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Van het Bestuur 
 
Het is nog vakantie en we zitten (als ik dit schrijf) nog volop in een hittegolf, maar toch nadert 1 september met rasse 
schreden. Normaal gesproken is dat de start van het nieuwe bridgeseizoen, maar dit jaar is alles anders door het 
Coronavirus. Als bestuur zijn we keihard aan het werk om een manier te vinden om zo veel mogelijk leden straks weer 
op onze club te kunnen laten bridgen. Gelukkig gaat het met Maarten alweer behoorlijk goed en is hij weer begonnen 
met het oppakken van de nodige bestuurstaken. De input van jullie, onze leden, is van groot belang bij de keuzes die we 
maken. 

In de vorige nieuwsbrief deed ik een oproep om de ledenenquête die we zouden uitsturen, massaal en snel te willen 
invullen. Het doet me groot plezier om te constateren dat daaraan in groten getale gehoor is gegeven, dank daarvoor! Uit 
de vele enquêtes die nu al zijn teruggekomen, zien we duidelijke trends opdoemen. Ongeveer twee derde van de leden 
wil weer komen bridgen, met het thans ingevoerde Corona-protocol. Flink wat leden zijn bereid om tijdelijk op een 
ander dagdeel te gaan spelen, om zo ruimte te maken voor iedereen die weer wil komen bridgen. En er zijn al behoorlijk 
wat leden die hebben aangeboden om extra diensten als wedstrijdleider, barcommissaris of barvrijwilliger te gaan doen, 
hulde! 

We gaan het nu allemaal concreter maken. Allereerst hebben we het plan om de week van 31 augustus tot en met 4 
september te gebruiken om iedereen die dat wil, op zijn eigen dagdeel kennis te laten maken met het bridgen in 
Coronastijl. Ook de wedstrijdleider, de barcommissaris en de barvrijwilligers kunnen dan ervaren hoe het nieuwe 
bridgen eruit ziet. Het worden wedstrijden waarvoor je je moet inschrijven als voor de zomerdrives, dus je kunt niet 
zomaar komen (of daarna wegblijven). Verderop in deze nieuwsbrief lezen jullie er meer over. Vanaf 7 september 
zouden we dan onze clubcompetities kunnen gaan hervatten. Bij dit alles moet ik een kanttekening maken. Wat ik hier 
noem zijn plannen, maar als we tegen organisatorische problemen aanlopen of als er door het oplaaien van het virus 
weer meer beperkingen mochten komen, zou het kunnen dat we onze plannen moeten veranderen. Ik vraag daarvoor 
jullie begrip. 

Om heel precies, per speler nauwkeurig, te weten wat die persoon van plan is, gaan we een inventarisatie per lid houden. 
Dit zal langs dezelfde weg gebeuren als de enquête die jullie ontvingen. Maar er is wel een groot verschil: de antwoorden 
zijn niet meer vrijblijvend. We vragen je naam en speeldagdeel, of je daadwerkelijk weer komt bridgen en of je bereid 
bent om tijdelijk op een ander dagdeel te spelen (en welk dagdeel dan). Op basis daarvan gaan we kijken welke dagdelen 
nog te vol zijn voor de zaalcapaciteit die we hebben en gaan we extra dagdelen proberen in te vullen. Dat is een enorme 
organisatorische klus, dus het zou enorm helpen als iedereen (weer) heel snel kan reageren. 

Om zeer begrijpelijke redenen zullen er ook vele leden zijn die nog even niet naar de club willen komen. Voor iedereen, 
maar zeker ook voor die leden, hoop ik dat er gauw zicht komt op een betere situatie. Dat moeten we afwachten. 
Ondertussen heeft onze club het financieel zwaar. De club draait maar voor een stukje op onze (lage) contributie en 
daarvan gaat ook nog eens ongeveer een derde naar de Bridgebond (die daarvan een hoop nuttige dingen doet, zie de 
nieuwsbrieven van de NBB). Een belangrijk deel van onze financiën komt uit onze barinkomsten. Die hebben 
maandenlang stilgelegen. Met het zomerbridge komt er een heel klein beetje binnen, maar dat is een druppel op een 
gloeiende plaat. We hopen dat we straks weer clubcompetities gaan organiseren, maar dat is dus met een beperkte 
capaciteit, dus ook de komende tijd draait onze club verlies. Daarom wil ik een klemmend beroep doen op de leden die 
nog niet komen bridgen: blijf vooral lid van onze club en steun ons daarmee in deze lastige tijden. Alvast hartelijk dank 
voor jullie support! 

We gaan gauw weer verder met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Hou de mail en onze website in de gaten 
voor actuele informatie. En blijf vooral gezond! 

Namens het bestuur, Paul Hoevenaars 
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Post aan de secretaris 
 
Op 14 augustus ontvingen we het overlijdensbericht van ons dinsdagavond lid:  
 

 
Ineens is ze er niet meer, gelukkig is ze wel in vrede gegaan. 

Vol dankbaarheid voor haar liefde en toewijding, nemen wij verdrietig afscheid 
van onze lieve, dappere en gepassioneerde moeder, schoonmoeder en mamie 

 

Véronique Jeanne Marie Nieuwenhuys - Aussedat 
 

Arras (FR), 23 april 1952   Den Haag, 10 augustus 2020 
 

 
Vergezeld van de volgende informatie: 
 
Om het afscheid live te volgen, klikt u dan iets voor de aanvangstijd op de volgende link: 
https://iframe.dacast.com/b/169296/c/561121 en voer het wachtwoord in: Veronique (een hoofdletter V).  
Daarnaast is er een online condoleance register: http://www.condoleance.nl/17911. Als u de ceremonie mee heeft gekeken 
stellen we het op prijs als u een bericht kunt achterlaten in dit register, alle berichten daar zullen wij later in boekvorm 
ontvangen.  
 
Lieve berichten en herinneringen zijn zeer welkom, deze ontvangen we graag op familievanveronique@gmail.com of  
Laan Copes van Cattenburgh 44F. 2585 GB Den Haag 
 
Veel liefs van ons, 
 
Julie en Greg 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
bedankkaartje 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

  



________________________________________________________________________________________ 
  

DOBBE-mail 
________________________________________________________________________________________ 
 
De Enquête  
 
De Enquête is gehouden,  bijna 60% van onze leden 
heeft de enquête ingevuld. Van de 704 leden die 
uitgenodigd zijn om de enquête in te vullen hebben 
er uiteindelijk 417 bridgers dit gedaan. Hoe geweldig, 
hier kan het Bestuur mee verder en vervolg plannen 
maken voor de competitie die in September gaat 
beginnen. 

Uit de enquête kunnen we opmaken dat ruim 65% 
weer wil gaan bridgen met de huidige tafelopstelling 
van 1.80 x 1.80 mtr. Dat zijn heel veel bridgers!     

U zult zo veel als mogelijk spelen op uw eigen 
dagdeel, maar u zult begrijpen dat met een maximum 
aantal tafels in de zaal we niet iedereen op zijn eigen 
dagdeel kunnen laten spelen, zo mogelijk dus, in 
overleg met u, naar een ander dagdeel. 

We gaan er alles aan doen om het iedereen zo veel als 
mogelijk naar de zin te maken, maar in 1e instantie 
natuurlijk te kunnen laten spelen op een zo veilige en 
verantwoorde manier. 

Gelukkig is ruim 40% van de deelnemers aan de 
enquête bereid om een ander dagdeel te spelen, 
waarvan bijna 25% bereid om in de ochtend te gaan 
spelen en 20% in het weekend.  Dat is natuurlijk een 
geweldig resultaat, zoveel leden die aangegeven 
hebben om (voorlopig) te verhuizen naar een ander 
dagdeel en ook veel leden die aangaven “ geef mijn 
plekje aan de speeltafel maar aan iemand die dat heel 
erg graag wil, dan speel ik voorlopig nog even op 
Stepbridge’. Dat vind ik nou “Sociaal Verantwoord 
bezig zijn”. 
 

 
 
Ook heel interessante informatie die we uit de enquête konden halen, was welke 

dagdelen nu het meest interessant voor onze leden zijn. 

 
Hiernaast ziet u de dagdelen die zijn ingevuld. Bestaande dagdelen die het gehele jaar 

door al erg druk zijn, hebben we niet opgenomen in de keuze die u kon maken.  

 

U ziet dat de vrijdagmiddag erg populair is, maar ook de dinsdagmiddag en de 

woensdagochtend als ochtend op nr. 1. 

 

Ook met deze informatie gaan we aan de slag. Er hebben zich 20 (voorlopige) 

wedstrijdleiders aangemeld, 16 barcommissarissen en precies 100 barvrijwilligers.  

De vrijwilligers voor de “nieuwe dagdelen” hebben we dus eigenlijk al gevonden.  

 

Ik wil u hierbij nogmaals hartelijk danken voor het invullen van de Enquête. 
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Wilt u de gehele uitslag van de Enquête bekijken, dan kunt u die vinden op onze website, onder het kopje 

(rechtsboven) Club info / Clubdocumenten, waar u ook ons Corona Protocol BCLH en plattegronden kunt vinden. 

 

Binnenkort ontvangt u van ons een nieuwe e-mail met een inventarisatielijst. Deze lijst verzoeken wij u vriendelijk 

doch echt dringend in te vullen. Hierin vragen wij u nogmaals of u komt bridgen en welke dagen u beschikbaar bent. 

Indien u niet reageert zal uw Wedstrijdleider contact met u opnemen. Bespaar het onze Wedstrijdleiders om iedereen 

na te bellen.  

 

Daarna gaan we de grote puzzel uitdaging aan om iedereen weer te kunnen laten bridgen… 

 

Namens het Bestuur, Marlou Meuleman 

Evenementen 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Vrienden van BC Leidschenhage 

Om zeer begrijpelijke redenen zijn er vele leden zijn die nog even niet naar de club willen komen. Ondertussen heeft 
onze club het financieel zwaar. Een belangrijk deel van onze financiën komt uit onze barinkomsten. Die hebben 
maandenlang stilgelegen. De laatste maanden van het vorige seizoen hebben we natuurlijk totaal geen barinkomsten 
gehad. Hiervoor zijn we voor een heel klein deel door de overheid gecompenseerd. Met het zomerbridge is er een heel 
klein beetje binnen gekomen, maar ook dat is veel minder dan de afgelopen jaren.  
We hopen dat we straks weer clubcompetities gaan organiseren, maar dat is met een beperkte capaciteit, dus ook de 
komende tijd zal er heel veel minder winst uit de bar komen. Dit terwijl al onze vaste lasten gewoon doorgaan. Je hoeft 
geen economie te hebben gestudeerd om te concluderen dat onze club verlies draait. We hebben natuurlijk geen idee 
wat het Corona virus ons nog gaat brengen, hierdoor is het onmogelijk te voorspellen over hoeveel verlies we het 
hebben.  

In onze Enquête bij opmerkingen is er meerdere malen voorgesteld of er extra gedoneerd kon worden. Daarom de vraag 
vanuit het bestuur om onze club extra te steunen in deze lastige tijden.  

We hebben hiervoor de  Club de Vrienden van BC Leidschenhage  in het leven gebracht.  

Wat we vragen is om, geheel vrijwillig, uw club te steunen door een, volledig zelf te bepalen, bedrag over te maken.       
Dit kan naar NL04 INGB 0003 9106 00 ten name van BRIDGECLUB 
LEIDSCHENHAGE.  

Via de nieuwsbrief (en later op de Website) zullen we elke keer een stand 
van de donaties melden.  

Alvast hartelijk dank voor jullie support! 

Voor iedereen hopen we dat er gauw zicht komt op een betere situatie. 
 
Namens het bestuur, Eric van Dijk, penningmeester 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Wist u dat….. 

- Wedstrijdleiders op StepBridge niet zelf mee kunnen spelen; 
- Je daarom niet vreemd moet opkijken als ze gezellig mee komen kijken aan jouw tafel; 
- De vrijwillige bijdrage voor het “ZomerSteppen” door de meeste deelnemers is overgemaakt; 
- De meeste bridgers dus inderdaad lijken te deugen (zie nieuwjaarstoespraak vz); 
- Je voor Coronaproof bridgen in het Bridgehome uitschuifarmen nodig hebt (of behulpzame tafelgenoten); 
- De drankjes tijdens het zomerbridgen aan tafel werden bezorgd door lieftallige barmedewerkers; 
- Ieder nadeel zo z’n voordeel lijkt te hebben!  
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Wat een aardige, lieve, slimme reacties en opmerkingen kwamen er uit de Enquête!  
 

Veel antwoorden op vragen die u in de enquête stelde, kunt u terugvinden in het Corona Protocol BCLH, die op de 

website staat. Alle opmerkingen hebben we gelezen. Ze worden meegenomen in besprekingen in het Bestuur en/of de 

commissie “we gaan weer bridgen”. Dank voor al het meedenken. 

 

Ik kon het niet nalaten enkele reacties van u hier te plaatsen, sommige zo ontroerend en lief … 

 
1,5 meter in verenigingsverband vind ik minimaal noodzakelijk 
Bedankt voor uw inzet 
Belangrijk dat iedereen zich aan vastgestelde regels houdt, 
anders wordt de situatie voor iedereen onveilig. 
Ben bereid elke week stepbridge te spelen op mijn vaste 
clubavond. Dan kunnen niet-steppers vaker op de club spelen. 
Complimenten aan jullie allen mbt de manier waarop BCL de 
mogelijkheden om te bridgen in deze Coronatijd op ‘n heel goed 
georganiseerde manier aan de leden worden aangeboden.? Top! 
De ernst (aantallen besmettingen) van de Corona-crisis en 
overige winterziekten is medebepalend voor mijn besluit om te 
komen. Ik vind dat alles gedaan moet worden voor het behoud 
van de club! Doorbetalen en eventueel extra donatie voor 
behoud vereniging en speellocatie. Ook als er een jaar of langer 
niet gebridged kan worden. 
De Stepbridge oplossing vind ik uitstekend, daarom wacht ik 
gerust een lange tijd totdat corona verdwenen is of een goed 
vaccin beschikbaar is. 
Gezien de gemiddelde leeftijdsgroep van de spelers zal ik pas 
weer meespelen als het Corona vrij is of indien er een vaccin 
beschikbaar is. Bij mij gaat de gezondheid boven het speelgenot. 
Goed dat er weer gespeeld kan worden . 
Grote waardering voor StepBridge-inzet. 
Ik bridge graag, maar wil voor een tijdje ook mijn plaats 
gunnen aan iemand waar de bridge belangrijker voor is dan 
voor mij. 

Ik heb diep respect voor wat jullie allemaal doen. Waarom geen 
bijdrage gevraagd aan de leden. 
Ik waardeer de creatieve inspanningen van het bestuur heel erg 
om er het beste van de maken. Maar er is veel nog onbekend 
over het virus en ik durf het levende bridge voorlopig niet aan. 
Ik vind het alternatief via stepbridge overigens zeer 
aantrekkelijk. Ook alle hulde voor de organisatie daarvan. 
Ik wil wel graag meehelpen dit contributie te betalen? De club 
moet niet in problemen komen 
Jullie veel dank voor alle moeite om zoveel mensen toch hun 
bridge plezier te verschaffen t.z.t. 
Mijn echtgenoot is zeer kwetsbaar. Laat het jullie niet 
weerhouden om gezellig te gaan bridgen. Als ik dat weer 
vertrouw kom ik graag.  Complimenten voor jullie inzet 
Mijn vrouw  en ik hebben besloten om deze hele nare situatie 
nog af te kijken, ondanks jullie goede en voortreffelijke inzet. 
Heel veel succes met jullie geweldige inspanningen. 
Voorlopig geen bridge helaas , gezondheid gaat voor. 
Ik durf pas weer te komen bridgen wanneer er een vaccin 
beschikbaar is. 
Voor mij is het pas veilig als er geen protocol meer nodig is. 
Ik vind dat jullie het prima geregeld hebben. Complimenten en 
dank daarvoor. 

Laat iedereen alsjeblieft zijn eigen verantwoordelijk nemen en veilige keuzes maken. Neem geen risico’s, kom bridgen als 
het voor u goed voelt. Wij als Bestuur proberen daar alles aan te doen, maar het is aan u of u weer komt bridgen. 

Namens het Bestuur, Marlou Meuleman 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lees de nieuwsbrief! 

Sinds april houden we jullie, onze leden, op de hoogte van alle nieuwtjes rond de vereniging en met name over het 
bridgen in Coronatijd. Via de kaartjes actie en dankzij de inspanningen van Frits Saraber hebben we ook van bijna alle  
leden het juiste e-mail adres, zodat deze nieuwsbrief zoveel mogelijk leden bereikt. En ik hoorde van verschillende 
wedstrijdleiders dat zij nieuwsbrieven afdrukken en bezorgen bij hun leden zonder e-mail. Prachtig werk! 

Verschillende leden pakken ook de telefoon met vragen aan mij of de andere bestuursleden of wij ontvangen e-mails met 
vragen. Nu we elkaar zo weinig live ontmoeten, kunnen leden ons zo beter bereiken. We helpen waar we kunnen, 
bijvoorbeeld met online bridgen, en we beantwoorden vragen het liefst zo snel mogelijk, tussen onze andere 
werkzaamheden en vakantie door. 

Het valt ons ook op dat we veel vragen krijgen over zaken die uitgebreid in de nieuwsbrieven zijn besproken en 
uitgelegd. Dat bedroeft ons wel. Vandaar deze oproep: Lees onze nieuwsbrief! 

Madelon Spek, secretaris  
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Nieuws uit de internetclub 
 
Tips voor plezierig spelen op de BCLH internetclub 
 
We zijn nu halverwege de zomerdrives. Meer dan 150 leden van BCLH beleven hier wekelijks veel plezier aan. Toch 
treden er soms irritaties op. Daarom een paar tips voor plezierig spelen, waarmee je ook nog onnodige tijdsdruk kunt 
voorkomen. 

1. Begroet elkaar als je aan het begin van een ronde aan tafel komt. Vertel welke kaart je speelt en of daar afspraken 

op staan waar de tegenstander gelijk rekening mee moet houden (pre-alert). 

2. Zorg dat je een ingevulde systeemkaart hebt. Gebruik hiervoor een van de  overzichtelijke systeemkaarten die 

StepBridge beschikbaar heeft. Deze zijn makkelijk met je eigen afspraken aan te vullen.  Hoe je dat moet doen:  

https://www.stepbridge.nl/stap-voor-stap-stepbridge-workshop-systeemkaart/ . 

Voor de spelers op een tablet: als je gebruik maakt van een standaardsysteemkaart wordt de betekenis van een 
gealerteerd opening direct in het berichtenvenster gezet.  

3. Neem bij aanvang van een ronde de moeite de systeemkaart van je tegenstander te bekijken. Dan weet je al of 

een twee-opening sterk, zwak of iets anders kan zijn. 

4. Er spelen veel gelegenheidsparen die niet altijd systeemvast zijn. Vergissingen zijn niet te voorkomen. Accepteer 

dat en ga niet uit van kwade opzet. Stel je daarom constructief en tolerant naar elkaar op. Je vangt meer vliegen 

met stroop dan met azijn. Bedenk dat er tegen die “ongelukkige, niet-verdiende” nul veel vaker een positief 

resultaat te noteren valt. 

5. En tenslotte, om de grootste bron van irritatie, het verzuim te alerteren en het vervolgens niet adequaat reageren 

op vragen om uitleg of toelichting, te voorkomen: 

- Bij twijfel: alerteer en geef gelijk duidelijk uitleg. 

- Bij verzuim: geef betekenis in de berichtenregel met adres Tegenstander+Toesch. 

- Geef direct en volledig uitleg als daar om gevraagd wordt. Verwijs niet naar je systeemkaart. Richt die uitleg 

aan beide tegenstanders, niet privé aan degene die om uitleg vraagt. 

- Voor iedereen: bekijk de kaart van je tegenstander en vraag niet naar de bekende weg als er eens een alert 

wordt vergeten. 

 
 
Nu ook viertallen bij BCLH internetclub 

 
StepBridge introduceert de mogelijkheid om te viertallen. BCLH is als een van de eerste clubs uitgenodigd deze 
mogelijkheid te testen. Geef je op als je met een team wil deelnemen zodat ik de teams kan registreren en je zelf een 
tegenstander kan uitdagen.  
Hoe zet je een wedstrijd op?  Allereerst moet je een update installeren. 
Open het tafeloverzicht bij Stepbridge en klik links onder activiteiten eenmaal op “viertallen” De knop “ga naar activiteit” 
kleurt blauw. Klik en er wordt een software update aangeboden. Installeer de update en ga opnieuw naar de activiteit 
“viertallen”. Onder het tafeloverzicht zie je de knop “Wedstrijd aanmaken”. 
Je kunt nu de wedstrijd aanmaken door een aantal velden in te vullen. Je kan het aantal spellen kiezen, wel of geen 
toeschouwers toelaten en je kan kiezen hoe je de scores wilt zien. Als je de namen van de teams hebt ingevuld klik je op 
OK. Alle spelers krijgen nu een uitnodiging om plaats te nemen aan tafel. Zodra alle spelers de uitnodiging hebben 
geaccepteerd start de wedstrijd vanzelf.  
 
Als je het aantal gekozen spellen hebt gespeeld kan je nog een tweede helft spelen. Klik op de knop "Wedstrijd 
aanmaken” en klik de knop “wisselen voor 2e helft”. De spelers worden automatisch aan de goede tafel geplaatst.  
 
Jacques Brandt 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Zomerbridge 
 
Bent u al op de club geweest? We zijn weer begonnen … 
 
Op onze website kunt u ons Protocol vinden “Verantwoord Sporten Bridgeclub Leidschenhage”, hoe gaan we weer 
bridgen. Leest u vooral eens aandachtig dit Protocol door, daarin staat uitgebreid omschreven hoe BCLH weer gaat 
bridgen. Het Bestuur heeft ervoor gekozen om nog uitgebreider de Corona-adviezen en aanpassingen toe te passen op 
onze club om u dat extra stukje vertrouwen te geven, zodat u ongedwongen weer op uw eigen bridgeclub kunt bridgen. 
 
Kom eens kijken!  
U bent van harte welkom om tijdens een van de twee Zomerbridge Drives per week te 
komen kijken. Komt u dan alsjeblieft tijdens de wedstrijd, dan is het rustig in de 
gangpaden en heeft u alle tijd om te zien hoe het Bridgehome er in Corona tijd uit ziet 
en te ervaren hoe het is om daar weer te zijn. Een gratis kopje koffie of thee staat voor 
u klaar. 
 
 
 

Zomerbridge Drives tijdens Corona op de club 

 
Wanneer: 

 
Dinsdagmiddag:   zaal open 13.00 uur, start 13.20 uur 
Vrijdagavond    :   zaal open 19.30 uur, start 19.50 uur 
 

 
Aanmelden: 
 

 
Uitsluitend via https://www.nbbclubsites.nl/club/3006/activiteiten . 
(klik in de agenda op de activiteit en log in met Mijn NBB) 

 
Kosten 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.nbbclubsites.nl/club/3006/activiteiten
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Kofferbridge 
 
Hoe werkt het ook al weer? 
Al jaren staan in de voormalige rookruimte, tegenwoordig de bestuurskamer, 
koffertjes met spellen. Die spellen zijn ergens gespeeld zodat er frequentiestaten bij 
zitten. Hierdoor kan je eenvoudig thuis (of waar dan ook) de spellen ‘naspelen’.  
 
De koffertjes kun je lenen door €3,- te betalen in een daarvoor bestemde enveloppe. In 
principe is het de bedoeling om een koffertje binnen een week weer terug te brengen, 
maar met vakanties en dergelijk is het geen probleem als dit wat langer duurt. In elk 
koffertje zitten minimaal 25 spellen, in de meeste 28 of 32. Bij de koffertjes hangt een 
lijst met wat (welk toernooi of welke competitie) er in het koffertje zit met daarbij het 
aantal spellen.  
 
NIEUW: Reis/trolley koffertjes 
Nieuw is dat we nieuwe koffertjes hebben aangeschaft. Dit zijn de bekende reiskoffertjes met wieltjes, zodat je niet meer 
zo hoeft te slepen met een koffertje. Hierdoor is het aantal beschikbare koffertjes ook behoorlijk groter geworden. Het is 
dan ook geen probleem als je eens een keertje meerdere koffertjes wil meenemen, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat 
met bridgevrienden.  
 
Butler 
Wat ook nieuw is, is dat er vier koffertjes zijn met butler scoretelling. Op de club spelen we ook op een aantal avonden en 
middagen butler, terwijl er geen enkel koffertje met butler beschikbaar was. Daar is dus nu verandering in gekomen. 
 
Vanaf 31/8 is het bridgehome weer regelmatig open en kun je zelf een koffertje regelen. Als je graag een koffertje wil 
halen (of terug brengen) op een tijd dat het bridgehome gesloten is, bel mij dan, Eric van Dijk, 06-19939694 of  mail naar 
penningmeester@BCLH.nl 
 
Eric van Dijk 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Voor de Nieuwsbrief 

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 
 
Belangrijke berichten 
 
Stuur alle belangrijke berichten naar de secretaris. Denk er ook aan om sterfgevallen tijdig door te geven via de e-mail 
zodat het bestuur erop kan reageren. De secretarismail wordt ook tijdens de vakantieperiode gelezen.  
 
 
______________________________________________________________________________________ 

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

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

BC Leidschenhage 
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