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Van het Bestuur 
 
Hectische tijden. Waar van alles en nog wat tegelijk gebeurde. Maar verreweg het meest heftige vond ik het berichtje dat 
we vorige week zondag van Maarten kregen. Hij had rustig een stukje gefietst met zijn broer. Na afloop kreeg hij pijn in 
beide armen. Snel naar het ziekenhuis, bleek hij een hartinfarct te hebben gehad. Ze hebben hem gedotterd. Hij is 
inmiddels thuis en gelukkig gaat alles weer de goede kant op. Hij moet voorlopig rustig aan doen, dus we zullen hem op 
de club even moeten missen.  
 
Hopelijk gaan we elkaar binnenkort weer zien, daarover straks iets meer. Helemaal niemand is gelukkig met het 
Coronavirus en daar ben ik geen uitzondering op. Daar zit je dan als penningmeester. Compleet lege zaal, compleet lege 
bar ergo een compleet lege kassa. Gelukkig hebben al mijn voorgangers goed gezorgd voor de nodige financiële reserves 
zodat we voorlopig geen noodlijdende club zullen gaan worden. Maar vrolijk worden we er natuurlijk allemaal niet van.  
En laat ik dan maar gelijk doorgaan met slecht nieuws. We hadden als bestuur al vóór het uitbreken van Corona besloten 
de barprijzen te gaan verhogen. De inkoopprijzen worden nu eenmaal duurder en ook het onderhoud van het gebouw 
wordt er niet goedkoper op. Daarom zullen de consumptieprijzen licht verhoogd worden. De koffie/thee, frisdranken 
van €0.90 naar €1.00; het bier van €1.20 naar € 1.40 en de wijn/sterke dranken van €1.50 naar €1.70. Deze 
verhogingen hebben helemaal niets met de gevolgen van Corona te maken. Die gevolgen kunnen we nog niet inschatten 
en dat gaan we in het najaar verder bekijken. Waarschijnlijk minder volle zaal, dus minder baromzet etc. Dus mogelijk 
zien wij ons als bestuur hierdoor genoodzaakt om per 1 januari 2021 de prijzen nogmaals te verhogen. Maar dat gaan we 
later bekijken. 

En dan maar over naar het betere nieuws. Er is echt heel erg hard gewerkt op de club door 
een aantal vrijwilligers. Eerst dachten we tijdelijk dicht te moeten en hebben we de 
rookruimte omgebouwd naar vergaderruimte. Toen moesten we toch wat langer dicht en 
dus toen ook de bar, de emballageruimte en de keuken aangepakt. Het begint er allemaal 
weer spic en span uit te zien.  
 
Tot slot kwam er het beste nieuws. Premie Rutte gaf tijdens de persconferentie afgelopen 
woensdag aan dat binnensporten per 1 juli weer mag. En ja, bridge is een binnensport. 
Naar mijn weten zijn go, dammen, schaken, mens-erger-je-niet etc. geen officiële sporten, 
maar bridgen wel. Bridge is sinds 1995 (een eeuwigheid geleden, uit de tijd dat ik nog 
internationaal actief was) aangesloten bij het IOC en daarmee officieel een sport.  Nog een 
overblijfsel van onze oud-voorzitter van het IOC, Juan Antonio Samaranch. Dus we zijn een 
sport én mogen we per 1 juli weer gaan starten. Alleen volgens welke regels dan? Daar 
was (en is het op het moment van dit schrijven eigenlijk nog steeds) het wachten op de 

NBB. En dan komen er natuurlijk allemaal vragen op, ‘Hoe doen we dat met de bar?’ ‘Hoe doen we dat bij de wc’s?’ ‘Hoe 
doen we dat bij binnenkomst?’ ‘Is de zaal wel speelklaar, is de bar wel gereed?’. En zo kan ik er nog een heleboel 
verzinnen. Gelukkig hadden we al een commissie ‘Weer gaan bridgen bij BCLH’  die al heel veel heeft voorbereid. Maar 
ook die zit natuurlijk met het feit dat er nog geen (definitieve) richtlijnen van de NBB beschikbaar zijn. We weten 
natuurlijk dat een aantal van jullie niet kan wachten om elkaar weer te zien aan de bridgetafel. We missen allemaal de 
sociale contacten. We gaan dan ook zo snel mogelijk van start, maar het moet wel verantwoord zijn en blijven. 
Voorafgaand aan de volgende bestuursvergadering van woensdag 8 juli willen we een eerste bridgemiddag/avond 
organiseren voor onze wedstrijdleiders, barcommissarissen, het bestuur en natuurlijk de commissie. Dan kunnen we 
kijken of de bedachte protocollen, de zaalindeling en allerlei andere zaken werken, of dat er nog 
wijzigingen/aanvullingen nodig zijn. We doen dit heel bewust met de wedstrijdleiders en barcommissarissen. Zij zullen 
daarna de kar moeten gaan trekken, dus is het wel zo verstandig dat zij bij de eerste ‘try-out’ aanwezig zijn. We doen dit 
(hopelijk) voor 8 juli, zodat het bestuur in zijn vergadering van die 8e kan beslissen hoe we verder gaan. Jullie horen zo 
snel mogelijk daarna wat de conclusies zijn. 
 
Namens het bestuur. Tot snel, blijf gezond, Eric van Dijk 
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BCLH Internet zomerdrives en overige nieuws 

Zomerdrives 2020 
Jullie verwachten in de zomermaanden de sfeervolle zomerdrives in het Bridgehome. Er wordt hard gewerkt om ook dit 
jaar toch nog enige zomerdrives in het bridgehome te organiseren. In ieder geval gaan we ook zomerdrives op de BCLH 
internetclub spelen.  
Deze worden gehouden in de periode  1 juli – 31 augustus. We proberen zoveel mogelijk de opzet van de zomerdrives 
vast te houden. Dat betekent ook dat beperkte introductie van niet-leden is toegestaan. Nadere bijzonderheden hierover 
staan elders in deze nieuwsbrief.  
Ieder week zijn er vier speelmomenten: 

- maandagmiddag  14.00 uur paren 

- dinsdagavond   20.00 uur butler 

- woensdagmiddag                14.00 uur paren 

- donderdagavond  20.00 uur paren 

Alle wedstrijden zijn losse zittingen, maar er wordt per speelmoment ook een individueel klassement bijgehouden. De 
winnaar hiervan mag zich de Zomerkampioen 2020 van betreffende speelmoment noemen. Om in het klassement te 
worden opgenomen moet je tenminste 6 wedstrijden op dat speelmoment hebben gespeeld. Speel je vaker dan tellen de 
beste zes resultaten. Het klassement wordt berekend met het NBB Clubrankingprogramma.  
Per wedstrijd wordt als prijs een barkaart beschikbaar gesteld voor de # 1 en twee door de WL vast te stellen 
klasseringen. Je kunt maximaal drie prijzen per speelmoment winnen. Eventueel daardoor vrijkomende prijzen worden 
naar de eerstvolgende in die zittinguitslag doorgegeven.   
Leden van BCLH hoeven zich niet vooraf aan te melden. Zij kunnen zich direct met een partner inschrijven op het 
desbetreffende toernooi. Dit vanaf één dag voor aanvang van het toernooi. Introducees moeten voor registratie wel 
vooraf worden aangemeld bij Jacques Brandt, jgabrand@kpnplanet.nl. 
 
Overig nieuws 
1. We naderen het eind van het bijzondere bridgeseizoen 2019 – 2020 met de afronding van de juniserie van de BCLH 

internetclub. De eerste uitslag van de juniserie is bekend. Op de donderdagavond hebben Erik van Egmond en 

Sander Smith het juniklassement gewonnen. Omdat zij alle wedstrijden samen speelden werden zij ook gedeeld 

individueel kampioen. Als tweede eindigde bij de paren Margaret en Raj Shah, derde werden Mei Yü Tan en Frits 

Saraber. 

2. In juni is begonnen met een passageclub op de woensdagmiddag. Hier was weinig belangstelling voor. Nu het aantal 

leden van de BCLH internetclub stabiel blijft rond de 230 en er weinig nieuwe leden bij komen wordt de passageclub 

opgeheven en is het woensdagmiddagtoernooi een van de spelmomenten voor de zomerdrives worden. 

Jacques Brandt 

 

Koffertjes 

Nu we weer meer mogen, wil het bestuur het huren van koffertjes ook weer mogelijk 
maken vanaf 1 juli. Echter, de meeste koffertjes zijn voor de sluiting van het 
Bridgehome uitgeleend en begrijpelijkerwijs nog niet teruggebracht. Die koffers 
willen we graag weer terugzien, dus lever ze weer in of kom ze omruilen! 

Hoe? Ben je sleutelhouder, dan kun je zelf naar binnen. Ben je geen sleutelhouder?  
Maak dan een afspraak met Eric van Dijk en bel 06-19939694 
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Van de Bridgebond  
 
Aan alle leden van de Bridgebond,  

  Donderdag 25 juni 2020 
   

Beste bridgers, 
 
Het verlossende woord is gesproken! Vanaf 1 juli mogen de binnensporten en óók de denksporten weer beginnen. Dus ook 

bridge. Dat is goed nieuws, want het betekent weer een stap naar normaal. 
 
Concreet betekent dit dat wij vanaf 1 juli overal weer kunnen bridgen en we ook weer wedstrijden en competities mogen 
organiseren. Ook de cursussen en trainingen kunnen weer van start. We hebben er de afgelopen periode hard aan gewerkt, 

maar zijn toch nog verrast dat we aan tafel mogen spelen zonder 1,5 meter afstand tussen de spelers en zonder verdere 
beperkende maatregelen. Wel blijft belangrijk dat de spelers zich voor en na het bridgen zoveel als mogelijk houden aan de 

1,5 m afstand richtlijn en algemene hygiënevoorschriften van het RIVM. 
 
En nog geen dag later ….. 

  vrijdag 26 juni 2020 

Beste bridgers, 
 
Naar aanleiding van de berichtgeving omtrent de persconferentie van afgelopen woensdag (24 juni) waarin bekend is 
gemaakt, dat per 1 juli de binnensporten weer mogen beginnen is veel verwarring ontstaan. Met dit informatiebericht willen 
we graag wat aanvullende informatie bieden. 
(Let wel, de onderstaande antwoorden zijn gebaseerd op informatie die we op dit moment tot onze beschikking hebben). 

 

Zorgeloos van start? 

Nee. Voor 1 juli wordt er een sportprotocol gepubliceerd. Dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de 
lokale noodverordening is aangepast en van kracht is. 
 
PAS ALS JE VERENIGING AAN DE VOORWAARDEN VAN DE LOKALE NOODVERORDENING VOLDOET KAN ER SPRAKE ZIJN VAN EVENTUEEL 
WEER OPSTARTEN. 
 
Wees behoedzaam!  

Met het oog op de gemiddelde leeftijd van onze leden adviseren we bridgers zorgvuldig een afweging te maken bij het 
weer beginnen met spelen in clubverband. Het feit dat je weer mag beginnen betekent nog niet dat je moet beginnen. Je 
gezondheid blijft te allen tijde het belangrijkst. Wij adviseren clubs en hun leden met elkaar te overleggen hoe zij denken 
op een verantwoorde manier invulling te kunnen geven aan de nieuwe richtlijnen. In het bridge specifieke advies (voor 1 
juli) zullen wij suggesties doen en handvatten bieden.  
 
 
Daarnaast blijft het belangrijk om de RIVM richtlijnen op te volgen: 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen! 
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts (vanaf 38 °C) blijf thuis tot je volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij bent. 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C ) blijf thuis tot iedereen volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij is. 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19), omdat je tot 

veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden moet je thuisblijven tot veertien 
dagen na het laatste contact. 

 

 

  

 
 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
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Corona update, laatste nieuws … 
 
Na de verrassende persconferentie van woensdag 24 juni kwamen er van alle kanten verbaasde geluiden van bridgers en 
bestuurders uit het hele land. We mogen weer!?!? Hoe kan dat ineens?  
 
Ons bestuur had donderdagmiddag vergadering (we vergaderen in deze tijd veel vaker dan anders, want we komen 
elkaar nooit spontaan tegen voor een praatje of een update). In ons bridgehome deze keer – ruimte genoeg. Ook wij 
waren verblijd en ook verbijsterd; hoe gaan we hiermee om? Afwachten, aanpakken, hoe ver is de commissie, wat zegt 
de NBB? De NBB had nog niet van zich laten horen, maar die zouden wel snel gaan mailen. De commissie had het 
voorwerk al gedaan, zoals plattegronden maken en looproutes bedenken, over speelschema’s nadenken etc etc. 
Als we nog iets van deze zomer willen maken betreffende het live bridgen dan moeten we nu wel doorpakken vond men. 
Want er is nog heel veel werk te verzetten nu we al plannen hebben gemaakt. Vrijdag kwam de Bridgebond met een 
mailing naar alle bridgers en zaterdag gingen we nogmaals met een aantal bestuurders, wedstrijdleiders en een barman 
naar ons Bridgehome.  
 
De vraag was is het mogelijk om een pilot te houden in ons Bridgehome begin juli en wat is daar voor nodig? 
In het stukje van Eric van Dijk verwijst hij al naar deze try-out/pilot. Om deze wedstrijd te kunnen verwezenlijken is er 
een actielijst met meer dan 30 acties opgesteld en uit te voeren door bestuursleden en commissieleden en die moeten de 
komende week uitgevoerd zijn. De acties betreffen het gebouw, de bar, de speelzaal en het bridgen en dan nog de 
formele en de algemene acties voor de secretaris en de werkgroep.  
 
Dat wordt aanpakken, maar iedereen wil het graag doen, want bridgen willen we allemaal. 
 
De komende week worden er inkopen gedaan, wordt er schoongemaakt, worden er lijnen geplakt en wordt de zaal 
bridge-klaar gemaakt. Uitnodigingen gaan naar de wedstrijdleiders en de barcommissarissen en er moet een wedstrijd 
worden aangemaakt in het NBB-rekenprogramma met een corona-proof loopschema. Na deze pilot weten we hopelijk of 
we op deze manier ook kunnen gaan zomer-bridgen in ons Bridgehome en of er wellicht nog andere aanpassingen nodig 
zijn. We gaan het doen! 
 
Madelon Spek 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Bridgehome maandenlang dicht, vervolg… 
Een na-schouwing van tijd tot tijd over het Corona tijdperk tot nu toe. 
 
Bridgen thuis 
 
Het is zaterdag voor Pinksteren. En met de belofte van de minister-president dat de terrassen beperkt open mogen, durft 
het echtpaar Schönbach het aan, te komen bridgen op ons terras. Maar wel met randvoorwaarden: op een afstand en met 
schone kaarten. Gelukkig hebben wij nog van lustra en andere feestelijkheden veel nieuwe pakken kaarten liggen. Uit het 
bekende bridgeblad Bridge Beter werden spelverdelingen geknipt en ieder kreeg een nieuw stok kaarten, zodat ieder 
zijn eigen kaarten kon houden en er via de kaarten geen besmettingsgevaar was. Niet één tafel, maar twee, daarbij werd 
echtpaar gewijs aan één tafel gezeten. Afstand moet er zijn. Gezellig gebridged daar niet van, maar dat steeds weer 
uitzoeken geeft toch wel problemen. Zo bleken er in één spel twee maal klaverenaas voor te komen. Maar dat was soepel 
op te lossen. Wij hebben een traject van acht spellen afgelegd. De dames hebben gewonnen. 
 
Inmiddels is het vrijdag 11 juni 2020.  De Corona regels zijn nog ruimer geworden. Of zij te ruim worden, wil de regering 
in de achteruitkijkspiegel bekijken. Het blijft trekken, bridgen met andere paren en wel in levende lijve. Daarom werd 
onze eminente ex-voorzitter Hans van Tilburg met zijn echtgenote Marije uitgenodigd. En aangezien zij toch al weer aan 
het oppassen van de kleinkinderen toe waren, kwamen zij graag.  
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Ons bezoek kwam exact om 14.00 uur.  
 
Ik had al vernomen dat Hans erg actief was op 
Internetbridge en Marije iets minder, maar toch 
elke week. Dus was ik benieuwd of zij vierkante 
ogen hadden; niets van dat alles. Zij waren 
verheugd ons in levende lijve te zien en te kunnen 
bridgen. En dat was wederzijds. Bij het uitspelen 
moest je af en toe gaan staan om te kijken welke 
kaarten er precies op tafel lagen, maar bridgen in 
levende lijve en op afstand  bleek goed te doen.  
 
Er is wat afgelachen en gesnoept en gedronken. 
De heren hebben gewonnen. 
 
 
Herman Nagtegaal 
 
 

Bridgen in Coronatijd op afstand 

_______________________________________________________________________________________ 

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 mailadressen onderaan deze nieuwsbrief  t.a.v. Marlou en/of Madelon 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Internetbridge bij BCLH is nog steeds gratis! 
  
Uit reacties van een aantal leden blijkt dat er verwarring is over mogelijke kosten voor het Internetbridge bij BCLH. 
Toernooien van de BCLH Internetclub blijven voorlopig gratis. Daarvoor moet je wel lid zijn van BCLH en via een 
proefaccount een StepNaam hebben ontvangen van Stepbridge en die StepNaam doorgeven aan Jacques 
Brandt jgabrandt@kpnplanet.nl. Je wordt dan in het ledenbestand van BC Leidschenhage Internetclub opgenomen. 
Na het verlopen van het proefaccount kan je nog steeds gratis inschrijven voor BCLH toernooien met de knop “Inloggen 
als gast (alleen voor NBB-leden)”. 
Voor andere activiteiten van StepBridge moet je wel betalen. Zie je dus een pop-up van Stepbridge verschijnen waarin 
staat dat toernooien nu wel betaald moeten worden dan geldt dat niet voor de BCLH toernooien. Je kunt de melding van 
StepBridge dus negeren. 
Let er verder op dat je na het inloggen dubbel klikt op het BC Leidschenhage toernooi. Dan kom je in de lobby van BC 
Leidschenhage terecht en word je bij aanvang van het toernooi aan een tafel geplaatst indien je samen met je partner 
hebt ingeschreven voor dat toernooi. 
Er bestaat geen verplichting om elke week aan een toernooi mee te doen, je 
bent vrij om bij elk toernooi in te schrijven.  
Alle informatie over Internetbridge bij BCLH vind je terug op de 
website www.bclh.nl. 

 
Frits Saraber  
 
 

mailto:jgabrandt@kpnplanet.nl
http://www.bclh.nl/
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Afgelopen vrijdag is overleden …  

 
 

Francisca  Eleonora Michon 
 

* Surabaya, 9 oktober 1950    † Zoetermeer, 26 juni 2020  
 

 
Na een lange periode van ziekte heeft zij de strijd op moeten geven,  

ondanks haar optimisme, kracht en positiviteit. 
 

Zij heeft zich op vele terreinen ingezet voor onze vereniging met een onuitputtelijke energie.  
Een groot gemis voor Bridgeclub Leidschenhage.  

 
 

Wij wensen haar familie en (bridge)vrienden veel sterkte. 
 
 

 
 
 

 

In memoriam Cisca Michon 
 

 
We noemden ons de Four Diamonds, een kleurrijk en gezellig viertal. 
 
Een letterlijk kleurrijk viertal omdat onze Captain steeds verzon in welke kleur kleding we bij welke wedstrijd moesten 
aantreden. Onze Captain was de drijvende factor binnen ons viertal. Behalve de wedstrijden voor de club werd 
meegedaan aan allerlei bridgeactiviteiten. Te denken valt aan de bridgedrives thuis, in Scheveningen, weekenden op 
Vlieland en in Putten en nog veel meer. Het plezier spatte eraf. Gelachen en gegierd hebben we, ook toen het wat minder 
ging met onze Captain. 
 
De Four Diamonds zijn niet meer. 
 
Cis, wat heb jij ons geweldige herinneringen nagelaten.                                                                                
We zullen je nooit vergeten. 
 
Lieve Cis, rust in vrede. 
 
Janna, Jet en Marlou xxx 
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Wie wil helpen? 
 
Onze webmasters hebben de behoorlijke en verantwoordelijke taak om onze website up-to-date te houden en van de 
juiste informatie te voorzien. Zij doen dit met zorg.  
 
Toch lijkt het ons als bestuur fijn als er af en toe andere ogen naar onze bclh.nl site kijken met een kritische blik; onze 
site is tenslotte ons visite kaartje.  
 
Onze vraag is wie de site eens in de ca 3 maanden wil doorlopen en eventuele opmerkingen aan onze webmasters door 
wil geven. Stuur een mailtje naar de secretaris. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Wist u dat ….. ? 
 
Onze Beheerder van het Dobbehome Eric van Tienhoven heeft weer behoorlijk wat werk verricht.   
 
Met hulp van vele vrijwilligers heeft Eric geregeld, nu het Bridgehome nog leeg is, de vloer achter de bar, de keuken,  
de bijkeuken en de opslag professioneel te laten stofferen. Verder hebben de vrijwilligers de ruimtes gerepareerd, alles 
opgeruimd en de muren opnieuw geschilderd. En dat alles zodat het 1 juli weer klaar zou zijn … alleen de 
schoonmaakploeg moet nog komen en dan is het Bridgehome klaar voor de zomer-drives. 
 
        Zoek de verschillen en inspectie door de grote baas! 
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Madelon Spek: secretaris@bclh.nl / Marlou Meuleman: evenementen@bclh.nl 
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BC Leidschenhage 
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