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Van het Bestuur 
We gaan weer met elkaar aan tafel bridgen! 
 
De aankondiging daarvan konden jullie al lezen in de vorige nieuwsbrief. Maar daar zitten wel een hoop haken en ogen 
aan. Premier Rutte sprak op 24 juni het verlossende woord en op 25 juni ’s avonds kwam daar een mail overheen van de 
NBB. De ochtend van die 25e hadden we al een bestuursvergadering en moesten we snel gaan schakelen. Zeker omdat 
we, net als de NBB, verrast waren dat het bridgen zonder de anderhalve meter afstand leek te mogen. 
 
Het was allemaal extra lastig omdat Maarten door een hartinfarct getroffen was (het gaat inmiddels naar 
omstandigheden gelukkig weer goed met hem) en ik op het punt stond op vakantie te gaan. Maar ik had me geen zorgen 
hoeven te maken, want we hebben echt een fantastisch bestuur, dat in korte tijd werkelijk bergen werk heeft verricht! 
Dit in nauwe samenwerking met de mensen van onze commissie ‘We gaan weer bridgen’. Ook aan hen een groot 
compliment voor hun vele goede werk! Afgelopen dinsdagavond kwam ik terug en de dag erna kon ik in de mail nalezen 
wat er allemaal was gedaan. Die avond hadden we opnieuw een bestuursvergadering in ons Bridgehome en kon ik het 
ook met eigen ogen constateren. 
 
Er is hard nagedacht over hoe wij weer veilig met elkaar kunnen gaan bridgen, er zijn schema’s met zaalindelingen 
gemaakt, er is een uitvoerig Corona-protocol gemaakt, bij de gemeente is een plan ingediend volgens een door de 
gemeente voorgeschreven format en in ons gebouw zijn vervolgens fysieke maatregelen getroffen om een pilot-drive 
met zoveel mogelijk clubfunctionarissen te kunnen houden. En toen kwam het bericht dat die anderhalve meter afstand 
toch wel wèl zou blijven gelden aan de bridgetafel! Absolute zekerheid is er op dit punt helaas niet en het schijnt ook nog 
per veiligheidsregio te kunnen verschillen, maar het advies van de NBB is, om toch met anderhalve meter afstand aan 
tafel te bridgen. 
 
Wij als grote club met veel leden in de risicogroep gaan op dit punt geen risico nemen en houden dus tot nader order die 
anderhalve meter aan. Dat betekende wel dat de hele zaalindeling opnieuw moest, vlak vóór de pilot. Maar ook dat is 
gelukt en er staan nu twaalf ‘tafels’ van 1,80 x 1,80 meter, waaraan steeds vier spelers met de juiste afstand kunnen 
zitten. De pilot is op maandag 6 juli gehouden met 24 paren in twee lijnen en dat heeft ons veel nuttige informatie 
opgeleverd. We gaan de pilot en de ingeleverde enquêteformulieren nog met de commissie evalueren, maar we hebben 
als bestuur wel al het principebesluit genomen om op basis van deze pilot het zomerbridge weer gefaseerd te gaan 
opstarten. 
 
Dit betekent dat we op vrijdagavond 17 juli de eerste keer zomeravondbridge hebben en op dinsdagmiddag 21 juli de 
eerste keer zomermiddagbridge. Later hopen we dit nog naar andere dagdelen uit te breiden. Het zal geen inloopbridge 
zijn, maar op inschrijving via MijnNBB. In de zaal wordt flink geventileerd en er staan vele ramen open, dus hou daar 
vast rekening mee met de kledingkeuze (en neem nog een jas of sjaal extra mee, want die ramen mogen en gaan niet 
dicht!). Verder gelden nog vele andere regels, die allemaal zijn vastgelegd in ons protocol dat op onze site wordt 
geplaatst. De barcommissaris van het betreffende dagdeel is de ‘corona-verantwoordelijke’ (duidelijk herkenbaar aan 
een hesje). Zijn of haar aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd. Ook kan men zich met vragen en opmerkingen 
altijd tot deze persoon wenden. Over deze zomerdrives en de daarbij geldende coronaregels valt verderop in deze 
nieuwsbrief meer te lezen. 
 
De online clubmiddagen en -avonden op StepBridge blijven doorgaan, dus aan bridgemogelijkheden deze zomer geen 
gebrek! Niemand weet nog hoe het bridge er per 1 september uit zal gaan zien, maar samen met de commissie houden 
we de ontwikkelingen in de gaten en gebruiken we de ervaringen met de zomerdrives om ook daarvoor plannen te 
smeden. 
 
Hopelijk tot gauw en blijf gezond! 
 
Namens het bestuur, Paul Hoevenaars  



________________________________________________________________________________________ 
  

DOBBE-mail 
________________________________________________________________________________________ 
 
Zomerbridge tijdens Corona op de club 

Wanneer: dinsdagmiddag miv  21/7 start 13.30 uur 
vrijdagavond miv 17/7 start 20.00 uur 

Aanmelden: Uitsluitend via https://www.nbbclubsites.nl/club/3006/activiteiten 
Kosten  
 
We gaan weer beginnen met het zomerbridgen in ons Bridgehome! Natuurlijk met de nodige aanpassingen.  
Er staan slechts 12 tafels van 1.80 bij 1.80 meter in de zaal, dus hebben we plek voor maximaal 24 paren. Als je je 
inschrijft, verklaar je dat jij en jij partner gezond zijn en geen Coronaklachten hebben. Verder dien je je te houden aan 

alle regels die in het speciale protocol staan, zie https://www.bclh.nl/resources/File/200710-Protocol-BCLH-
versie-PH.pdf   Enkele belangrijke maatregelen uit dit protocol staan verderop in dit stukje genoemd. 
Inschrijven vooraf is verplicht, dit kan op https://www.nbbclubsites.nl/club/3006/activiteiten via onze agenda. Eerst 
even inloggen, rechts bovenin. Daarna op de activiteit in de agenda klikken. Mocht je geen internet hebben, vraag het dan 
aan je partner. We bekijken nog of er eventueel middagen of avonden bij kunnen komen, dit kunt u dan op de agenda 
(bovenste linkje) zien. Inschrijven is wie het eerst komt die het eerst maalt. Je kan pas één week van te voren inschrijven, 
hiermee proberen we zoveel mogelijk mensen een kans te geven om in te schrijven (je kan dus niet weken vooruit alvast 
inschrijven) en let op: de inschrijving sluit 4 uur voor aanvang!. 
Op de middag/avond zullen we de zaal zo goed mogelijk ventileren. Dit betekent dat de ventilatie hoger staat en dat er 
ramen open staan. De ramen mogen NIET gesloten worden. Houd hier dus vooraf rekening mee met de kleding die je aan 
doet, het kan kouder dan gebruikelijk zijn in de zaal.  
De barcommissaris (BC) is de Corona verantwoordelijke. De BC is altijd al de eindverantwoordelijke over het gebouw, 
deze is nu dus ook nog eens de Corona verantwoordelijke. De BC is heel duidelijk te herkennen aan het gele hesje dat 
deze persoon aanheeft. De instructies die een BC of een WL geven, dienen te allen tijde direct te worden opgevolgd, 
hetgeen eigenlijk niets nieuws is. 
U speelt de hele sessie met één en dezelfde biddingbox. Mocht u dit willen, dan kunt u natuurlijk een eigen biddingbox 
meenemen. Er staan in het hele gebouw voldoende ontsmettingsmiddelen. Als u dit wilt mag u een mondkapje dragen, 
dit is niet verplicht. 
Het inschrijfgeld moet u voldoen bij het afhalen van uw gidsbriefje. U betaalt voor het hele paar (dus ook voor uw 
partner). Het inschrijfgeld is € 5 per paar. Er is slechts zeer beperkt wisselgeld aanwezig, dus zoveel mogelijk gepast geld 
mee van huis nemen. Aan de bar kunt u alleen nog maar betalen met papiergeld. U krijgt geen wisselgeld terug. Als u 
enkel een biljet van €20 bij u heeft, kunt u dus alleen 4 kaarten kopen.  
U kunt binnen komen tussen 30 en 5 
minuten voor aanvang. Na binnenkomst 
kunt u wat halen bij de bar, u haalt uw 
gidsbriefje (direct rechts in de zaal) en u 
gaat zitten. Het is niet toegestaan om in de 
zaal te blijven staan. 
Bij het protocol staan ook de looproutes. 
Probeer u daar zoveel mogelijk aan te 
houden. Om het aantal loop bewegingen in 
de zaal zoveel mogelijk te minimaliseren zal 
NZ niet van tafel wisselen. Het verzoek is 
dan ook dat die blijven zitten. Om de ronde 
zal de barvrijwilliger langskomen om te 
vragen of u iets wilt drinken, u hoeft dus niet 
zelf naar de bar te lopen.  
Blijf gezond, let goed op elkaar, respecteer 
elkaar. Veel plezier. 
 
Eric van Dijk 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

€5,- per paar (gepast en contant aan de zaal betalen) 

https://www.nbbclubsites.nl/club/3006/activiteiten
https://www.bclh.nl/resources/File/200710-Protocol-BCLH-versie-PH.pdf
https://www.bclh.nl/resources/File/200710-Protocol-BCLH-versie-PH.pdf
https://www.nbbclubsites.nl/club/3006/activiteiten
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BCLH Internet zomerdrives en overige nieuws 

Zomerdrives 2020  

De zomerdrives op de BCLH internetclub gaan de hele zomer door! Deze worden gehouden van 1 juli tot 31 augustus. We 
proberen zoveel mogelijk de opzet van de zomerdrives vast te houden. Aan deelnemers aan deze zomerdrives wordt een 
vrijwillige bijdrage van tenminste € 5,- gevraagd. Dit is dan voor deelname aan alle drives in juli en augustus. Ook mogen 
niet-leden voor de zomerdrives geïntroduceerd worden. Zij moeten wel een NBB-lidmaatschapnummer hebben en 
betalen € 5,- per speelmoment voor de hele periode juli-augustus. Alle betalingen naar de rekening van de 
penningmeester (NL04 INGB 0003910600 t.n.v. BC Leidschenhage ovv bijdrage zomerbridge) 
 
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 kan één dag voor aanvang van het toernooi. Introducees moeten voor registratie wel vooraf 
worden aangemeld bij Jacques Brandt, jgabrand@kpnplanet.nl. Vervolgens kunnen zij zich ook met hun partner voor 
ieder toernooi inschrijven 
Overig nieuws  
1. We naderen het eind van het bijzondere bridgeseizoen 2019 – 2020 met de afronding van de juniserie van de 
BCLH internetclub. Hier zijn de beslissingen gevallen. 
Op de maandagmiddag wonnen Angeline van Houwelingen en Pater Versteegh het klassement en dus ook gezamenlijk 
het individuele klassement. Martin Huisintveld eindigde daarin als 3e. Tweede bij de paren werden Martin Huisintveld 
en Hans Bouman, gevolgd door Fons de Jongh en Tjeu op het Veld. 
Het butlerklassement op dinsdag was een prooi voor Eva Poppe en Marcel Thijssen. Ook behaalden zij daarmee de eerste 
plaats in het individuele klassement, waar Hans Metselaar derde werd. De overige ereplaatsen bij de paren werden 
ingenomen door Christine en Willem Winckel en John van Veen met Jiang Ming Zhu. 
Erik van Egmond en Sander Smith wonnen het juniklassement. Omdat zij alle wedstrijden samen speelden werden zij 
ook gedeeld individueel kampioen. Als tweede eindigde bij de paren Margaret en Raj Shah, die daarmee het brons delen 
in het individuele klassement. Derde bij de paren 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 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ik heb een vraag over de zomerdrives op internet bij BCLH … 

Hoi, ik wil graag de zomerdrives Online op Stepbridge meedoen, maar wat betaal ik daarvoor en hoe doe ik mee? Grtjs 
 
Als lid (en niet lid) van BCLH kan je deze zomer spelen op Stepbridge. Er zijn vier speelmomenten per week. En er zijn 
prijzen! Zie het als zomerbridge, maar dan online. Je kan zoveel spelen als je wilt in de maanden juli en augustus. Er is 
geen speelverplichting, je bepaalt zelf wanneer en met wie je speelt. Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs, zie ook 
het stukje van Jacques Brandt. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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         De oude Koffertjes zijn nog niet allemaal terug … 

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 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Nieuwe Koffers   
 
We hebben nieuwe koffertjes en nieuwe inhoud! 
 
Eric van Dijk dacht …. ik heb toch niks te doen …. dan moet u weten dat deze 
TOPPER (met hoofdletters) van onze club, dag en nacht bezig is voor de club. 
 
Het Bestuur had al besloten nieuwe koffers aan te schaffen. Het zijn 
handbagagekoffers geworden, lichter dan de oude koffers en met wieltjes, zie hier 
het resultaat! Prachtige bridgekoffers, met trekhendel, deze rolt u zo mee naar 
huis … 
 
Eric heeft toen ook maar alle spellen vernieuwd, “wel zo makkelijk” zei hij, twee 
koffertjes per dag, is zo gefikst.  
 
Ze staan in de bestuurskamer (de oude rookruimte) en u kunt op afspraak of als 
we binnenkort weer open zijn een koffertje lenen. 
 
We zijn er heel blij mee!  
 

Marlou 

 

 

 
 
 

 
In memoriam Theo den Elzen 

 
27 juni jl. is Theo den Elzen overleden. 

Hij heeft jaren bij de bridgeclub gespeeld.  Hij was een vrolijke en enthousiaste speler 
De laatste jaren speelde hij met zijn vrouw Ria.  Dit vooral omdat ze samen 2 x per jaar een lange vakantie maakte naar hun 

geliefde Spanje, zodat hun bridgepartner niet 2 x 8 weken met een ander moest spelen. 
 

We wensen Ria en haar familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
 

Namens de donderdagmiddag en vrijdagmiddag 
Jeanne Wubben, Jim en Roberta Law 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Bridgehome maandenlang dicht, vervolg… 
Een na-schouwing van tijd tot tijd over het Corona tijdperk tot nu toe. 
 
Historisch moment 
 
In de Corona tijd gaat onze bridgeclub weer open.  
Toen eind juni het bericht kwam dat er weer in de zaal gebridged kon worden gingen Eric van Dijk en Jacques Brandt 
enthousiast aan het werk om de zaal weer aan te kleden. Er werden looplijnen via tafeltjes uitgezet, om bij wisselen en 
dergelijke de voorgeschreven afstand aan te houden. Het uitgangspunt was nog dat er aan één tafeltje gebridged kon 
worden met een redelijk aantal spelers.  
 

 
Eerste poging om zaal regelbestendig in te richten         Zaal met tafels als looplijnen 

 

Toen kwam 2 juli het bericht dat de 1.50 m afstand ook aan de tafeltjes 
gegarandeerd moest zijn. Weer de zaal ombouwen, nu met vier tafeltjes 
tegen elkaar. Het resultaat was een ruime zaal, die op maandag 6 juli 
werd ingewijd met een keur aan spelers, waarvan een groot aantal uit de 
vrijwilligers kwamen.  

 

 

Met zijn vieren aan tafel, meestal allemaal 
rechts, maar er zijn uitzonderingen 

 

De nieuwe zaalindeling hangt aan de wand. 
Helaas hebben we nu maar 12 speeltafels; er 
zijn er niet  meer tafeltjes om groepen van 
vier te vormen. Dat betekent dat de 
capaciteit slechts 48 spelers is.  

 
 
Eric van Dijk legde de regels voor het zomerbridge uit. De hygiënische regels uiteraard, reinigen van handen, hoesten en 
niesen in de elleboog, afstand van 1,5 meter. 
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Handen reinigen BC: Verantwoordelijk met hes.  Hij bewaakt de Coronaregels. Hij verzamelt ook de 

vaat die gedeponeerd moet worden op drie daarvoor klaar staande tafels.  

Noord en Zuid blijven zitten. Dus de spellen worden doorgegeven omlaag (door Noord voor het wisselen) en OW spelers 
gaan omhoog en nemen hun biddingbox mee. Dat loopt bij de zes tafels en de twee lijnen heel goed. De drankomzet moet 
er ook komen, zonder dat komen we tekort. Dus mag de dummy naar de bar om een drankje te halen. Anders komt er 
een gedrang in de bar. Daar dient gepast betaald te worden. Dus een briefje van € 50 betekent 10 kaarten. Achter de bar 
staat de barcommissaris, herkenbaar aan een geel hesje.  
 
Voor het wisselen is de regel: alleen als de bel gegaan is, mag gewisseld worden. Dus iedereen blijft zitten tot de bel.  

Dan zijn er altijd spelers die naar het toilet willen. Daarvoor is een afhangbord in de zaal opgehangen. Nodig? 

Er zijn twee plaatsen zowel voor het Heren als het Dames toilet en één voor het 
invalidentoilet beschikbaar. Een wc-ganger kan daarvoor reserveren via het een 
geel  magneetje op een kaartje.  
 
De bridgemate wordt alleen door Noord aangeraakt. Hij laat zijn administratie zien 
aan Oost, die controleert met zijn ogen. Noord drukt akkoord in. Er zijn ook prijzen 
te verdienen. Die worden bekostigd uit het inschrijfgeld. Toch zag de prijzentafel er 
nog redelijk uit. 
 
Voor alle zekerheid, die mevrouw is geen prijs; 
al vergeven. 

Na afloop was er een enquête voor alle 
deelnemers en een inventarisatie wie zich in kan 
zetten als wedstrijdleider of barcommissaris voor 
eventuele  zomerdrives in het Bridgehome.  
 

Tot ziens deze zomer? 
 
Herman Nagtegaal 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Wie wil helpen met het updaten van onze website? 
 
Op de oproep in onze vorige Nieuwsbrief hebben allebei onze redactieleden positief gereageerd.  
Hartelijk dank daarvoor! 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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Laat op een Donderdagavond … 
 
Hoewel we het Bridgehome en de bar wel missen is Stepbridge toch wel opwindend omdat er op tijd gespeeld wordt en 
je niet te lang na kan denken. Op onze gebruikelijke Donderdagavond hadden we een interessante ervaring. Na een 
wisselvallige avond waarin prachtige tops werden afgewisseld met treurige bottoms stonden we, zoals gebruikelijk, op 
een gemiddelde van rond de 50%.  
 
Nog wat daas zit ik te mijmeren over de gemiste kansen in de voorgaande spellen en daar komt het laatste spel van de 

avond.  Ik schrik wakker.  Dit staat erop mijn scherm: 
 
Na 2 keer tellen en mijn ogen uitwrijvend kom ik op 24 punten en open 2 Klaveren. Mijn partner Simon 
antwoord vlot 3 Ruiten.  Ik weet dat hij om 6 uur is opgestaan en dat de koffie inmiddels uitgewerkt is. 
Heeft hij zich vergist en naast het 2 ruiten vakje geklikt? Hij bood eerder op de avond al 7 Ruiten terwijl 
hij wilde passen (dat scheelt ook maar enkele millimeters). Er volgt geen correctie dus ik neem aan dat hij 
lange Ruiten heeft en minstens 8 punten.  

 
Omdat ik een dichte Ruitenkaart heb komt een slem ineens erg dichtbij. Eerst maar eens Azen vragen en tot mijn grote 
verrassing zijn het er maar liefst 2. Mijn plan om 6 Ruiten te bieden lijkt achterhaald, is het dan 7 Ruiten of misschien 
toch maar 6 SA of misschien zelfs 7 SA?! Ik zou ook nog heren kunnen vragen maar ik heb er al 3 en het lijkt erg 
onwaarschijnlijk dat die laatste Heer ook nog bij mijn partner zit. Het vragen naar Vrouwen en Boeren beheersen wij nog 
niet, dus ik zal de knoop moeten doorhakken. In de hoop dat ik aan de uitkomst kan aflezen waar de missende Heer zit 
schuift mijn muis naar het vakje dat ik nog nooit eerder heb aangeklikt ..... 7SA. 
 

De uitkomst is Schoppen Vrouw en de dummy stelt niet teleur: 
 
Dankzij de Harten Boer plus de 2 kleine hartjes maak ik vier Harten slagen. Naast de 6 Ruiten, 2 
Schoppen en Klaver Aas zijn dat er 13 bij elkaar! Mijn hart klopt in de vijfde versnelling en voorzichtig 
klik ik de kaarten aan om een voor mij historische 1520 punten te scoren. De tegenstanders zijn nog zo 
aardig om ons met het bieden te complimenteren.  Een mooi einde van een boeiende 
Stepdonderdagavond. 

 
Voor de fijnproevers volgt hieronder nog het biedverloop: 
 
 
 
 
Christiaan van der Harst 
 
 

Christiaan van der Harst 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Bridge Pilot maandag 6 juli  
 
Afgelopen maandag was het zover. We hebben weer gebridged, op een hele andere manier, maar we hebben gebridged. 
12 tafels waren er beschikbaar (4 tafels aan elkaar geschoven) met genoeg afstand tussen de spelers. We hebben de 
kaarten in ons handen gehad, het was erg fijn om elkaar weer te zien en spreken.  
 
De reacties na afloop waren allemaal positief. De afstand was misschien wat groter en het was iets kouder, maar alles 
beter dan helemaal NIET bridgen! Het spelsysteem werkte perfect, weinig wissels, daardoor weinig loop, altijd 
voldoende afstand en genoeg desinfectie middelen aanwezig.  En nog het meest belangrijke … het voelde VEILIG. 
 
Tot ziens bij de Zomerbridge, 
Marlou 
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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 
 
 

  

_______________________________________________________________________________________ 

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

 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________ 
 

BC Leidschenhage 
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