode aan een cursus deelneemt. Zo’n groep kan een bestaande 
groep zijn, maar kan ook geworven worden door bridgeclubs. De 
cursist volgt thuis op een computer of tablet in eigen tempo de lessen. 
Daarnaast komt de groep een aantal keren bij elkaar en kan het 
geleerde in de praktijk worden gebracht door samen met de medecursisten te oefenen. Dit 
gebeurt onder deskundige begeleiding. 
  
Het district zal de online ondersteuning verzorgen van de cursus. De bijeenkomsten om te 
oefenen worden door de groep zelf georganiseerd. 
  
Wilt U meer weten over dit project, neem dan contact op met Henk Wijzenbroek. Hij is te 
bereiken via e-mail clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl of telefonisch via 0172 - 617 
209. 

 

Drives 
 

Zo 29-jan-23 Open Kampioenschap van Noordwijkerhout 
Za 18-mrt-23 100-Handen Drive Leiden 
Zo 26-mrt-23 Barre Winterkroegentocht 
Zo 16-apr-23 Bloemendrive 

 

 

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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