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COVID-19 informatie voor clubs en bridgers  
Geplaatst op maandag 6 juli 2020 - 11:06 

Op de website van de NBB staat veel over bridge gedurende Corona tijd. Onderstaand de linken naar de 
belangrijkste informatie: 

• Startpagina met informatie 
• Protocollen 
• Praktische invulling deel I 
• Praktische invulling deel II 

Joop Simmelink & Maarten Pulles winnen Online Haagsch Paren Kampioenschap  
Geplaatst op zondag 17 mei 2020 - 12:15 

Het was tot het laatst spannend, maar uiteindelijk is de uitslag als volgt: 

1. JoopSim - MaartenP 56,67% 

2. Rosalind - JackvV 55,42% 

3. ThomasA - AnnePo 55,32% 

De totale uitslag is te vinden op het Stepportaal (klik hier om naar die webpagina te gaan). 

Dank aan alle deelnemers! Zonder jullie geen drive. 

16 mei Online Haagsch Paren Kampioenschap  
Geplaatst op vrijdag 17 april 2020 - 11:28 

Het zijn vreemde tijden. Niemand heeft dit ooit eerder meegemaakt en toch zullen we het er voorlopig mee 
moeten doen: de 1,5 meter maatschappij! 

Voor bridge, gezellig met zijn vieren om een tafeltje, onmogelijk om dan in clubverband te spelen. 
StepBridge en de NBB zijn daar heel alert op ingesprongen: heel snel werd het mogelijk voor clubs om hun 
drives op Step te organiseren. Dan kunnen wij als district natuurlijk niet achterblijven. Daarom organiseren 
wij het Online Haagsch Paren Kampioenschap (OHPK) voor alle bridgers die lid zijn bij een van de bij de NBB 
aangesloten clubs uit ons district. Ervaring op Step is wel een vereiste. Je hebt nu nog bijna een maand om te 
oefenen en dan kan je gezellig meespelen! 

Locatie StepBridge District Den Haag e.o. 

Datum en aanvang Zaterdag 16 mei 12.00 uur 

Uiterste inschrijfdatum donderdag 14 mei 

Aantal spellen 48 

Aantal rondes Hangt af van aantal inschrijvingen 

Tijd per spel Max. 6 minuten 

Pauzes regelmatig zal een pauze van 5-10 minuten gegeven worden 

Inschrijfgeld 

  

€ 5,-- per paar, overmaken op NL29 INGB 0000 4223 21 t.n.v. district Den 
Haag NBB en onder vermelding van OHPK en de namen van het paar 

Deelnamekosten Step Geen 

Inschrijven Via MijnNBB: log in - persoon - inschrijvingen - inschrijven 

Inschrijven Step Zelf op Step inschrijven als drive daar zichtbaar is. 

http://www.bridge.nl/coronamaatregelen/
http://www.bridge.nl/coronamaatregelen/protocol-verantwoord-sporten/
http://www.bridge.nl/coronamaatregelen/protocol-verantwoord-sporten/bridgespecifiek-protocol/
http://www.bridge.nl/coronamaatregelen/protocol-verantwoord-sporten/praktische-invulling-protocol/
http://admin.stepbridge.nl/show.php?page=tournamentinfo&activityid=7277&username=JoopSim
http://admin.stepbridge.nl/show.php?page=tournamentinfo&activityid=7277&username=MaartenP
http://admin.stepbridge.nl/show.php?page=tournamentinfo&activityid=7277&username=Rosalind
http://admin.stepbridge.nl/show.php?page=tournamentinfo&activityid=7277&username=JackvV
http://admin.stepbridge.nl/show.php?page=tournamentinfo&activityid=7277&username=ThomasA
http://admin.stepbridge.nl/show.php?page=tournamentinfo&activityid=7277&username=AnnePo
http://admin.stepbridge.nl/show.php?page=tournamentinfo&activityid=7277
http://www.mijnnbb.nl/nbbledenservice/faces/adf.login-success?_adf.ctrl-state=2k4hqkytn_3&_adf.no-new-window-redirect=true#%40%3F_adf.ctrl-state%3D2k4hqkytn_3
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Minimum aantal 
deelnemers 

24 paren 

Maximum hangt van Step software af 

Indeling Zwitsers 

Toepasselijke 
Reglementen 

  

• Step Competitiereglement 
• Step Toernooireglement 
• StepBridge Spelregels 
• StepBridge Alerteerregeling 

Aanvullende regels 

   

• Alleen voor bridgers die lid zijn bij een van de bij de NBB 
aangesloten clubs uit ons district. 

• Je identiteit moet bekend zijn 
(echte naam van de spelers op de systeemkaart) 

• Goed ingevulde systeemkaart (pre-alerts aan tafel voor 
afwijkende afspraken, waarvan men kan verwachten dat de 
tegenstanders die niet kennen). 

• Ervaring op StepBridge verplicht 
(geen extra tijd voor onwennigheid op Step) 

Hoofdprijs 

  

Nummer 1: per persoon een high tea voor 2 personen 
(na Corona) Gesponsord door Donker & Blond 

Overige prijzen  
Nummers 2 en 3: cadeaubonnen voor Haagse Sapjes 
Meer deelnemers, meer cadeaubonnen! 

           

Do van Vliet, Erelid district Den Haag e.o. overleden 29 maart  
Geplaatst op maandag 30 maart 2020 - 15:02 

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 29 maart j.l. ons erelid Do van Vliet is 
overleden, na complicaties als gevolg van een val. Zij is 98 jaar geworden. 

Bridge was haar lust en haar leven. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan het 
bridgen in het district Den Haag, waar zij gedurende vele jaren lid was van de 
technische commissie en (als DKL) van het districtsbestuur. Zij is daarom terecht 
benoemd tot erelid van het district. 

Do was tevens wedstrijdleider bij andere verenigingen, zoals Macabbi en Te 
Werve. Zij had als een van de eersten in het district Den Haag een eigen 
bridgehome, De Rijnstroom aan de Harstenhoekweg in Scheveningen, van 

waaruit zij in de jaren tachtig ook een reisbureau opzette voor de organisatie van bridgereizen. 

http://www.stepbridge.nl/spelregels/competitiereglement/
http://www.stepbridge.nl/spelregels/toernooireglement/
http://www.stepbridge.nl/spelregels/
http://www.stepbridge.nl/spelregels/alerteerregeling/
http://www.haagsesapjes.nl/
http://www.haagsesapjes.nl/
http://www.donkerenblond.nl/
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Do was ook op hoge leeftijd nog een gretig volger van nieuwe technologische ontwikkelingen. Zo kocht zij 
niet zo erg lang geleden nog een computer om met behulp daarvan Facebook en Skype te gebruiken om het 
contact met (onder meer) haar familie in het buitenland te kunnen onderhouden. 

Wij hebben vernomen dat Do zeer aangedaan was toen enkele weken geleden besloten moest worden de 
clubavonden op HOC/Studiecentrum voorlopig op te schorten, en haar zodoende haar wekelijkse uitje 
ontnomen werd. 

De uitvaart zal gezien de huidige maatschappelijke situatie in besloten kring plaatsvinden. 

Het bestuur van het district wenst de dierbaren van Do veel kracht en sterkte bij de verwerking van dit 
verlies. 

Anti Corona Competitie van Rob Stravers: bridgetrainingen  
Geplaatst op zondag 29 maart 2020 - 20:04 

Wil je tijdens de Corona crisis om de dag een bridge vraagstuk in je mailbox? Lees dit dan! 

Al jarenlang krijgen degenen die zich daarvoor ingeschreven hebben elke donderdagochtend per mail een 
zogenaamde bridgetraining met daarin 3-4 vraagstukken over uiteenlopende bridge onderwerpen. Op 
www.bridgeservice.nl kun je zien wat het precies inhoudt. Tijdens de Anti Corona Competitie stopt dit. Vanaf 
nu wordt elke twee dagen één vraagstuk gestuurd. Soms staat er nog een spelregelvraagje bij. 

Eén ding is duidelijk: uit de vele enthousiaste reacties blijkt dat dit idee in een duidelijke behoefte voorziet. 
En dat veel actieve club/TC-leden het heerlijk vinden om via het bijhouden van een competitie toch aan de 
bak te kunnen. Niet alleen clubs houden graag een competitie bij. Ook verschillende docenten zien de Anti 
Coronacompetitie als een uitstekend alternatief voor hun wreed afgebroken cursus(sen). 

Informatie voor bridgers 

1. Op maandag 30 maart is het eerste vraagstuk van de Anti Coronacompetitie naar alle ontvangers van 
de Bridge Training en (uiteraard) naar de nieuwe inschrijvers van deze competitie gegaan. 

2. Ben jij nog geen ontvanger van de vraagstukken stuur dan een mail naar Rob Stravers. 
3. Wil je niet alleen de vraagstukken beantwoorden maar ook weten hoe jij scoort tov andere bridgers? 

Dan heb je twee mogelijkheden:  
1. Je kunt deelnemen aan een competitie bij je club of bridgedocent. 
2. Als je club geen competitie organiseert, stuur een dan je antwoorden naar ron@jedema.nl. 

Hij zal een landelijke ranking bijhouden voor de "niet gebonden" bridgers. 
4. In beide gevallen moet je antwoord uiterlijk de volgende dag 20.00 uur ingezonden hebben. In ieder 

geval moet je antwoord verzonden zijn, voordat de nieuwe vraag in je inbox komt. 
5. Je zult informatie ontvangen hoe de tussenstand bekend wordt gemaakt. Bijvoorbeeld wekelijks op 

de website van de club of per mail. 
6. Wil je je niet meten met anderen, maar wel weten hoe je overall scoort? Via deze link kun je een 

simpel exelletje downloaden om je eigen score bij te houden. De instructies voor het gebruik staan 
in het eerste werkblad van de excel zelf. 

Informatie voor clubs en leraren 

1. Clubs en docenten kunnen een club competitie voor deze vraagstukken opzetten. In dat geval stuurt 
club of leraar een mail naar de leden resp. de cursisten, met de uitnodiging aan deze competitie mee 
te doen. De coördinator stuurt dan zelf de vraagstukken naar de deelnemers van de Corona 
competitie. 

2. Uiteraard moet de club (of leraar) zich dan ook aanmelden bij Rob Stravers. 

http://www.bridgeservice.nl/
mailto:robstravers@xs4all.nl?subject=Corona%20Competitie
mailto:ron@jedema.nl?subject=Corona%20Competitie&body=Vraag%20nummer%3A%0AMijn%20antwoord%3A%20
http://gofile.me/325e7/bkPdeoK4n
mailto:robstravers@xs4all.nl?subject=Corona%20Competitie
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3. De deelnemers moeten uiterlijk 20.00 uur de volgende dag het antwoord hebben ingestuurd. Of op 
een ander door jullie te bepalen tijdstip. Maar in ieder geval wel voordat de volgende vraag (met het 
antwoord van de vorige) in de mailbox valt. 

4. Voor het verwerken van de ingezonden antwoorden is door het district een Excel werkblad 
ontwikkeld. Hierin is ook de mogelijkheid om per lijn de stand te zien. Vooral leuk voor de minder 
ervaren spelers. Je ziet ook de gemiddeldes per lijn en voor mannen en vrouwen. De lijst met 
deelnemers is dmv knoppen te sorteren op: naam, punten, m/v en lijn. Klik hier om een indruk te 
krijgen van de excel. 

5. Wil je de excel gaan gebruiken of kijken of het wat voor jou(w club) is? Via deze link kun je hem 
downloaden. Neem contact op met Ingeborg Slikker (secretarisdistrictdenhaag@gmail.com of 06-
41762500) als je vragen hebt over deze sheet. 

6. De (tussen)stand kan de coördinatorperiodiek naar de deelnemers mailen of op de website zetten. 
7. Docenten zijn vrij om bij bepaalde vraagstukken een extra toelichting/uitleg mee te geven, of te 

refereren aan een bepaalde les, als een groot deel van de deelnemers laag scoort. 
8. Opgelet! Als je gaat mailen: de meeste providers staan maximaal honderd adressen toe per bericht. 

Dus coördinatoren wordt aangeraden om meer verzendlijsten aan te maken als ze grote aantallen 
deelnemers hebt. 

9. Inspraak: omdat ook veel docenten deze competitie gebruiken, krijgt die selecte groep alle ruimte 
om Rob Stravers te mailen welk onderwerp ze graag verpakt zien in een competitievraagstuk. Heb je 
nog vragen? Schroom niet en stuur een mail naar Rob Stravers! 

Bericht van de voorzitter van de BridgeBond  
Geplaatst op vrijdag 27 maart 2020 - 16:57 

Beste Bridgers, lieve mensen, 

Het is een bizarre periode. Het coronavirus dwingt ons tot een totaal aangepaste levensstijl. En dan is er nog 
de dreiging om besmet te raken. 

Sinds vorige week zijn mijn vrouw en ik in een zelf gekozen sociale quarantaine. Heel raar, als je gewend bent 
drie keer per week een bridgemiddag/avond te hebben. Gelukkig blijk ik meer niet-gelezen boeken te 
hebben dan ik wist. En ook Netflix is een welkome afleiding. 

Toch probeer je je hobby, je passie, bridge dus, vast te houden. Bridgen langs digitale weg is nu even de 
enige mogelijkheid. StepBridge en BIC bieden mooie mogelijkheden. Wij, als BridgeBond, doen daarnaast nu 
ons uiterste best om het digitale aanbod snel uit te breiden. 

Eén van die nieuwe initiatieven is via StepBridge de clubavond beleven. Via de Ipad of de laptop bridgen met 
je eigen clubleden. Dit vergt de nodige voorbereiding, maar we hopen zo snel mogelijk online te kunnen 
gaan. Houd onze site bridge.nl in de gaten, want daar lees je alles over deze initiatieven. 

We gaan hiervoor ook handleidingen ontwikkelen en die zijn via de site te downloaden. Omdat het allemaal 
nieuw is, gaan we in de beginperiode wedstrijdleiders technische ondersteuning bieden en houden we 
online vragenuurtjes. 

Ondanks het feit dat al onze medewerkers vanuit huis moeten werken, blijven we trachten onze leden zo 
goed mogelijke services te verlenen. 

Solidariteit, dat is wat onze bridgegemeenschap kenmerkt. Elkaar helpen en ondersteunen, waar het kan. 
Ook onze medewerkers verdienen nu extra aandacht. Natuurlijk willen we al onze medewerkers in deze 
moeilijke tijd in dienst houden. Laten we als bridgegemeenschap ook hen steunen, zodat zij hun best kunnen 
blijven doen ons bridgers plezier te verschaffen. Met jullie steun en de inzet van onze medewerkers heb ik er 
vertrouwen in, dat we deze periode doorkomen. 

https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/3/files/Corona_competitie_excel_voorbeeld.jpg
http://gofile.me/325e7/bkPdeoK4n
mailto:secretarisdistrictdenhaag@gmail.com?subject=Excel%20ranking%20Corona%20competitie
mailto:robstravers@xs4all.nl?subject=Corona%20Competitie
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Helaas zijn er reeds bridgers getroffen door het coronavirus. Ik wens hen en hun familie heel veel sterkte. 
Laten we op gepaste afstand dicht bij elkaar blijven. 

Met vriendelijke groeten, 
Koos Vrieze 
Voorzitter van de BridgeBond 

Corona virus  
Geplaatst op dinsdag 10 maart 2020 - 17:38 

12 maart 2020 17.00 uur 

Naar aanleiding van de persconferentie van de overheid over de extra maatregelen met betrekking tot het 
coronavirus adviseert de BridgeBond zijn clubs om hun speelmomenten, wedstrijden en drives te annuleren 
tot en met 31 maart. De BridgeBond stelt al zijn wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten uit. Dit advies 
baseert de Bond op de maatregelen en adviezen van de overheid. Op dit moment gaat er een 
informatiebericht naar alle leden en clubs. Let op: evenementen van meer dan 100 personen mogen van 
overheidswege geen doorgang meer vinden. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 maart. 

De Toekomstdrive, gepland op 22 maart, is derhalve door het district afgelast. Of en wanneer deze in 2020 
nog gespeeld zal worden is nu nog niet bekend. Wij zullen alle spelers en begeleiders informeren zodra wij 
meer weten. Het reeds overgemaakte inschrijfgeld is teruggeboekt. 

11 maart 2020 

De BridgeBond (NBB) krijgt op het moment veel vragen over het beleid van de NBB met betrekking tot het 
Coronavirus. In algemene zin houdt de NBB de richtlijn van het RIVM en de Rijksoverheid aan, maar zij heeft 
gemerkt dat er behoefte is aan wat extra informatie. 

Wel of niet gaan bridgen op de club of deelnemen aan een bridge-evenement? 
Voor de provincie Noord-Brabant is het volgende advies afgegeven: de veiligheidsregio Brabant roept op tot 
sociale onthouding voor de komende 7 dagen. De NBB adviseert daarom de speelmomenten in deze 
provincie de komende 7 dagen te annuleren.  

Voor de overige regio's heeft het RIVM geen speciale maatregelen afgekondigd, behoudens de algemene 
adviezen: 

• Blijf thuis, ook bij milde klachten (hoesten, niezen en/of koorts) en wijs je mede clubleden op het 
belang daarvan. 

• Schud geen handen. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
• Raak zo min mogelijk je gezicht aan. 
• Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. 
• Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik ze eenmalig. 

Wil je op de hoogte blijven van de actuele situatie rondom het Coronavirus of heb je vragen over het virus? 
Bezoek dan de pagina meest gestelde vragen op de website van het RIVM. 

Informatie voor clubs 

Zijn er zorgen over de specifieke gemeente waar jullie spelen? 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting
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Uiteraard blijft een besluit om een speelmoment wel of niet door te laten gaan, geheel aan jullie als bestuur. 
Neem bij twijfel contact op met de GGD in jullie regio. Zij hebben de meest recente informatie en kunnen 
gericht adviseren. 

Betracht coulance bij de interne competitie 

Blijft een speler uit veiligheidsoverweging thuis, ga dan coulant om met de reglementen. In het kader van 
deze bijzondere omstandigheden is het verstandig de reguliere regels met betrekking tot afwezigheid aan te 
passen. 

Actuele informatie 
De NBB houdt de actuele berichtgeving nauwkeurig in de gaten, mocht er iets wijzigen in het beleid van het 
RIVM, dan zal zij dit melden op de website. Ook heeft de NBB een informatiebericht gestuurd naar clubs en 
districten, met gericht advies rondom de wedstrijdleiding. 

Open Paren en Recreatieve Parena afgelast  
Geplaatst op dinsdag 10 maart 2020 - 11:00 

Helaas .... wegens te weinig aanmeldingen hebben wij vandaag moeten besluiten om de Open Paren en de 
Recretarieve Paren niet door te laten gaan. De Toekomstdrive die op de tweede dag van de Open Paren 
gepland staat, gaat wel door. Ruim voldoende inschrijvingen. 

Gemengde paren gewonnen door Ciska Poppe en Gerrit Ros  
Geplaatst op maandag 2 maart 2020 - 11:16 

Zondag 1 maart zijn de Gemengde Paren gespeeld in het 
bridgehome van BC Leidschenhage. Een klein veld (14 paren), 
maar goede sfeer met mooie spellen. De eerste zitting werd 
gewonnen door Mariska Bezemer en Rons Heinsman (62,04%). 
Zij werden in de tweede zitting echter ingehaald door Ciska 
Poppe en Gerrit Ros (59,72 en 62,70%). De volledige uitslag staat 
op de website van het district. 

 
 
 
 

 

BVC ondersteunings dagen samen met district Leiden e.o.  
Geplaatst op zondag 23 februari 2020 - 17:11 

Samen met het district Leiden e.o. organiseren wij dit jaar weer ondersteuningsdagen voor de BVC opleiding. 
Alle informatie staat op deze webpagina. 

Elke club staat of valt met een goede wedstrijdorganisatie en arbitrage. Sommige clubs zijn zeer kwetsbaar, 
doordat ze vaak maar een paar enthousiaste leden hebben die daarvoor opgeleid zijn. Lijkt het je wat? Ga 
naar je bestuur en vraag of ze jouw opleiding (financieel) ondersteunen. 

Viertallen: kampioenen hoofdklasse en 2e klasse  
Geplaatst op maandag 17 februari 2020 - 15:00 

Afgelopen zondag werd de finale dag van de hoofdklasse 2e klasse viertallen gespeeld. De kampioenen zijn 
bekend: 

http://www.nbbclubsites.nl/district/3/uitslagen
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/902024
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• 2e klasse (dus promotie naar de 1e klasse): Bridgesocieteit Noordeinde 2 
• Hoofdklasse (dus promotie naar de 2e devisie): BC HOC/Studiecentrum 1 en BC VIVA/RPC 1 

Viertallen: kampioenen 1e en 3e klasse  
Geplaatst op donderdag 6 februari 2020 - 11:54 

Afgelopen zaterdag werd de finale dag van de 1e en 3e klasse viertallen gespeeld. De kampioenen zijn 
bekend: 

• 1e klasse (dus promotie naar de hoofdklasse): VIVA/RPC 2 en City BC 2 
• 3e klasse (dus promotie naar 2e klasse): Leidschenhage 17 

  
 

 
 

Nieuwjaarsdrive 2020  
Geplaatst op maandag 6 januari 2020 - 11:43 

Op zondag 5 januari heeft het bestuur van het district weer veel bestuursleden, vrijwilligers en leden van de 
clubs uit het district ontvangen voor de traditionele nieuwjaarsdrive. Wij danken BC Leidschenhage voor de 
ontvangst en de vrijwilligers achter de bar voor hun goede zorgen gedurende de hele middag. 

Madelon Spek en Erik van Egmond kunnen niet alleen een drive goed in elkaar zetten, ze kunnen ook 
bridgen: met 2% voorsprong wonnen zij! 

De totale uitslag staat op de website. Foto's vind je hier (excuus voor de portrait foto's, krijg ze niet 
gedraaid). 

ALV datum 26 september 2020  
Geplaatst op donderdag 2 januari 2020 - 13:52 

De datum voor de ALV is vastgelegd op zaterdag 26 september 2020. De locatie en het programma volgen 
later. 

http://www.nbbclubsites.nl/district/3/uitslagen
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/fotoalbums/1090448
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Bridgedocenten  
Geplaatst op woensdag 30 oktober 2019 - 15:06 

Het bestuur heeft medio deze maand een vragenlijst naar alle bridgedocenten binnen het district gestuurd. 
Het gaat om docenten met en zonder diploma. Via deze vragenlijst wordt geinventariseerd welke docent nog 
actief is en zo ja, wat hij of zij aanbiedt. Bridgers, zowel beginnende als gevorderde, kunnen via de speciale 
pagina op deze website alle actieve docenten vinden. 

Kaderdag 10 mei  
Geplaatst op maandag 7 oktober 2019 - 10:18 

De kaderdag is nu gepland op 10 mei 2020. Als je betrokken bent bij arbitrages op je club: save the date! Eric 
van Dijk en Erik van Egmond gaan er weer een leerzame en leuke dag van maken. 

Bestuurswisseling  
Geplaatst op zaterdag 8 juni 2019 - 16:55 

Vandaag heeft de jaarlijkse ALV van het district plaats gevonden. Jacques Brandt zat aan het eind van zijn 
vierde termijn als penningmeester en Bill Swaager heeft besloten geen tweede termijn als onderwijs 
adviseur te ambieren. Jacques is opgevolgd door Alex van der Wilt. De nieuwe bestuurssamenstelling staat 
op onze contact pagina. 

Voor de functie van onderwijs adviseur zoeken wij nog een geschikte kandidaat. Heb je interesse? In deze 
pdf een uitgebreide functie beschrijving. 

Bestuurswisseling  
Geplaatst op zaterdag 8 juni 2019 - 16:55 

Vandaag heeft de jaarlijkse ALV van het district plaats gevonden. Jacques Brandt zat aan het eind van zijn 
vierde termijn als penningmeester en Bill Swaager heeft besloten geen tweede termijn als onderwijs 
adviseur te ambieren. Jacques is opgevolgd door Alex van der Wilt. De nieuwe bestuurssamenstelling staat 
op onze contact pagina. 

Voor de functie van onderwijs adviseur zoeken wij nog een geschikte kandidaat. Heb je interesse? In deze 
pdf een uitgebreide functie beschrijving. 

Tips van de NBB om bridgen leuker en makkelijker te maken  
Geplaatst op dinsdag 30 april 2019 - 14:17 

In het afgelopen halfjaar heeft de NBB nieuwe initiatieven opgezet om bridgen voor jou en je mede-
clubleden nog leuker en makkelijker te maken. Wil je weten wat je allemaal kunt doen? Kijk dan vooral in de 
kennisbank van onze nieuwe website of lees de tips op deze pagina!  

Open Paren afgelast  
Geplaatst op zondag 31 maart 2019 - 14:04 

Helaas gaat de Open Paren niet door wegens gebrek aan belangstelling. Het district zal zich beraden hoe we 
dit voor het volgende seizoen gaan proberen te voorkomen. 

Winnaars diverse viertallen competities bekend!  
Geplaatst op maandag 25 maart 2019 - 14:19 

http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/1066849
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/1066849
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/551385
https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/3/files/Districtonderwijsadviseur_vs_website.pdf
https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/3/files/Districtonderwijsadviseur_vs_website.pdf
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/551385
https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/3/files/Districtonderwijsadviseur_vs_website.pdf
https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/3/files/Districtonderwijsadviseur_vs_website.pdf
https://www.bridge.nl/kennisbank/
http://app.inboxify.nl/view-online/6C57547945492B6F3853413D/48576B686C3269384A45303D/516B5755794B444A2B506F7064466A41744C623455413D3D
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Alle viertallen competities zijn afgerond. Het was in sommige afdelingen een spannende strijd en soms was 
het voor of halverwege de finale dag al bekend. Wij danken Leontien en Peter Hoogweg, Erik van Egmond en 
Madelon Spek voor de wedstrijdleiding gedurende een van de finale dagen! 

De teams die wij feliciteren met hun promotie zijn: 
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• Afdeling 1 hoofdklasse: BC Leidschenhage 2 (teamleden: Jan Bourquin, Maarten van Os, Paul 
Hoevenaars, Peter-Paul Worm en Ronald Kuip) 

• Afdeling 2 1e klasse: BC de Pantalon 1 (teamleden: Cor Lamain, Guus Mooibroek, Gerard Martijnse, 
Jan van Namen, Liet Relou, Mike Reuser, Myriam van de Vliervoet, Peer Relou, Peter van Hemmen, 
Rob Berger en Toine Prangers) 

• Afdeling 3 1e klasse: BC Leidschenhage 7 (teamleden: Daniel van de Haar, Koen Poppe, Mariemme 
van de Haar en Rens Hamers) 

• Afdeling 4 2e klasse: BC Viva-RPC 4 (teamleden: Ada van Mourik, Janny Pijnenburg, Kees 
Remmelswaal, Ronald van Dongen en Steph Breukel) 

• Afdeling 5 2e klasse: BC Leidschenhage 13 (teamleden: Cisca Michon, Janna van Tienhoven, Jet de 
Smeth en Marlou Meuleman) 

• Afdeling 6 3e klasse: BC Leidschenhage 16 (teamleden: Christiaan van der Harst, Dick Oudijn, Dinand 
Maas, Jan Coenen, Wiber Bühler en Willem Omloo) 

En omdat de jeugd de toekomst heeft ook een foto van het jeugdteam van BC Leidschenhage 17: 
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Alle uitslagen van de viertallen competitie van het district zijn te vinden op de website van het district onder 
uitslagen. 

Gemengde Paren gewonnen door Rosalind Hengeveld & Jack van Voorn  
Geplaatst op zondag 3 februari 2019 - 11:49 

Rosalind en Jack winnen de Gemengde Paren met 62,51% over twee zittingen 
van totaal 51 spellen. Zij plaatsen zich hierdoor voor de landelijke halve finale. 
Op de 2e plaats eindigen Mariska Bezemer & Ron Heinsman (58,32%) en 3e 
zijn geworden Cisca Michon & Klaas Sijsling (56,99%). 

Alle resultaten van beide zittingen staan op de website van het district onder 
de uitslagen. 

 

 

Districtkampioenschappen Seniorenparen afgelast  
Geplaatst op woensdag 16 januari 2019 - 09:46 

Helaas zullen de Districtkampioenschappen Seniorenparen geen doorgang vinden. Er waren te weinig 
aanmeldingen. Ook de Gemengde Paren dreigen niet door te gaan wegens te weinig belangstelling. Dus 
mocht je nog niet ingeschreven hebben: snel doen! (pagina met informatie) 

Nieuwjaar drive en borrel district  
Geplaatst op maandag 7 januari 2019 - 10:57 

Het was weer gezellig. Met een record aantal van 55 paren, die de clubs uit het district vertegenwoordigden, 
is gisteren gebridged in het bridgehome van BC Leidschenhage. De volledige uitslag is te vinden op onze 
website. Foto's staan in dit fotoalbum (met dank aan Wolf Tostmann). 

Indelingen viertallen competitie 2018/2019  
Geplaatst op vrijdag 19 oktober 2018 - 16:46 

Onze DKL voor de viertallen heeft er hard aan getrokken en de indelingen per afdeling zijn naar de 
coordinatoren en captains verstuurd. Alles over de competitie is te vinden via de viertallen (VT) pagina op 
onze website en het menu links. Het district wenst alle deelnemers een sportieve en succesvolle competitie! 

http://www.nbbclubsites.nl/district/3/uitslagen
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/uitslagen
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/546476
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/uitslagen
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/fotoalbums/984937
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/524723
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/524723
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CLB cursus 2018/2019: begint 8 december  
Geplaatst op woensdag 10 oktober 2018 - 15:00 

Inschrijven voor de CLB cursus staat nu open! Heb je een CLA certificaat of BVC Arbitreren en organiseren? 
Schrijf je dan snel in voor deze cursus. Alle informatie staat op onze website. 

NBBR nieuwe versie: 24/11 presentatie bij BCLH  
Geplaatst op zondag 9 september 2018 - 14:36 

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het rekenprogramma van de NBB (NBBR). Op 24 november zullen 
Eric van Dijk en Erik van Egmond een presentatie geven over hun bevindingen tot nu toe. Aanvang 10.00 uur 
(verwacht einde 12.00 uur). Toegang gratis, aanmelden niet nodig. Locatie: bridgehome in Leidschendam 
(Dobbelaan 1). 

Ming neemt afscheid  
Geplaatst op zondag 10 juni 2018 - 13:29 

Tijdens de ledenvergadering heeft het district afscheid genomen van Ming als voorzitter. Hij sprong negen 
jaar geleden in het diepe en heeft met zijn enthousiasme het district weer in goede banen weten te leiden. 
Kenneth Smit is door de leden benoemd als de nieuwe voorzitter. Wolf Tostmann is voor een tweede termijn 
als DKL in het bestuur benoemd. 

Foto's staan in dit album: Ming & Kenneth (met dank aan Maarten van Os) 

Toekomstdrive  
Geplaatst op maandag 28 mei 2018 - 14:21 

Op zaterdag 26 mei werd de Toekomstdrive van het district Den Haag gehouden. De Toekomstdrive drive is 
bedoeld voor die bridgers die nog niet lang geleden zijn begonnen  met bridge. 

Er werd gespeld in twee groepen. Degenen die afgelopen seizoen begonnen waren met bridge en niet 
verder waren dan het eerste lesboek speelden in groep A en degenen die lesboek twee hadden afgerond 
speelden in groep B. In groep A speelden 22 paren en in groep B 12 paren. De deelnemers werden 
ontvangen met een kopje koffie. Onder zomerse temperaturen werd in de morgen begonnen met het spelen 

van vier ronden van drie spellen daarna kregen de 
deelnemers een eenvoudige lunch en vervolgens werd in de 
middag nog drie ronden van drie spellen gespeeld. 

Onder het genot van een drankje werd door 
districtsvoorzitter Ming Bong de uitslag bekend gemaakt. In 
de A groep werden Milo de Mol en Mark Venekamp de 
winnaars met een percentage van maar liefst 71%. In de B 
groep trokken Els Crusio en Tineke Oud aan het langste eind 
met bijna 66%. De volledige uitslag staat op de website van 
het district. 

De Toekomstdrive was met deze opkomst en groot succes en voor vrijwel iedere deelnemer smaakte deze 
kennismaking met wedstrijdbridge naar meer. 

Foto van de winnaars (andere foto's staan in een speciaal album): 

 

http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/546138
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/fotoalbums/928904
http://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3220:13170702086504::::P0_RND_ID,P0_ZIT_ID,P0_PST_ID:84217,184656,
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/fotoalbums/925809
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BVC module arbitreren  
Geplaatst op donderdag 24 mei 2018 - 14:26 

Een grote groep belangstellenden (ca. 20) heeft de afgelopen weken deelgenomen aan de BVC module 
arbitreren. Deze cursus werd samen met het district Leiden georganiseerd. Arbitreren is lastig. Maar door de 
uitstekende uitleg van Madelon Spek en haar beide assistenten Eric van Dijk en Erik van Egmond, zullen de 
meeste deelnemers nu zekerder van hun zaak zijn als ze aan een tafel geroepen worden. Wellicht gaan 
sommigen door voor de CLB opleiding. Via deze website zullen wij jullie op de hoogte houden, wanneer die 
georganiseerd wordt. Alle bridgers uit het district met een CLA of BVC opleiding zullen sowieso uitgenodigd 
worden om deel te nemen. 

Winnaars Open Paren  
Geplaatst op zondag 15 april 2018 - 22:57 

Ellen en Fred de Vries winnen de hoofdklasse met een mooi gemiddelde van 
59,05%. Zij komen volgend jaar in de landelijke 2e divisie uit. Mariska Bezemer & 
Nicole Meuleman winnen de 1e klasse met 54,44%, tweede worden Hans 

Bouman & 
Martin 
Huisintveld met 
51,51%. Beide 
paren 
promoveren naar 
de hoofdklasse. 

 

 

Kei voor Mart Derks  
Geplaatst op woensdag 21 maart 2018 - 11:16 

Voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering op donderdag 15 maart jl. 
overhandigde Mieke Visser, clubadviseur van het district, een KEI aan Mart Derks. 
‘Elke club heeft wel een spin in het web’, zo begon Mieke haar speech. ‘En 
Kom..Kom Maer heeft zo’n spin in de persoon van Mart Derks’. Vervolgens somde 
Mieke de vele jarenlange functies op van Mart: voorzitter, lid technische commissie, 
beheerder van de website, materiaalbeheerder, wedstrijdleider van de 
dinsdagmiddag, beheerder software en lid reglementen commissie. Kortom, een 
zeer betrokken lid bij Kom..Kom Maer, een ware ambassadeur van de bridgesport. 
Met hart en ziel heeft Mart zich ingezet om Kom..Kom Maer tot een volwaardige en 
op de toekomst bestendige bridgeclub op de kaart te zetten in de regio Voorburg. 
Van de club krijgt Mart nog het erelidmaatschap. Dit soort leden, vrijwillig en 
betrokken, heeft elke club nodig! 

Winnaars viertallen  
Geplaatst op maandag 12 maart 2018 - 15:07 

Afgelopen weekend zijn de centrale dagen van de viertallen competitie gespeeld. Zoals altijd waren er 
winnaars en verliezers, in sommige poules was de strijd tot het laatst heel spannend, in andere poules lijkt 
het wat makkelijker geweest te zijn. Alle eindstanden staan op de uitslagenpagina van het district. 

http://www.nbbclubsites.nl/district/3/uitslagen
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Wij feliciteren in ieder geval: 

• BC Leidschenhage 4 (promoveert naar de landelijke 2e divisie) 
• Citi BC 1 en Willemsburen 2 (promoveren naar de hoofdklasse) 
• NRBC Kom....Kom Maer 1 en Citi BC 3 (promoveren naar de 1e klasse) 
• De Javaclub 1, BC Vronesteyn 2 en BC Leidschenhage 17 (promoveren naar de 2e klasse) 
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Cursus studentenbridge .... geheel vrijbijvend en gratis!  
Geplaatst op dinsdag 20 februari 2018 - 14:16 

Het resultaat van 'Aas is Baas' van begin deze maand is dat er zich een aantal jeugdigen (15+), een student 
en een jonge vrouw hebben aangemeld. Dat betekent dat gekozen is voor een cursus 'Studentenbridge' op 
Bridgeclub Leidschenhage. Het zou leuk zijn als er nog meer aanmeldingen zouden komen. Iedereen is 
welkom! We starten begin maart. 

Gemengde Paren gewonnen door Thea Willemse en Niki Pfeiffer  
Geplaatst op zondag 11 februari 2018 - 18:34 

De gemengde paren die in twee zittingen is gespeeld, is gewonnen door 
Thea Willemse en Niki Pfeiffer (64,19%). Tweede werden Nicole Meuleman 
en John van Veen (59,42) en derde waren Anke Bark en Hans Gutlich 
(58,63). De nummers 1 en 2 hebben zich geplaatst voor de landelijke halve 
finale. Alle resultaten van beide zittingen staan op de website van het 
district onder de uitslagen. 

 

Module BVC Arbiteren: eerste dag moet zijn 7 april  
Geplaatst op vrijdag 9 februari 2018 - 09:50 

Helaas is er een fout geslopen in de nieuwsbrief die alle bridgers uit het district net ontvangen hebben. De 
eerste cursusdag voor de module BVC arbiteren is op zaterdag 7 april (niet 4 april wat in de nieuwsbrief 
staat). 

Senioren een prooi voor Simon Kuipers en Gerrit Ros  
Geplaatst op donderdag 8 februari 2018 - 12:56 

https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/3/files/2018_studentenbridge_Barendregt.pdf
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Het was de hele dag spannend, veel paren konden nog winnen, 
maar het waren uiteindelijke Simon Kuipers en Gerrit Ros die 
aan het langste eind trokken en het Senioren Kampioenschap 
wonnen. Tweede wereden Chiel Beukers & Arend Jan 
Schoenmaker en derde Joop Simmelink & Wolf Tostmann. 

 

 

 

Toekomstdrive beginnende bridgers  
Geplaatst op donderdag 1 februari 2018 - 11:13 

Dit jaar zal weer de Toekomstdrive voor de beginnende bridger door het district georganiseerd worden. De 
ideale manier om kennis te maken met het spelen van een drive op een club. Heb je interesse: meld je aan 
via je bridgedocent! 

Geslaagde nieuwjaars drive district  
Geplaatst op dinsdag 16 januari 2018 - 16:06 

Het was weer gezellig op 7 januari tijdens de drive om het nieuwe jaar te vieren gezamenlijk met 
bestuursleden en andere vrijwilligers van het district. Wolf heeft veel foto's gemaakt die allemaal via dit 
album te zien zijn. 

Kinderen (12-18 jaar) met (groot)ouders kennis laten maken met bridge?  
Geplaatst op woensdag 10 januari 2018 - 09:26 

Voor kinderen (12- 18 jaar) en (groot)ouders organiseert BC Leidschenhage op 9 
februari een Kaartspelcircuit / Hotdogparty! Een unieke gelegenheid om je (klein) 
kind kennis te laten maken met bridge! 

 

 

SPO in 2018  
Geplaatst op donderdag 21 december 2017 - 14:46 

Begin 2018 gaan de laatste drie modules van spelpeil verbetering 2017-2018 van start. Er is nog plaats, 
aanmelden kan tot 25 januari 2018 en de kosten per module bedragen € 30,--. Alle informatie staat op de 
speciale pagina van het district. 

Gemengde Paren nu op 11 februari  
Geplaatst op donderdag 30 november 2017 - 11:13 

Helaas moest de Gemengde Paren afgelast worden. Er waren te weinig aanmeldingen. Het bestuur heeft 
besloten om er voor dit seizoen een eendaags toernooi met twee zittingen van te maken: 11 februari 2018! 
Zet het in je agenda en meld je aan! 

Hoe hoort het eigenlijk?!  

http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/561011
http://photos.app.goo.gl/VbEVhPd5EgeqcXJR2
http://photos.app.goo.gl/VbEVhPd5EgeqcXJR2
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/685969
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/546476
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Geplaatst op vrijdag 17 november 2017 - 16:52 

Hoe hoort het eigenlijk? De film waarin één spel wordt gespeeld met veelvoorkomende overtredingen (dan 
hebben we het niet over verzakingen) is in première gegaan tijdens het bridgecongres. In de zaal zijn de 
overtredingen geturfd, met veel geluiden van herkenning. 'Een must om te tonen op de bridgeclub', hoorden 
we. Daarom is de film hier nu ook af te spelen of te downloaden om op de club te presenteren. Veel 
kijkplezier! 

Voorproefje van de film over de regels  
Geplaatst op woensdag 18 oktober 2017 - 03:58 

Om in de stemming te komen alvast een promo van de film "Bridgeregels - hoe hoort het eigenlijk?". De 
premiere van de film zal op 4 november zijn, tijdens het bridgecongres in Zwolle. 

Kaderdag nieuwe regels  
Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 - 17:57 

Vandaag (zondag 27augustus) heeft het district een kaderdag georganiseerd voor CLA's, CLB's, WL en ander 
clubleden die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie op hun club. Belangrijkste onderwerp waren de 
nieuwe regels die met ingang van 1 september 2017 van kracht zijn. De NBB heeft hiervoor een presentatie 
gemaakt, die het district als pdf op de website heeft gezet. 

The making of .....  
Geplaatst op dinsdag 4 juli 2017 - 16:37 

http://www.bridge.nl/nieuws-van-de-nbb-homepage/3377-hoe-hoort-het-eigenlijk-de-film-is-beschikbaar
http://www.bridge.nl/nieuws-van-de-nbb-homepage/3377-hoe-hoort-het-eigenlijk-de-film-is-beschikbaar
http://vimeo.com/238578223
http://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/3/files/2017_kaderdag_nwe_spelregels_NBB_PP.pdf
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Vandaag zijn in het Bridge Home van Bridge Club Leidschenhage opnames gemaakt voor een filmpje over de 
belangrijkste regels en etiquette aan de bridgetafel. Met name voor de minder ervaren bridger zal dit filmpje 
een hoop zaken verduidelijken. Het idee kwam uit het district, maar is omarmd door de NBB. Zeker nadat 
bekend was dat Jeroen Ephraim belangenloos zijn expertise als regisseur ter beschikking stelde voor dit 
project. Tijdens het bridgecongres op 4 november zal het eindproduct aan alle aanwezigen getoond worden. 
We zijn benieuwd! 

The Hague Bride Expierence: helaas afgelast!  
Geplaatst op maandag 3 juli 2017 - 12:37 

Met spijt heeft het district kennisgenomen van het bericht van Hans Metselaar, organisator van The Hague 
Bridge Experience, dat er na 27 jaar een einde komt aan het oudste bridgefestival dat Nederland rijk is. Door 
afzegging op het laatste moment van een aantal belangrijke sponsoren kampt de organisatie met een groot 
gat op de begroting en moest helaas besluiten de stekker uit het festival te halen. Inschrijving is niet meer 
mogelijk en alle deelnemers die zich al ingeschreven hadden krijgen hun inschrijfgeld teruggestort. 

Lidnummer opvragen: hoe doe je dat?  
Geplaatst op donderdag 1 juni 2017 - 12:35 

Vanaf vandaag moet er betaald worden voor bridgers waarvan geen NBB nummer is ingevoerd. Dat is zonde 
en kan makkelijk voorkomen worden als de speler wel een nummer heeft, maar niet weet wat het is. Ga naar 
de website van MijnNBB, vul geboortedatum en postcode in en je krijgt het lidmaatschapsnummer te zien! 

http://www.mijnnbb.nl/nbbledenservice/
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Mariska Bezemer en Ron Heinsman winnen Gemengde Paren  
Geplaatst op maandag 12 december 2016 - 00:53 

Met een klein verschil hebben Mariska Bezemer en Ron 
Heinsman de Gemengde Paren in het district gewonnen. Zij 
hebben zich hierdoor, samen met de runners-up Trix Dubbeld 
en Bill Swager, geplaatst voor de landelijke finale. 

 

 

 

 

CLB cursus gaat helaas niet door  
Geplaatst op woensdag 23 november 2016 - 09:49 

Helaas zijn er slechts 5 aanmeldingen voor de CLB cursus in het district Den Haag e.o. De NBB stelt een 
minimum van 10 deelnemers. Dit betekent, tot onze spijt, dat de CLB cursus dit jaar helaas geen doorgang 
kan vinden. Wij kunnen belangstellenden wel verwijzen naar het district Delft. 

Drives in het district ao tbv Unicef  
Geplaatst op woensdag 19 oktober 2016 - 10:41 

In het weekend van 20 november organiseren diverse clubs een drive tbv Unicef. Alle deelnemende clubs 
vindt u op deze pagina van Unicef. Op de website van het district kondigen verenigingen hun (bijzondere) 
drives aan. Kijk eens op de speciale pagina of er wat voor u bijzit! 

http://www.nbbclubsites.nl/district/3/uitslagen
https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/3/files/2017_CLB_cursus_Delft.pdf
http://www.unicef.nl/wat-kun-jij-doen/unicef-bridgedrive/
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/546065
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Viertallen schema's  
Geplaatst op woensdag 19 oktober 2016 - 10:40 

De indeling voor de viertallen competitie is naar alle captains gestuurd. Alle informatie en reglementen voor 
de competitie zijn te vinden op deze website. 

Viertallencompetitie: juiste speeldata centraal weekend  
Geplaatst op zaterdag 3 september 2016 - 10:35 

Alle bridgers in het district hebben recentelijk een nieuwsbrief ontvangen met daarin informatie over de 
viertallencompetitie. Op de speciale webpagina van het district staat nog meer informatie, voor wie 
geinteresseerd is. 

19 februari 2017: helaas zijn de data voor het centrale weekend in de nieuwsbrief omgedraaid. De 2e en 3e 
klasse spelen op zaterdag 18 maart bij Leidschenhage. De hoofdklasse en 1e klasse spelen op zondag 19 
maart bij SBS. 

Spelpeilontwikkeling najaar 2016  
Geplaatst op donderdag 11 augustus 2016 - 18:49 

In het najaar worden weer modules aangeboden om uw spelpeil te verhogen.  

Geanimeerde ALV  
Geplaatst op zaterdag 11 juni 2016 - 15:43 

Op zaterdag 11 juni heeft de Algemene Ledenvergadering van het district plaats gevonden. Helaas waren 
slechts zeven clubs vertegenwoordigd. De vergadering was toch zeer geanimeerd en onderwerpen als 
jeugdbridge, senioren toernooi, bridgelessen kwamen ter sprake. 

Marcel Ehrlich van BC Voorschoten krijgt Kei  
Geplaatst op woensdag 8 juni 2016 - 20:30 

Vanavond heeft Marcel Ehrlich, voor zijn vele vrijwilligerswerk voor BC Voorschoten, 
de Kei uitgereikt gekregen. Wedstrijdleider vanaf 1999, betrokken bij alles wat met 
de website en de automatisering van bridge te maken heeft, contactpersoon voor de 
NBB, betrokken bij de organisatie van diverse toernooien en altijd met hart voor de 
vereniging. En dat blijkt zeker ook uit het zelf ontworpen en ontwikkelde 
opbergsysteem voor de materialen. 

 

ALV 11 juni: uitnodigingen zijn verstuurd.  
Geplaatst op woensdag 25 mei 2016 - 14:32 

Op 11 juni houdt het district zijn jaarlijkse ALV. Alle voorzitters en secretarissen hebben een uitnodiging 
ontvangen. 

Tony van Egmond met team 2e bij NK pupillen t/m 15  
Geplaatst op dinsdag 24 mei 2016 - 16:02 

Spelend in een gelegenheids team is Tony op 22 mei tweede geworden bij het NK pupillen t/m 15 jaar. Mooi 
resultaat.  

http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/524723
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/546405
https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/3/files/201608_nieuwsbrief_competitie.pdf
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/524723
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Leontien en Peter gepromoveerd!  
Geplaatst op maandag 23 mei 2016 - 17:54 

Bij de promotiewedstrijd Open Paren zijn Loentien en Peter Hoogweg tweede geworden en daarmee 
gepromoveerd naar de tweede devisie paren! Een prachtige prestatie!  

The Hague Bridge Experience: knock out paren!  
Geplaatst op woensdag 20 april 2016 - 09:04 

Alle verenigingen uit het district zijn vandaag per mail uitgenodigd twee paren af te vaardigen voor het knock 
out toernooi op 17 en 18 augustus! 

Tekst van de mail: 

Namens de organisator van The Hague Bridge Experience, Hans Metselaar, heeft het District Den Haag e.o. 
het genoegen alle verenigingen aangesloten bij het district uit te nodigen twee paren af te vaardigen voor 
het Knock-Out paren toernooi. Dit toernooi zal op 17 en 18 augustus gespeeld worden in de Top Lounge van 
het Holland Casino Scheveningen. Aanvang 19.45 uur. Aan deze afvaardiging zijn geen kosten verbonden. 
Het is een cadeau van Hans voor de verenigingen in het district! 

Aangezien er bij Holland Casino Scheveningen gespeeld wordt, dient men zich te legitimeren en moet een 
deelnemer 18 jaar of ouder zijn op de eerste dag van het toernooi. Wie u afvaardigt voor dit leuke toernooi 
is verder geheel aan u. 

Een unieke gelegenheid om mee te doen aan dit fantastische evenement! Hoe werkt een knock-out? Bij 
iedere ronde wordt uw score vergeleken met die van uw tegenstander. Winnaars gaan door in het 
hoofdtoernooi, de verliezers gaan door in het troosttoernooi. Bij de laatste wedstrijd spelen de twee 
overgebleven paren in het hoofdtoernooi om de eerste en tweede plaats. De rest van het veld om de overige 
ereplaatsen in het troosttoernooi. 

Open Paren laatste zittingen gespeeld!  
Geplaatst op zondag 10 april 2016 - 18:41 

In de hoofdklasse zijn Cor Lamain & Peer Relou gepromoveerd 
naar de 2e divisie. Nummer twee uit de hoofdklasse, Leontien 
en Peter Hoogweg, kunnen zich plaatsen voor de 2e divisie door 
een promotitiewedstrijd te spelen. Mochten zijn niet willen of 
kunnen dan mag paar nummer drie, Hans Gütlich en Karel van 
Lingen, hun plaats bij deze wedstrijd innemen. Helaas zijn Kay 
Agterof & Mans Jansen gedegradeerd. In de eerste klasse zijn de 
winnaars geworden Ellen en Fred de Vries. Zij spelen, samen 
met Paul van den Bos en Edie van Os (de nummer 2) volgend 
jaar in de hoofdklasse. 

Halve finale Ruiten Boer gespeeld  
Geplaatst op maandag 4 april 2016 - 23:32 

Op 3 april is de halve finale van de Ruiten Boer gespeeld. Uiteindelijk deden 84 paren mee. Winnaars met 
een mooi percentage van 61,9 waren Jan Janssen en Lucie Nijmeijer, spelers uit ons district. Ook de paren 
Emmy Matthijssen en Mieke Visser en Daniel van de Haar en Rens Hamers van ons district hebben zich voor 
de finale geplaatst. Het jeugdpaar Tony van Egmond en Casper de Gooijer, de jongste deelnemers, zijn 58ste 
geworden. De beste twaalf paren hebben zich voor de finale geplaatst. Klik hier voor de complete uitslag. 

http://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3210:7527912270929::::P0_RND_ID,P0_ZIT_ID,P0_PST_ID:17986,,
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The Hague Bridge Experience  
Geplaatst op vrijdag 1 april 2016 - 18:24 

"Holland Casino Scheveningen heeft van oudsher een goede band met de ’s-Gravenhaagsche Bridgeschool. 
De Top Lounge in ons casino is bij uitstek een geschikte locatie voor dit bridgetoernooi. We kijken ernaar 
uit”, aldus de heer van Dooren. 

Onder een nieuwe naam “The Hague Bridge Experience” gaat het festival hiermee een nieuwe fase in 
volgens Hans Metselaar. Met nieuw elan, op een prachtige locatie en met een breed speelaanbod. Zowel de 
enthousiaste clubspeler als de geroutineerde wedstrijdspeler zullen zich kostelijk vermaken van 13 tot en 
met 21 augustus in Scheveningen. 

Naast een aantal nationale topspelers heeft Zia Mahmood, de meest bekende bridger ter wereld, zijn 
deelname inmiddels bevestigd. Het absolute hoogtepunt van de bridgeweek wordt de Pro Am van 
vrijdagavond 19 augustus. Het is een unieke formule waarbij amateurs door middel van loting aan een van 
hun bridgehelden gekoppeld worden. “En wie wil er nu niet een bridgetoernooi met Zia Mahmood, Berry 
Westra, Jamilla Spangenberg of Jan Jansma spelen. Tijdens de Bridgeweek kan dat!” aldus een tevreden 
organisator. 

 

Halve finale Ruiten Boer op zondag 3 april  
Geplaatst op woensdag 30 maart 2016 - 21:07 

Aanstaande zondag wordt de halve finale Ruitenboer gespeeld in Zoetermeer. Op dit moment staan er ruim 
80 paren uit de wijde omgeving (districten R’dam, Delft, Den Haag en meer) op de deelnemerslijst. Iedereen 
is welkom om te kibitzen. 

Eindresultaten hoofdklasse en 1e klasse  
Geplaatst op zondag 6 maart 2016 - 21:33 
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Links de winnaars in de hoofdklasse en gepromoveerd naar de 2e Divisie: het Buitenhof 5 

Degradanten: BC Leidschenhage 6 en mogelijk Willemsbuuren 1 (hangt af van beslissingswedstrijd te spelen 
op 17 maart in de 2e devisie). 

Rechts het team van BC de Pantalon 1, winnaars in de 1e klasse en gepromoveerd naar de hoofdklasse. 

Degradanten: de Javaclub 1 en NRBC Kom...Kom Maer 1 

Beiden winnende teams zijn uitgenodigd voor de viertallen in de bridgeweek in augustus! 

Eindresultaten 2e en 3e klasse viertallen  
Geplaatst op zondag 6 maart 2016 - 14:01 
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Bridgesocieteit Noordeinde 1 en Blue Club 1 promoveren van de 2e naar de 1e klasse. BC RPC 2, 
Willemsbuuren 3, City BC3 en BC Vronesteyn 1 degraderen naar de 3e klasse. 

In de 3e klasse promoveren NBC 2 en 's Gravenhaagsche Bridge School 2 naar de 2e klasse. 

Kei voor Hilde van Oosten  
Geplaatst op dinsdag 16 februari 2016 - 11:24 

N.R.B.C. Kom..Kom Maer vierde op 14 februari haar 7e lustrum. In tijd waar 
bij bridgeclubs nog stevig werd gerookt richtte een aantal vooruitziende 
niet-rokende bridgers in februari 1981 een van de eerste nietrokersclubs 
van Nederland op. Het bleek een schoot in de roos, na een paar manden 
waren er al meer dan 100 leden. Roken is al een aantal jaren niet meer is 
toegestaan bij wedstrijden, verdween de noodzaak voor niet-rokersclubs. 
Maar Kom..Kom Maer werd alleen maar sterker. Daarom reden voor een 
groot lustrumfeest. Het districtsbestuur kwam natuurlijk langs voor 
gelukwensen. Een actieve club draait op de inzet van veel vrijwilligers en 
die zijn bij Kom..Kom  Maer volop aanwezig. Eén persoon stak daar extra 
bij uit: Hilde van Oosten. Meer dan 18 jaar is zij actief in diverse 

bestuursfuncties binnen de club en ook is zij een aantal  jaren penningmeester van het district geweest. Zij 
mocht daarom uit handen van  Jacques Brandt van het districtsbestuur een Kei van de Nederlandse Bridge 
Bond in ontvangst nemen. 

Spelpeilverbetering voor iedereen!  
Geplaatst op donderdag 4 februari 2016 - 15:17 

Programma 

Het programma bestaat uit drie lesmodules voor verschillende speelniveaus (beginnende clubbridgers, 
enigszins ervaren clubbridgers en ervaren/goede clubspelers uit de hogere lijnen). Iedere module bestaat uit 
drie lessen gegeven door gediplomeerde docenten met ervaring op het aangeboden niveau. Deze modules 
worden aangeboden op  verschillende locaties in ons district (Den Haag, Leidschendam en Rijswijk). De 
kennismaking met de theorie van de onderwerpen is interactief en vervolgens worden er geselecteerde 
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oefenspellen gespeeld. De volgende lesmodules worden aangeboden (klik hier voor het programma met de 
data en locaties): 

Uitkomen en signaleren 

Bedoeld voor de beginnende clubbridgers en bridgers uit de laagste lijnen die het uitkomen en het tegenspel 
willen verbeteren. 

Afspelen van SA-contracten 

Bedoeld voor de enigszins ervaren clubspelers die al enige jaren spelen en hun afpel van SA contracten op 
een hoger plan willen brengen. Entrees, blokkades, ophouden, communicatie, gevaarlijke tegenstander: het 
komt allemaal aan de orde. 

Stayman varianten 

Bedoeld voor de ervaren/goede clubspelers uit de hogere lijnen die tekort komen aan de standaard Stayman 
afspraken. In deze module wordt aandacht besteed aan de 5-4 handen (zwak/limiet/ MF) in de hoge kleuren. 
Ook de Smolen- en de Puppet Stayman- (Niemijer) conventie komen aan bod. 

Kosten en inschrijving 

Het inschrijfgeld bedraagt € 30 per module. U kunt zich inschrijven door vóór 12 februari een e-mail te 
sturen aan bridge@bswaager.nl  met vermelding van uw naam, uw telefoonnummer, uw NBB-nummer en 
het codenummer van de lesmodule. Het codenummer staat op dit programmaoverzicht. De inschrijving 
wordt definitief door vóór  12 februari  € 30 per module over te maken naar bankrekening NL29 INGB 0000 
4223 21 t.n.v. district Den Haag NBB, onder vermelding van uw naam, uw NBB-nummer en codenummer(s) 
van de lesmodule. 

Schrijf in voor de Open Paren!  
Geplaatst op donderdag 4 februari 2016 - 15:13 

Ook dit jaar organiseert het district weer de Open Paren competitie. Alle informatie is te vinden op de 
speciale pagina op de website en in deze pdf. 

Annemieke en haar mannen kampioen  
Geplaatst op zondag 24 januari 2016 - 18:13 

Annemieke Poort en haar twee partners zijn kampioen Gemengde 
Paren geworden van het district Den Haag, dat werd gespeeld in het 
Bridgehome te Leidschendam. Na de eerste speeldag stond zij met 
Nikki Pfeiffer al ruim op de eerste plaats en die wist zij op de tweede 
dag met Rob Jagroop goed te verdedigen. Trix Dubbeld en Bill Swaager 
werden runner-up. Beide paren kwalificeren zich hierrmee voor de 
halve finales van het nationaal kampioenschap. Kayleigh van Egmond 
en Caspar de Gooijer waren de beste junioren. 

 

Bridgen in de winter  
Geplaatst op dinsdag 12 januari 2016 - 15:29 

https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/3/files/2016_spelpijlontwikkeling_programma.pdf
mailto:bridge@bswaager.nl
https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/3/files/2016_spelpijlontwikkeling_programma.pdf
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/546472
http://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/3/files/2015-2016_open_paren_poster_2.pdf
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Ook deze winter worden er in het district diverse inloopdrives en drives voor Goede Doelen gehouden. Kijk 
hier voor de laatste updates. 

Feestelijke start van 2016  
Geplaatst op woensdag 6 januari 2016 - 11:45 

Op 3 januari werd 2016 voor de Haagse bridgers feestelijk geopend met de nieuwjaarsdrive in het SBS 
Denksportcentrum waar Hans Metselaar en zijn staf voor een zeer gastvrij onthaal zorgden. Bestuursleden 
en spelers van ruim 20 verenigingen wensten elkaar en districtfunctionarissen al het goede toe. Ming Bong 
lichtte op zijn bekende wijze de komende activiteiten nog eens toe: voortzetting viertallencompetities, start 
parencompetities, lessen spelpeilverbetering voor iedereen, kadercursussen (CLA, rekenprogramma), 
toekomstdrive. Ook wees Ming op het belang niet alleen nieuwe leden te werven maar die ook te behouden. 
Ieder club zou hiervoor een clubcoordinater moeten aanstellen. Ingeborg Slikker maakte prachtige foto's. 

Cursus Clubleider A (CLA) samen met district Delft  
Geplaatst op donderdag 26 november 2015 - 17:44 

I.v.m. met de te weinig deelnemers wordt de CLA cursus dit jaar gecombineerd met de cursus in het district 
Delft. Meer bijzonderheden op http://www.nbbdelft.nl/Kader/CLA%20cursus%2015-16%20poster.pdf. 
Cursisten die zich al hebben opgegeven zijn reeds geinformeerd. 

Ook dit jaar organiseert het district weer een cursus clubleider A. Doelstelling is het kunnen leiden van een 
clubavond of -middag op uw vereniging. Daarnaast is het ook nuttig als speler, u heeft dan een basiskennis 
van de belangrijkste spelregels. De cursus wordt gegeven op de volgende maandagavonden: 18 januari, 1, 15 
en 29 februari, 14 maart en 11 april 2016. De cursusleiders zijn Eric van Dijk en Erik van Egmond. Locatie is 
dienstencentrum Duivenvoorde, Duivenvoorde 262 2261 AN Leidschendam. 

De cursus wordt afgesloten  met een schriftelijk examen op 16 april in het Bridgehome te Leidschendam. 
Inschrijfgeld bedraagt € 50,- 

Opgeven bij Eric van Dijk paseric@casema.nl   tel: 06-19939694 

Viertallencompetitie van start  
Geplaatst op woensdag 4 november 2015 - 10:46 

Begin november is de viertallencompetitie van start gegaan. 47 teams die 20 verenigingen 
vertegenwoordigen binden de strijd aan. Sociieteit Noordeinde en de JAVA club nemen voor het eerst deel. 
Twaalf teams spelen in de hoofdklasse, 10 in de eerste klasse. Zij spelen een halve competitie, net als de 14 
teams in de 3e klasse die in twee afdelingen spelen. De 11 teams in de 2e klasse, ook in twee afdelingen, 
ontmoeten elkaar twee maal. De competitie wordt afgesloten met een centrale speeldag. Verdere 
bijzonderheden, zoals speelschema en reglement, vindt u in de rubriek "viertallencompetitie district". Veel 
speelplezier!!! 

Een nieuw bridgeseizoen van start!  
Geplaatst op woensdag 2 september 2015 - 09:00 

Beste Bridgevrienden en - vriendinnen, 

Na het seizoen 2014-2015 met een geslaagd lustrumfeest, waarbij Leontien Hoogweg op magische wijze tot 
erelid werd benoemd, te hebben afgesloten maken we ons nu op voor een nieuw en mooi bridgejaar. Met 
trots kan ik jullie melden dat we dit jaar ingaan met een compleet districtsbestuur. Naast Jacques Brandt, 
Hans Metselaar, Wolf Tostmann, Ed Zimmerman en ondergetekende zijn er twee nieuwe bestuursleden. Bill 
Swaager wordt de nieuwe Clubadviseur en Mieke Visser krijgt de portefeuille Ledenwerving. 

http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/546065
http://picasaweb.google.com/117070155884128010203/2016_bridge_district?authkey=Gv1sRgCPSOtoOMyNK24gE#slideshow/6235890633198307330
http://www.nbbdelft.nl/Kader/CLA%20cursus%2015-16%20poster.pdf
mailto:paseric@casema.nl
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Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats om het bridge. Na zomerdrives, de VVE bridgeweek en de 
Palesdref richten de verenigingen  zich weer op de clubcompetities. Maar ook de onderlinge strijd tussen de 
clubs in viertallencompetities komt er aan. In ons district begint die in de eerste week van november. Ik roep 
iedereen op aan deze competitie, die voor alle klassen wordt afgesloten met een feestelijke slotdag, deel te 
nemen. En dat geldt met name voor spelers die nog nooit eerder hebben gedaan, je zult zien hoe spannend 
en leuk een viertallenwedstrijd is. Wil je eerstde sfeer proeven voor je je voor de competitie inschrijft doe 
dan mee aan het viertallentoernooi dat BC Leidschenhage op 10 oktober organiseert, dan kan je je daarna 
nog  snel voor de sluitingsdatum via je wedstrijdsecretaris aanmelden. 

Om de plannen voor dit seizoen nog eens toe te lichten belegt het bestuur op18 september een drietal 
informele bijeenkomsten bij de clubs. Hiervoor komt op korte termijn een separate uitnodiging naar de 
clubbesturen. 

De gewoonte op elkaar aan de bridgetafel een goed nieuwjaar toe te wensen wordt op 3 januari voortgezet. 
In het voorjaar volgen dan de Gemengde Paren en Open paren competities. Voor alle verder informatie 
verwijs ik naar onze website: http://www.nbbclubsites.nl/district/3 

Je vindt hier o.a. de kalender, de agenda, de laatste nieuwtjes en alle uitslagen. En je weet toch ook dat je je 
Meesterpunten kunt vinden op “Mijn NBB” ? 

Namens het hele bestuur wens ik jullie een gezellig, sportief en succesvol nieuw seizoen 

Ming Bong, voorzitter 

Nieuwe speeldagen Tweede Divisie regio Leiden en Rotterdam  
Geplaatst op dinsdag 14 juli 2015 - 15:34 

 Kijk op de districtskalender voor de laatste wijzigingen, inclusief de speeldagen voor de Tweede Divisie regio 
4  (Leiden) en regio 5 (Rotterdam). 

Leontien Hoogweg erelid  
Geplaatst op zondag 14 juni 2015 - 17:23 

 Tijdens de feestelijke afsluiting van de 
85ste verjaardag van het district werd 
Leontien Hoogweg door Ming Bong 
naar voren geroepen om hem te 
assisteren bij een “Magic 
Trick”.  Leontien bleek een 
uitstekende assistente, maar was toch 
zeer verrast toen de voorzitter het 
erelidmaatschap uit de hoge hoed 
toverde. Dit werd haar toegekend 
voor de meer dan 18 jaar dat Leontien 
actief was in het districtsbestuur. 
Jarenlang was zij DKL en organiseerde 
zij de districtscompetities. Als een 
echt “mens”-mens kende ze de 
meeste bridgers van het district en 
probeerde zij zo veel mogelijk aan 

ieders wensen tegemoet te komen. Ook was zij webmaster en MP-administrateur. Het feit dat haar taken 
door vier personen worden overgenomen zegt genoeg. In haar dankwoordje zei Leontien dat zij haar 

http://www.nbbclubsites.nl/district/3
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betrokkenheid al een beetje miste maar dat zij door dit erelidmaatschap hoopt nog steeds bij veel 
districtsactiviteiten aanwezig te kunnen zijn. 

Groot bridgefeest bij jarig district  
Geplaatst op zondag 14 juni 2015 - 17:19 

Op 13 juni vierde het district haar 85-jarig bestaan met een feestelijke Clubkroegentocht. De 
lustrumcommissie had een origineel plan opgezet. Hans Metselaar, Christine Winckel en Ton Grootens 
namen de organisatorische zaken voor hun rekening. Erik van Egmond en Malcolm Staallekker. Losten de 
wedstrijdtechnische puzzel op. Op vijf locaties van verenigingen in het district werden twee zittingen 
gespeeld. Na de eerste zitting genoten de deelnemers bij Bridgehome Leidschenhage, Donker en Blond, 
Kom..Kom Maer, SBS en te Werve een goed verzorgde lunch. De derde zitting werd centraal gespeeld in 
Bridgesociëteit SBS en vormde de inleiding voor een feestelijke afsluiting. 84 paren namen deel aan deze 
lustrumdrive. Wethouders Baldewsingh (den Haag) en Stemerdink (Voorburg – Leidschendam) bezochten 
twee speellocaties en het district mocht ook vertegenwoordigers van de NBB en aangrenzende districten 
ontvangen. Hoewel voor deze drive meedoen belangrijker was dan winnen was er toch een nummer 1. Chiel 
Beukers en Arend Jan Schoenmaker geen met de eer en de hoofdprijs weg. Onder muzikale begeleiding liet 
voorzitter Ming Bong zien dat hij magische krachten bezit en toverde zo maar een erelid uit de hoge hoed. 

Geslaagden kaderopleidingen.  
Geplaatst op zondag 7 juni 2015 - 17:02 

Dit seizoen organiseerde het district zowel een cursus Clubleider A en Clubleider B. Doel van deze cursussen 
is het opleiden van bekwame wedstrijdleiders dit clubavonden of -middagen van onze verenigingen kunnen 
leiden. CLA richt zich op de organisatie van een wedstrijd, CLB gaat dieper in op de spelregels. De CLA-cursus 
werd gegeven door de ervaren wedstrijderleider Leontien Hoogweg, de CLB-cursus door de toparbiter Eric 
van Dijk. Geslaagd zijn: 

als Clubleider A:  

Hanne Bach, Jolande Bosch, Jaap Denkers, Gerard Dingjan, Ellen Forbes, Nora Iding, Inge van Kasteren, Jolly 
Ouwersloot, Lidi van Overveld, Richard Paalman, Miriam Robbers, Kees Sanders, Ingeborg Slikker en Frank 
Wolters. 

als Clubleider B: 

Nel de Ruijsscher, Dick Smits, Albert Wedman en Ed Zimmerman. 

Allen van harte gefeliciteerd en succes bij het leiden van wedstrijden. 

Het komend seizoen wordt alleen een CLA-cursus georganiseerd. 

Geslaagde Toekomstdrive  
Geplaatst op zondag 7 juni 2015 - 12:54 

Op zaterdag 6 juni organiseerde het district de toekomstdrive in het bridgecentrum van SBS. 32 Spelers die 
dit jaar begonnen zijn met het bridgespel, speelden hun eerste wedstrijd, in de gevorderdengroep speelden 
18 iets meer ervaren beginners. Veel bridgedocenten waren ter aanmoediging meegekomen. De eerste 
ronde vonden velen nog wel spannend, maar al snel bleek hoe leuk het is om tegen verschillende 
tegenstanders te spelen en daarna de scores te vergelijken. ’s Middags was er dan ook een levendige sfeer 
en na afloop werd er als ervaren wedstrijdspelers uitgebreid nagekaart met een drankje en hapje. Dit kon 
makkelijk omdat de NBB boekjes met uitleg beschikbaar had gesteld. Zo was iedereen al winnaar, maar 
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natuurlijk werden er ook prijzen verdeeld. In de gevorderdengroep eindigde Peter Hindriks en Chris Wiepjes 
als eerste, bij de beginners ging de eer naar Ineke Gilbert en Julia van de Berg.  

ALV neemt afscheid van Leontien en Ineke  
Geplaatst op dinsdag 26 mei 2015 - 15:26 

Op 23 mei werd de jaarlijkse ALV gehouden. Naast de formele 
inhoud (de  notulen worden apart vermeld) werd afscheid genomen 
van twee  bestuursleden. Ineke van Santen werd als secretaris 
afgelost door Ed  Zimmerman. Leontien Hoogweg verliet na 18 jaar 
het bestuur en wordt als  bestuurslid wedstrijdzaken afgelost door 
Wolf Tostmann. De taken als DKL  en webmaster had zij al over 
gedragen. Voorzitter Ming Bong bedankte beide  dames voor al hun 
werk en daar hoorde uiteraard een bloemetje bij. Na de vergadering 
hield Marcel Mol, bestuurslid van de NBB, een voordracht over de 
laatste ontwikkelingen binnen de NBB en ging hij in op de 
samenwerking tussen NBB en de districten. Sharon Löwensteyn 

introduceerde op gloedvolle wijze een pilot om via sociale media het bridgespel onder de aandacht te 
brengen van 40- en 50-plussers. Tenslotte gaven Hans Metselaar en Frans Lejeune tips hoe clubbesturen 
deelname aan de viertallencompetitie kunnen stimuleren, ook door degenen die zichzelf enkel als 
recreatiebridger beschouwen. 

Feestelijke bridgedag ter gelegenheid van het 85 jarig jubileum van het District Den Haag e.o.  
Geplaatst op donderdag 30 april 2015 - 00:11 

Op zaterdag 13 juni aanstaande wordt ter ere van het 85-jarig jubileum van ons district voor het eerst een 
Club Kroegentocht gespeeld. 

Elke deelnemer bezoekt drie locaties. Per locatie worden 
vier rondjes van drie spellen gespeeld. De eerste twee 
speellocaties liggen zo dicht mogelijk bij elkaar om de 
verplaatsingen zo klein mogelijk te houden. De slotronde 
wordt gespeeld bij SBS te Den Haag, waarna de Club 
Kroegentocht feestelijk wordt afgesloten met een 
prijsuitreiking die wordt opgeluisterd met live muziek, een 
hapje en een drankje. 

Deze feestelijke drive is bedoeld voor alle bridgers van het 
District Den Haag e.o. Dat wil zeggen dat zowel de 

beginnende bridger, de clubspeler, als de ambitieuze wedstrijdspeler welkom zijn. Er zijn aantrekkelijke 
prijzen in natura te winnen en er zijn meesterpunten te verdienen. 

Het organisatie comité is er in geslaagd de kosten van deelname voor iedereen zeer laag te houden. De 
inschrijving bedraagt slechts € 15,00 per paar. Dit is inclusief lunch, een drankje bij aanvang en een drankje 
bij de prijsuitreiking. 

Inschrijven door overmaken van € 15,00 per paar op IBAN NL29INGB0000422321 t.n.v. penningmeester 
District Den Haag e.o., onder vermelding van Jubileumdrive, spelersnamen en e-mailadres. 

Aanmelden via de inschrijflijst op uw vereniging. 

Begin juni ontvangt u de bevestiging en het eigen programma per e-mail. 
Programma: 



Nieuwsberichten op website district Den Haag e.o. 2013 – 08/2020 

Start 10.30 uur 4 ronden van 3 spellen 

Lunch 12.00 uur gevolgd door eerste verplaatsing 

Tweede locatie 13.15 – 14.45 uur 4 ronden van 3 spellen, verplaatsing naar SBS 

Laatste zitting 15.30 uur 4 ronden van 3 spellen 

Prijsuitreiking, live muziek ca 17.15 uur 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij Hans Metselaar terecht. 

Telefoon 06 83770258 of e-mail hans.metselaar@hotmail.com. 

De speellocaties zijn verdeeld in onderstaande clusters 1, 2 en 3, waaruit van ieder cluster twee van de drie 
locaties bezocht worden met voor iedereen een feestelijke slotronde bij SBS. 

Cluster 1     

NRBC Kom Kom Maer 

Van Royenstraat 2 

2273 VD Voorburg 

BC te Werve 

Huys te Wervelaan 110 

2283 TM Rijswijk 

BC Leidschenhage 

Dobbelaan 1 

2262 EA Leidschendam 

Cluster 2     

Donker en Blond 

Javastraat 142 

2595 AX Den Haag 

BC Redubeth 

Bisschopsstraat 5 

2598 XH Den Haag 

Blue Club 

Javastraat 44 A 

2585 AD Den Haag 

Cluster 3     

City BC 

Mozartlaan 195 

2555 JK Den Haag 

Bridge Sociëteit Noordeinde 

Noordeinde 10B 

2514 GH Den Haag 

SBS 

Kerketuinenweg 2 

2544 CW Den Haag 

 

Roberts Aeyelts Averink en Egbert Meijer promoveren naar de Tweede divisie Paren  
Geplaatst op donderdag 2 april 2015 - 13:50 

Robert Aeyelts Averink en Egbert Meijer zijn na een hele 
spannende laatste speeldag kampioen Open paren 
geworden van het district. Zij begonnen de dag met een 
zeer ruime voorsprong op de rest van het veld nadat zij 
zitting 1 en 2 hadden gewonnen. Maar hoe vreemd kan 
bridge gaan als je conditie niet goed is: zij werden laatste 
in zitting 3 en zitting 4. Met een minimaal verschil wisten 
zij Kay Agterof en Mans Jansen voor te blijven. Robert en 
Egbert promoveren naar de Tweede divisie, Kay en Mans 
mogen promotie verdienen 31 mei in Utrecht. 

De Eerste klasse werd gewonnen door Cor Lamain en Peer Relou. Zij promoveren samen met Ming Bong en 
Louis Huf naar de Hoofdklasse. 

mailto:hans.metselaar@hotmail.com
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Jubileum 85 jaar District Den Haag  
Geplaatst op dinsdag 17 maart 2015 - 11:19 

Op 14 juni 1930 is District Den Haag opgericht. Op 13 juni 2015 wordt het 85 jarig jubileum gevierd met een 
Clubbentocht. Eind maart ontvangen de verenigingen informatie over deze dag. Houdt allen deze dag open 
in de agenda. 

Leidschenhage 3 kampioen in de Hoofdklasse  
Geplaatst op zondag 22 februari 2015 - 16:48 

Afgelopen zondag 15 februari vond de afsluiting van het 
viertallen voor de hoofdklasse plaats. Vooraf leek het erop 
dat B.C. Leidschenhage 3, 4 en 5 gingen uitmaken wie er 
zouden promoveren. Er lagen nog twee Buitenhof teams 
op de loer. B.C. Leidschenhage 5 begon de dag met veruit 
de beste papieren. Dit viertal liet het echter 
zondagochtend liggen, waardoor het verschil tussen de 
teams onderling slechts 6 VP was, met nog altijd (kleine) 
kansen voor Buitenhof. De laatste wedstrijd gaven 
Leidschenhage 3 en 4 echter de concurrentie geen kansen 
meer door beide met 18-2 te winnen. 

B.C. Leidschenhage 4 met Erik van Egmond, Malcolm Staallekker, Koen Poppe en Michel Bouten, is kampioen 
geworden en promoveert naar de 2e divisie. 

B.C. Leidschanhage 3 met Astrid Turion, John van Veen, Rik Naus en invaller Joop Simmelink, werd 2e en 
promoveert ook naar de 2e divisie.  

Leidschenhage 8 en HOC/Studiecentrum 3 degraderen naar de 1e klasse 

1e, 2e en 3 klassen sluiten viertallencompetitie af  
Geplaatst op zondag 8 februari 2015 - 16:16 
  
Op 7 februari werd in het Bridgehome te Leidschendam de viertallencompetitie voor de 1e, 2e en 3e klasse 
afgesloten met twee centrale zittingen. Onder leiding van DKL Eric van Dijk die werd geassisteerd door 
arbiter Erik van Egmond, streden 42 teams om het kampioenschap of lijfsbehoud in hun klasse. 
In veel afdelingen viel de beslissing pas in de laatste zitting. Zoals het hoort werd op het scherpst van de 
snede gestreden, maar was er ook voldoende gelegenheid na afloop onder het genot van een drankje en 
hapje de resultaten te vergelijken en kond te doen over de sterke staaltjes bridgevernuft.  
De kampioenen, die door het districtsbestuur in de bloemen werden gezet, zijn: 
In de 1e klasse: BC te Werve 1 en BC  Leidschenhage 11, deze teams promoveren naar de Hoofdklasse. 
In de 2e klasse: NRBC Kom.. Kom Maer 1 en 2 met BC Leidschenhage 15. Deze drie teams spelen volgend jaar 
in de 1e klasse 
Een bijzondere prestatie leverde BC RPC. Zij namen met twee teams deel in de 3e klasse en beide teams 
wisten daar in hun afdeling de 1e plaats te veroveren en daarmee promotie naar de 2e klasse te 
bewerkstelligen.  
Teams die volgend jaar een klasse lager spelen zijn vanuit de 1e klasse BC Leidschenhage 12, Blue Club 1 en 
BC HOC/Studiecentrum 4 en 5. Naar de derde klasse gaan City BC 4, SBS 2 en BC HOC/Studiecentrum 6.  
Kijk voor alle uitslagen op de rubriek “Uitslagen”. De Hoofdklasse speelt op 15 februari haar afsluitende 
centrale zittingen. 
  
Kijk voor foto's in het foto album. 
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Enthousiaste reacties op Grootste en Snelste Bridgeles  
Geplaatst op woensdag 26 november 2014 - 13:16 

 Op zondag 23 november was het na maanden voorbereiding eindelijk zover en alles stond gereed in de 
fabriekshal aan de Kerketuinenweg in Den Haag. 100 Tafels, 400 stoelen, een podium, een geluidsinstallatie 
en niet te vergeten een bar. 

Namens district Den Haag van de NBB gaf docent Hans Metselaar aan een zo groot mogelijke groep mensen 
hun eerste bridgeles om daarna een kort toernooi te spelen. 

Vanaf 10.30 begon de inschrijving en druppelden de mensen binnen, maar door afzeggingen op het laatste 
moment werd het aantal van 100 deelnemers net niet gehaald. Minimaal 100 deelnemers had de organisatie 
zich ten doel gesteld om het als nieuw record aan te melden, er volgt in 2015 een nieuwe poging. 

Met deelnemers uit Penetanghuisine (Canada), Omsk (Siberië) en Hamburg was er zelfs internationale 
belangstelling en ook uit Nederland kwamen er deelnemers uit het hele land. Opvallend was het aantal 
jeugdige spelers dat enthousiast en met veel plezier aan de slag ging. 

Volgens de beproefde stap voor stap methode van de Haagse bridgegoeroe lukte het hem iedereen binnen 
drie kwartier aan het spelen te krijgen en na een korte pauze volgde de proef op de som: Het Toernooi. 

Na afloop werden de winnaars uitgebreid in het zonnetje gezet en met de mededeling van Jan Stavast dat je 
overal in Nederland terecht kunt voor deskundig bridgeonderwijs trokken tevreden deelnemers huiswaarts, 
vast van plan er iets mee te gaan doen. Zie het Fotoalbum voor een impressie en een reactie op de site van 
BC Kom ..Kom Maer. 

Recordpoging op TV West  
Geplaatst op woensdag 22 oktober 2014 - 16:46 

Op 23 oktober heeft Hans Metselaar in het 
programma "Debby en haar Mannen" uitgelegd hoe 
leuk bridge is. Hij riep hierin alle niet-bridgers (en 
dat zijn er veel te veel) op deel te nemen aan de 
recordpoging "Grootste Bridgeles ter Wereld". Het 
programma is uitgezonden op TV west en Radio 
West. Help mee deelnemers te werven voor deze 
unieke bridgeles. Als actieve bridgeliefhebber heeft 
u zeker geen moeite familie, vrienden, buren  warm 
te maken voor deze bridgehappening die op zondag 
23 november plaats vindt. Kijk voor bijzonderheden 
op de eerdere aankondiging. 

Grootste Bridgeles ooit  
Geplaatst op donderdag 25 september 2014 - 16:31 
 
Het District Den Haag doet op zondag 23 november 
een poging om met de Grootste Bridgeles ooit in 
het Guinness Book of Records te komen. Leden van 
het districtsbestuur hebben bijna alle clubs in het 
district bezocht om uw aller medewerking te vragen 
om dit te bereiken. Nodig vrienden, buren, 

http://www.nbbclubsites.nl/club/3010/nieuws/444051
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kinderen en kleinkinderen uit om deze uitdaging aan te nemen. In een dag leren zij de beginselen van Bridge 
en spelen ze hun eerste toernooi. 
 
Locatie Kerketuinenweg 2, Den Haag 
Zaal open en inschrijven 10.30 uur 
Recordles 12.15 - 13.00 uur 
Toernooi 13.15 - 14.45 uur 
Prijsuitreiking 15.00 uur 
Kosten € 3,50 per persoon (inclusief consumptie) 
Deelnemen stuur een mail naar uitdaging23nov@gmail.com 
 

Drives en toernooien  
Geplaatst op donderdag 22 mei 2014 - 13:08 

In het district worden regelmatig drives georganiseerd voor alle leden van het district en daar buiten. Op 16 
november een liefdadigheids drive bij NBC. Zo kunt u eens kennismaken op een andere club. Meestal is het 
mogelijk om aan de zaal aan te melden, soms moet u zich vooraf aanmelden.  U kunt alle drives hier vinden. 
Wilt u uw club aanmelden voor publikatie op deze site dan kan dat hier. 

Toekomstdrive van het District Den Haag  
Geplaatst op donderdag 22 mei 2014 - 00:07 

De Toekomstdrive die het district Den Haag op 17 mei voor beginnende bridgers op het programma had 
staan is wegens gebrek aan belangstelling helaas niet doorgegaan. 

Stuur voor Leontien Hoogweg  
Geplaatst op maandag 21 januari 2013 - 12:43 

Op 20 januari ontving Leontien Hoogweg, districtscompetitieleider van den 
Haag e.o. het Stuur van de Nederlandse Bridgebond uit handen van Barbara 
van Dijk, ambassadeur van deze bond. Het Stuur is een onderscheiding voor 
personen die op uitzonderlijk wijze bestuurlijk actief zijn voor de Nederlandse 
bridgesport. Leontien kreeg het Stuur voor haar inzet in het district den Haag 
e.o. Zij is al ruim 15 jaar competitieleider van de competities in ons district. 
Dat doet zij met grote gedrevenheid en nauwgezetheid. Zij stimuleert 
verenigingen deel te nemen aan deze wedstrijden wat er toe heeft geleid dat 
het district een bloeiende competitie kent met dit jaar weer 68 teams. 
Leontien tracht zoveel mogelijk aan de vele wensen van de teams tegemoet 
te komen en oogst daarvoor veel waardering. Ook heeft zij veel aandacht 
voor de sociale aspecten van onze sport en kent bijna alle spelers persoonlijk. 
Bij centrale speeldagen is zij WL en arbiter. Verder is Leontien webmaster van 
de website van het district. Tenslotte organiseert zij ieder jaar kadercursussen 

die altijd goed bezet zijn, niet in de laatste plaats door haar grote kennis van zaken en haar plezierige manier 
van lesgeven. De uitreiking vond plaats op de centrale slotspeeldag van de 1e, 2e en 3e klassen van de 
viertallencompetitie zodat de ca.180 spelers getuige konden zijn van de uitreiking. Zij onderstreepten de 
toekenning met een daverend applaus van waardering. 

mailto:uitdaging23nov@gmail.com
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/398592
http://www.nbbclubsites.nl/district/3/pagina/398592
mailto:leontienhoogweg@ziggo.nl

