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Van het Bestuur 
 
Het is eind mei en prachtig weer. Het aantal nieuwe besmettingen zakt duidelijk en we mogen steeds weer wat meer. 
Maar ‘live’ bridgen met elkaar op de club zit er helaas voorlopig nog niet in. In deze derde Dobbemail vertellen we jullie 
graag weer het een en ander van wat er op bridgegebied gebeurt en wat er zoal aan ons gebouw is en wordt gedaan om 
het een nog fijnere plek te maken om weer te bridgen zodra dat mag. 
 
Iedereen zal een manier moeten vinden om deze tijden door te komen. Sommigen lukt dat moeiteloos, anderen hebben 
het zwaar. Zelf kom ik de tijd goed door met klusjes in en om het huis, alhoewel het einde in zicht komt van wat ik nog 
wilde doen. De zakelijke opdrachten die ik had, zijn allemaal doorgeschoven naar juni of nog later. Met dit mooie weer zit 
ik veel op de racefiets, dus mijn fietsconditie was nog nooit zo goed. En sinds een paar weken kan ik weer twee keer per 
week naar de sportschool. Weliswaar buiten en slechts drie kwartier per keer, maar het is alweer veel beter dan niets. En 
het lijkt erop dat de sportscholen vanaf 1 juli ook binnen weer open kunnen. 
 
Hoewel we nog niet met elkaar aan tafel kunnen bridgen, gebeurt er achter de schermen bij onze club een hoop. Er is al 
veel gedaan aan ons clubgebouw en er staat nog meer op stapel. Elders in deze nieuwsbrief lees je er meer over. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: hartelijk dank, met name Frank, Eric en Eric! Marlou en Madelon zorgen er 
samen met de redactie van de Dobbepraat voor dat er nu tweewekelijks een Dobbemail verschijnt. De TC vergadert druk 
over het online bridgen, de beëindiging van de lopende competities en het straks weer opstarten van de nieuwe 
competities. En de penningmeester probeert de financiën in deze lastige tijden onder controle te houden, waar hij op 
knappe wijze in slaagt. 
 
Bij de NBB wordt hard nagedacht over bridgen aan tafel, met Corona-maatregelen. Er is in overleg met NOC*NSF een 
(nog vrij algemeen) protocol opgesteld, dat als uitgangspunt moet gaan dienen voor het weer met elkaar bridgen. De 
NBB is een ‘denktank’ gestart om dit te vertalen naar praktische maatregelen voor de clubs. Omdat de eerste vergadering 
nogal snel en op een onhandig tijdstip werd gehouden, konden Marlou en Maarten nog niet aansluiten. In hun plaats heb 
ik ongeveer drie kwartier van het eerste (uiteraard online) overleg meegemaakt. Het is goed om te merken dat er al vele 
concrete plannen, maatregelen en technische oplossingen worden bedacht om straks weer met elkaar te kunnen 
bridgen. Aangezien de NBB is aangesloten bij het NOC*NSF, valt bridge onder de binnensporten, wat betekent dat (in 
ieder geval naar de huidige stand van zaken) we elkaar pas vanaf 1 september weer in het Bridgehome gaan zien. En ook 
dan met inachtneming van de Corona-maatregelen. 
 
Wat betekent dat concreet? Hoogstwaarschijnlijk zullen we met kruislings geplaatste perspex tafelschermen gaan 
spelen. Voor de bridgers aan één tafel geldt dan de regel van de anderhalve meter afstand niet. Maar die regel blijft wel 
gelden voor de afstand tot de andere bridgers in de zaal. Dus kunnen we met (veel) minder mensen tegelijk in de zaal 
plaatsnemen. Een oplossing waarover wordt nagedacht, is dat men om de week op de club kan komen, en de andere 
week via StepBridge dezelfde spellen online kan spelen. Verder moet er worden nagedacht over het gebruik van de 
kaarten, de biedbakjes en de scorekastjes, over speelschema’s waarbij er zo weinig mogelijk van tafel wordt gewisseld, 
misschien met iets verschillend aanvangstijdstippen voor elke groep en over de looproutes in het gebouw. Ook het 
toiletgebruik en het runnen van de bar zijn belangrijke aandachtspunten. Het is fijn dat er zich binnen onze club al 
mensen hebben gemeld die een eigen clubprotocol willen gaan opstellen zodra de denktank van de NBB zijn voorstellen 
heeft gepresenteerd. 
 
Gelukkig hoeven we niet van bridge verstoken te zijn. Dit komt vooral doordat het platform StepBridge de clubs de 
mogelijkheid heeft geboden om online clubwedstrijden te organiseren. Onder de bezielende leiding van Jacques Brandt 
heeft dit binnen onze club al een flinke vlucht genomen. Daarover is al eerder in deze Dobbemail gepubliceerd en het is 
ook prominent op onze website te vinden.  
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Nieuw is, dat er nu voor onze club op de woensdagmiddag een speelmoment op StepBridge bij is gekomen waar in een 
rustiger tempo met ruime begeleiding ervaring kan worden opgedaan in het bridgen op ‘Step’. Hartelijk dank aan alle 
wedstrijdleiders die dit online bridge mogelijk maken! Omdat (lang) nog niet al onze leden op StepBridge spelen, hoop ik 
dat deze ‘internetpassageclub’ veel mensen over de streep trekt om dit alsnog te gaan doen. Ook het district Den Haag en 
de NBB organiseren via StepBridge toernooien, dus er zijn een hoop mogelijkheden om toch te bridgen. Zelf speel ik op 
dinsdag- en donderdagavond op StepBridge en doe ik mee aan de BlijfThuisCompetitie van de NBB. Maandag Tweede 
Pinksterdag is daarvan de finale. Misschien is het een idee om als toeschouwer op Stepbridge eens wat spelletjes mee te 
kijken? Tot slot kun je ook via Bridge Base Online (BBO) met elkaar bridgen. Als je een tafel of viertallenwedstrijd start 
voor alleen specifiek genodigden, weet je precies tegen wie je speelt en dan is dat ook een prima platform. En als je er 
dan nog een Whatsapp-videocall bij start, kun je ook nog gezellig met elkaar kletsen, tijdens of na afloop. 
 
Ik snap, het haalt het niet voor iedereen bij het echt bridgen met elkaar, maar het zijn beslist goede alternatieven in deze 
specifieke periode. Laten we proberen geduld te houden, met elkaar in contact te blijven en vooral gezond te blijven! 
 
Hartelijke groet, namens het voltallige bestuur, 
 
Paul Hoevenaars 
 

 

Twee prominente oud-leden zijn onlangs overleden:  
 

In Memoriam 
 

 

 
 

De man van Emmy Berendrecht-Worm,  zwager en oom van de familie Worm 
 is niet onverwacht maar toch plotseling overleden 

 
Ton Berendrecht 

19 april 1937 – 21 mei 2020 
 

Ton is jarenlang een geliefde wedstrijdleider geweest bij ons op de donderdagmiddag.  
Hij heeft ook veel tijd gestoken in de automatisering toen die op gang kwam. 

Voor onze club was hij een pionier en vraagbaak voor alle wedstrijders op computergebied. 
 

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe. 
 
 

 

 
 

Na een liefdevolle verzorging in een verzorgingshuis is overleden ons oud-bestuurslid 
  

Jenny Dolle 
10 mei 1929 -  21 mei 2020 

 
Zij is vele jaren lid geweest van onze vereniging en heeft zich graag ingezet als vrijwilligster. 

 
 

Wij wensen haar familie en vrienden veel sterkte. 
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Vrij naar een artikel met interview van NOC*NSF en bridge van 11mei op internet, bewerkt door Marlou Meuleman: 

Speelt u al mee op Stepbridge? 
Sportwereld tegen corona: Hoe bridgeavonden online gewoon door kunnen gaan 

 
De coronacrisis zorgt voor bizarre taferelen. Competities liggen stil en clubhuizen blijven leeg. Gelukkig ontstaan er 
binnen de sportwereld ook tal van geweldige initiatieven om in beweging en in contact te blijven, of anderen te helpen.  
 
Hoe kun je thuis blijven sporten en in topconditie blijven? Het is bij de ene sport wat makkelijker dan bij de andere. 
Denksporten bijvoorbeeld hebben met dank aan de technologie van 2020 een voordeel - iets wat de Nationale 
Bridgebond maar al te goed doorheeft. Op de website van de bond vind je een lange lijst met tips, spelletjes en 
programma’s zodat bridgers thuis kunnen blijven oefenen. 
Veel bridgeclubs maken dankbaar gebruik van de online oplossingen. Bridgeclub Leidschenhage maakt inmiddels  
gebruik van het programma StepBridge. Zo kunnen onze leden online meedoen met de bridgeavonden.  
 
Wennen aan de computer 
 
Het klinkt als een ideaal alternatief, maar de stap voor 
leden om deel te nemen gaat soms nog wat moeizaam: 
"Veel van onze leden zijn niet gewend om achter een 
computer te zitten. De drempel ligt dan vrij hoog om aan 
te sluiten." Jacques Brandt en Marlou Meuleman helpen u 
graag op weg in deze nieuwe online bridge wereld. 
 
Onze leden vinden het geweldig dat ze via deze weg 
contact met elkaar kunnen onderhouden 
 
Wanneer we aan één van onze leden vragen hoe ze het online bridgen ervaart begint ze enthousiast te vertellen:  "Het 
leuke vind ik dat het online heel anders is dan aan een tafel met vier personen. Ik zie vaak namen voorbij komen van 
bekende spelers, maar ik speel nu, meer dan eerst, met leden die ik nog niet ken." 
Ook de wedstrijdleider ziet dat de leden onderling veel contact hebben én leggen via het programma. De deelnemers 
maken bijvoorbeeld  actief gebruik van de chatbox, die in het systeem verweven is, zodat ze nog even kunnen kletsen 
voor en na het spelen. "Onze leden vinden het in één woord geweldig dat ze contact met elkaar kunnen onderhouden via 
deze weg." We zien dat ze gegevens uitwisselen en elkaar ook buiten de avonden om weten te vinden. Kortom: het 
initiatief werkt en als onze leden er blij mee zijn, zijn wij dat ook." 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Voedselbank Donatie  
 
Onze barinkoper en prijzeninkoopster hebben aan de voedselbank 
gevraagd of zij interesse hadden in een door ons zorgvuldig uitgezocht en 
gesorteerde voorraad drank en etenswaren, die richting de uiterste 
houdbaarheidsdatum zouden gaan lopen. Dit met in ons achterhoofd dat 
we misschien pas per 1 september weer kunnen gaan bridgen.  
Natuurlijk kunnen wij alleen levensmiddelen aanbieden die nog ruim voor 
de uiterste houdbaarheidsdatum liggen.  
 
De voedselbank was erg blij met ons telefoontje. De frisdranken en 
etenswaren gaan in de voedselpakketten en met de sterke drank worden 
de leveranciers van de voedselbank bedankt. Inmiddels heeft de 
Voedselbank al twee keer spullen opgehaald. 
 
_______________________________________________________________________________________  

https://www.bridge.nl/thuistips/
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Wist u dat ….. betreft ons Clubgebouw? 
 
Voor ons bridgers is het clubgebouw gesloten, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt….  
 
Alle afgelopen weken is een klein team met vrijwilligers onder leiding van Eric van Tienhoven aan ‘t werk in en  
om het clubgebouw. Vele kleine en grotere klussen zijn in uitvoering en enkele zijn intussen klaar. 
Eric geeft jullie een korte uitleg van de verrichte werkzaamheden: 
 

 
Terras: inmiddels een rookvrije zone 
 

Vooruitlopend op de herstart van het Bridgehome is, overeenkomstig  
de vooraankondiging van het bestuur, een gedeelte van het terras 
rookvrij gemaakt.  
 
De toegestane rook-zone en niet rook- zone zijn duidelijk met stickers 
aangegeven.  
Ongeveer 2/3 van het terras bij de toegangsdeur naar de bar is geheel 
rookvrij.  
 
De buiten asbakken zijn op deze nieuwe situatie aangepast. 

 
 

 
Voorraadruimte en emballage 
 
In verband met het besluit om de vloerbedekking te vervangen is gelet  
op de lange sluitingsperiode van het Bridgehome besloten om meteen de 
gehele ruimte op te knappen.  
 
De wanden zijn gerepareerd en geschilderd. Er is een nieuw plafond 
aangebracht en voor de verlichting zijn nieuwe LED lampen geplaatst. 

 
 
 
Keuken 
 
In de keuken en achter de bar wordt 
ook de vloerbedekking vervangen.  
In de keuken is er sinds langere tijd 
een probleem met de vloerbedekking. 
 
Er komt nu een vloerbedekking met een betere anti-slip bovenlaag  
hetgeen het val risico aanmerkelijk zal verminderen. 
 
 
 
 
 
Inspectie keukenvloer door Frank de Vos  
 

 
_______________________________________________________________________________________ 
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Bridgehome maandenlang dicht, vervolg… 
Een na-schouwing van tijd tot tijd over het Corona tijdperk tot nu toe. 
 
Een week later. De maatregelen worden steeds strenger; de norm voor afstand houden is 1,5 meter. Helaas zijn de 
bridgetafels kleiner. Zelfs met buiken meegeteld geen 1,5 meter. Niet alleen de maatregelen zijn strenger, en de 
sluitingstermijn van de openbare gelegenheden wordt langer.  
  
De tijd gaat verder. De kaartjes met geregistreerde ziektegevallen tonen steeds grotere vlekken. 
De burgerij geniet van zon en gaat massaal er op uit. Lopen pal op elkaar. De premier spreekt met bezorgd gezicht en de 
koning volgt een paar dagen later. De maatregelen worden weer strenger. Nog geen Lock down, maar het scheelt niet 
veel. Werd er in het begin nogal eens wat lacherig gedaan over de opgelegde gedragswijzen, steeds meer mensen blijven 
thuis. Wel veel telefoontjes en appjes. En dan hoor je: “mijn dochter doet de inkopen, zet ze af voor de deur en gaat weg. 
Daarna haal ik de boodschappen binnen.” Ik heb zelf mijn boodschappen gedaan. Eerst mocht ik nog vrij de winkel in, 
zonder controle, maar toen een maximum aantal personen binnen, en verplicht een karretje mee en afstand houden bij 
de kassa. Alle kassa’s afgeschermd; ook dat is besmettelijk. Eén winkel begint en langzamerhand volgen de anderen. De 
één wat degelijker dan de ander, maar overal een plastic scheiding. En misschien helpt de nieuwe move van de regering 
bij de inachtneming van de gedragsregels: er worden om te handhaven hoge boetes uitgedeeld. En de portemonnee is 
een heilige koe in Nederland. Kan je altijd effectief van stal halen als gezond verstand niet helpt. 
We verkeren ondertussen in een intelligente Lock down en ik ben blij dat ik niet bij de “gevallen” hoor. Als je de beelden 
van de Intensive care ziet, dan hebben de patiënten het echt zwaar. Maar nu klinkt alom de angst door over een tekort 
aan bedden en aan handen. Hartverwarmend dat oud-zorgpersoneel zich opgeeft om mee te helpen. De inzet van de 
mensen is geweldig. Je kon ook nog je dankbaarheid uiten door in de tuin of op balkon voor de inzet van het medisch 
personeel te gaan klappen, maar daarvoor woon ik te ver van het ziekenhuis. Zo hard kan ik nu ook weer niet klappen. 
Wel heb ik het Onze Vader op woensdag 25 maart om 12 uur meegebeden.  
 
Weer een week later. De initiatieven op bridgeterrein, zowel binnen als buiten de club genomen, leiden tot competities, 
allemaal zonder fysiek contact, zoals met Stepbridge altijd al het geval was. Toch alweer drie competities. De stranden en 
de bossen zijn leger, de ernst van de pandemie dringt verder door. Bij één van de grootgrutters is eenrichtingverkeer 
ingesteld. Dat zou voor onze speelzaal in de toekomst ook wel een idee zijn. Nu verkeren we vaak in tweestromenland. 
En onze “Troef” aan de andere kant van de oceaan ziet de COVID-19 ook al nader komen en sluit veel grenzen. Maar hij 
wil wel de economie aan de gang houden. 
Het is vandaag 8 april 2020. De club heeft een marathon aangekondigd. Van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat aan de 
beeldbuis. En we zitten toch al zoveel achter het scherm. Vierkante ogen dreigen. In de achter ons liggende weken zijn 
benadeelden aan de bel gaan trekken. Allerlei beroepen komen aan bod. Ik zag op de Duitse TV een uitzending over de 
wegvallende inkomsten van sekswerkers; zouden die in Nederland als zzp’ers gezien worden? De CU pleit voor een 
uitkering voor die dames, met als achtergrond “misschien stappen ze dan uit het circuit”. Restaurants verkopen 
dinerbonnen voor na de ramp, de paasaankopen zijn niet mogelijk. Waar kan je nu iets leuks voor Pasen kopen om op 
zijn Paasbest te voorschijn te komen? En de verkoop van paasartikelen valt ook tegen. Ik zag nu al meer dan 50% korting 
op paashazen, paaseieren en andere chocolade symbolen voor het nieuwe leven. Geen wonder met die scheiding van 
grootouders en kleinkinderen. 
Er ontstaat ook een nieuw taalgebruik vooral gestimuleerd over het denken van wat nu na de ramp? De wereld van 
straks heet nu al “het nieuwe normaal”, zo kopte het ND. We krijgen een “anderhalve meter samenleving”. Apps zouden 
moeten gaan bijhouden met wie we contact hebben. Dus voor iedereen verplicht een smartphone; zouden alle ouden van 
dagen daaraan kunnen voldoen? Dat de economie een klap krijgt is duidelijk. De zuidelijke landen schudden aan de boom 
van de EU vanwege de solidariteit. Bedrijfstakken, ondernemers, cultuurdragers schudden aan de Rijksboom. Maar als 
alle nationale inkomens kelderen, is er dan nog wel een geldboom anders dan via geldschepping en dus inflatie? En voor 
alle fondsbezitters onder ons – en elke (toekomstige) pensioentrekker is er één – betekent dat waardevermindering.  
Hebt u ook de paasdrives gemist? Mijn doosjes met eieren zijn de mist ingegaan. Zouden er nu zomerspelen voor in de 
plaats komen? Voordeel was dat er voor mij een vermoeiende bardienst uitviel. Zonder de bij BCL feestelijke drives toch 
blij door naar de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag, de Stille Zaterdag en dan is het eindelijk Pasen. Met een digitale 
kerkdienst dat weer wel. 
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Geheel in overeenstemming met Pasen, groeit er opstandigheid tegen al die beperkende maatregelen. Helaas nog steeds 
veel IC patiënten. De app op je telefoon die met bluetooth bijhoudt of je in de nabijheid van mogelijke virusdragers bent 
geweest, is er nog niet. Er is door de overheid zelfs een appathon  (een openbare videoconferentie) belegd over wie de 
beste oplossing heeft. Er zitten nogal wat haken en ogen aan zo’n app, gelukkig. De angst voor big brother is watching 
you (1984) zit diep.  
Verder is er sprake van een infodemie met nepnieuws in allerlei soorten. Ik weet wel dat je bij bridgen ook wat 
nepnieuws kan verspreiden, maar dit is toch van een andere orde. Burgerjournalistiek (schrijven zonder feitencontrole 
en zonder hoor – en wederhoor) is in de mode en als het bericht past bij de persoonlijke mening, wordt het snel 
doorgegeven. Onzinverhalen zoals 5G netwerk oorzaak van virus (nieuwssite Sputnik), het is de schuld van de Chinezen 
en de WHO (Trump), het Amerikaanse leger verspreidt virus ( China) werken ondermijnend. 
En toe kwam dinsdag 21 april met verlichting van de regels door het kabinet. Nou dat werd geen dolle dinsdag. Scholen 
een beetje open, wel na de meivakantie, en de clubs dicht, onder het motto beter voorzichtigheid nu dan spijt achteraf. 
Zou er voldoende draagvlak in de maatschappij blijven? Er worden hier en daar forse boetes uitgedeeld. En je mag niet 
meer dan drie mensen ontvangen. Met verjaardagen wordt een time lock ingesteld. Wie behoort tot het gezin en wie 
niet? Met al die scheidingen tegenwoordig vraag je je toch al af, wie hoort bij wie? Koningsdag werd woningsdag. Geen 
oranjedrive; iets om 31 augustus (voor de meesten toch de eerste Koninginnedag) in te halen misschien?  
En dan alle verhalen over mondkapjes. We hebben er miljoenen nodig als het verplicht gesteld wordt. En je gooit ze per 
dag weg. Ik zag een arts met de shawl voor de mond lopen. Dat zal ook wel de meest virussen binnen dan wel buiten 
houden. Grapperhaus maakt noodwetten. Er moet meer testcapaciteit komen dan mogen we naar buiten. En dan komt 
het beeld op van bridgers met mondkapjes op. Zou het minder lawaai geven? Benieuwd wat het kabinet zal brengen. 

Woensdag 6 mei. Het kabinet laat meer toe. Met angst en beven, maar de maatschappelijke druk wordt groot. En wellicht 
kan het ook. Helaas niet voor BCL. Ik vrees met grote vreze dat zelfs het zomerbridge in gevaar komt. En het 
groepskampioenschap op 9 mei ging ook niet door. Ik had me er nog wel voor geplaatst met mijn echtgenote. We waren 
vast eerste geworden; zij is zo’n geweldige partner. 

Herman Nagtegaal 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

BCLH Internetclub: voorjaarseries afgerond, juni-series van start 
 
Om te beginnen: je kunt nog steeds via een proefaccount bij StepBridge lid worden van de BCLH internetclub. Aarzel je 
nog, word dan toch lid en ga op woensdagmiddag spelen op de passageclub. Hier kan je onder begeleiding van Jeanne 
Wubben en Ineke Westenberg in een rustig tempo kennis maken met bridgen op internet. Op onze website staan 
instructiefilmpjes hoe je een proefaccount aanvraagt en hoe je kunt spelen.  
Ik krijg vragen of de toernooien nog steeds gratis zijn. Vanaf 1 juni moet voor toernooien van StepBridge een bescheiden 
inschrijfgeld worden betaald. Dit geldt echter niet voor internetclubsessies van BCLH. Deze zijn nog steeds gratis. 
 
Eind maart zijn we begonnen met de  BCLH internetclub met drie wekelijks speelmomenten. De resultaten van de losse 
zittingen werden in het voorjaarsklassement bij gehouden. Deze week werden de laatste wedstrijden voor dit 
klassement gespeeld.  
Op de Maandagmiddagclub wonnen Christine en Willem Winckel. Hein Stempels en Evert Izeboud werden tweede en 
Rian de Waaij met Tim Kuip derde. Het individuele klassement werd gewonnen door Hans Metselaar, gevolgd door Hans 
Bouman en Christine Winckel. 
Op dinsdagavond werden butlerwedstrijden gespeeld. Mariska Bezemer en Michiel Goris wonnen het klassement. Ook 
hier Rian en Tim in de top als runner-up en ging de derde plaats naar Paul van den Bos en Klaas Sijsling. John van Veen 
won het individuele klassement, o.a. door een monsterscore van 82 IMP. De winnaars van het parenklassement  deelden 
plaats 2 en 3. 
Willem en Christine Winckel wisten ook op donderdag het klassement van de paren te winnen en werden in het 
individuele klassement 1e en 2e. Tweede bij de paren werden Aad van Kuijk en Jiang Ming Zhu die samen ook de 3e plaats 
in het individuele klassement innamen. Derde bij de paren werden Hein Stempels en Evert Izeboud. 
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Het seizoen 2019 – 2020 eindigen we met de juniseries met, nu er ook op woensdagmiddag wordt gespeeld, vier 
speelmomenten. Omdat Ton en Jacques meer tijd kwijt waren met knip- en plakwerk voor het klassement dan met het 
leiden van de toernooien gaan we nu over op NBB-Clubranking, een rekenprogramma waar de Step Bridge uitslagen 
automatisch in een klassement worden verwerkt. 
 
 
Hoe werkt dit ( heel in het kort )? 
 
Iedere speler krijgt een ranking toegewezen. De ranking wordt uitgedrukt in punten, de ranking-punten genoemd. Voor 
de juniserie dat 70. De ranking van een paar is de som van de rankings van beide spelers.  Een paar begint dus met 140 
rankingpunten. De ranking van een driemanschap is 2/3 van de som van de rankings van de drie spelers. Na iedere 
zitting wordt het resultaat omgezet in rankingpunten volgens onderstaande schaal. Scores hoger of lager dan de 
bandbreedte worden geëxtrapoleerd. 
 
 

Rankingpunten    Zittingsresultaat 

    % Gimp 
90    63,5 2 

         

       

 78,4   56%   

       

70       50 0 

       

 67   -0,-0,33Gimp   

       

       

50       36,5 -2 
 
 

De resultaten zijn te zien op de webpagina van de internetclub onder “Rankings”.  
Natuurlijk zijn daar ook de uitslagen van de toernooien in de “gewone” vorm te vinden.  
Deelnemende paren (of driemanschappen) moeten voor aanvang worden ingevoerd.  
We gaan er vanuit dat paren die regelmatig in de afgelopen maand hebben samengespeeld dat in juni ook 
blijven doen. Geef wijzigingen in paarsamenstelling door aan de WL van het speelmoment. Nieuwe paren zijn 
nog steeds welkom en kunnen zich ook aanmelden. 
 
Maandag:    Ton Glass  ton.glass@gmail.com 
Dinsdag/donderdag: Jacques Brandt jgabrandt@kpnplanet.nl 
Woensdag:   Ineke Westenberg  i.westenberg@casema.nl 
 
Tenslotte zijn we plannen aan het maken om de zomerdrives op een passende wijze op internet te 
organiseren. 
 
 
Jacques Brandt, coördinator BCLH Internetclub  
 
_______________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 
  

DOBBE-mail 
________________________________________________________________________________________ 
 

Oproep aan onze leden … 

Wilt u iets schrijven voor onze DOBBE-mail Nieuwsbrief en delen met uw mede-
bridgers, heeft u iets bijzonders meegemaakt of misschien een heel ander soort 
bericht, een lieve tekst of foto of wilt u graag vertellen hoe uw ervaring was bij het 
Online-Bridgen op Stepbridge?  

U kunt uw inzendingen mailen naar de emailadressen onderaan deze nieuwsbrief 
t.a.v. Marlou en/of Madelon 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Voor alle Vrijwilligers van Bridgeclub Leidschenhage,  
die tijdens de Corona-crisis nog steeds zo hard aan ‘t werk  
zijn voor onze club, in en om het gebouw, online en daar  
buiten, enorm veel dank voor al jullie werk en inzet. 
 

Hierbij een virtueel bloemetje voor jullie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 
Madelon Spek: secretaris@bclh.nl / Marlou Meuleman: evenementen@bclh.nl 

 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

 

BC Leidschenhage 
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