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Van het Bestuur 
 
 
Inmiddels lopen de vakanties op hun eind, net als het warme weer. Ik zelf ben weer helemaal gezond verklaard en zo 
voel ik me ook. Hierbij wil ik jullie hartelijk danken voor alle warme reacties die ik heb gekregen. 

Nog iets om dankbaar voor te zijn: de giften van vele leden. In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor de Club 
de Vrienden van BC Leidschenhage en we hebben al veel mooie bedragen mogen ontvangen.  

 

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gaan volop door. Waar zijn we zo al mee bezig? 

• Verwerken van de enquête. Alle wedstrijdleiders hebben een bestand gekregen met de informatie van de leden 
van hun dagdeel. Dat geeft nog veel werk voor de wedstrijdleiders: de mensen die niet gereageerd hebben 
nabellen of mailen; En puzzelen hoe we de mensen die op een ander dagdeel willen spelen goed kunnen 
verdelen. Afgelopen zaterdag is daar ook een extra vergadering voor ingepland 

• Nog een aantal extra tafels regelen, want dat past nog prima in de afstandregels, onder andere in de 
opleidingsruimte. Maar dat moeten tafels van 180 x 180 zijn, en dat is niet bepaald gebruikelijk. Die moesten op 
maat worden gezaagd. We hebben er poten onder gezet en ze staan nu te glimmen achterin de zaal. 

• Er is een behoorlijk aantal leden dat niet wil komen spelen. Dat is ook heel begrijpelijk. Iedereen maakt daar zijn 
eigen afweging in. Daardoor is op de meeste dagdelen ruimte voor iedereen om te spelen. Maar op sommige 
momenten is het krap, vandaar de extra tafels. En we hebben inmiddels ook een afspraak dat we tijdelijk de 
ruimte aan de overkant van de gemeente kunnen gebruiken voor de cursussen; dat scheelt weer twee tafels in de 
opleidingsruimte.  

• Vanaf 1 september gaan we starten met een week proefbridge, waar je je zelf voor moet inschrijven. Verderop in 
de nieuwsbrief kun je daar meer over lezen. Net als over: 

• Voor de mensen die niet willen komen spelen gaan we door met drie dagdelen op de BCLH Internetbridgeclub op 
Stepbridge. We willen ook graag mensen helpen, die nog niet gespeeld hebben op Stepbridge en daar een beetje 
tegenop zien. Het is helemaal niet gek als je het lastig vindt, omdat je het niet gewend bent. Als je hulp wilt, aarzel 
dan niet om te mailen of te bellen. Dan vragen wij een van onze vrijwilligers om te komen helpen. Dat kan ook op 
afstand als dat veiliger voelt. 

Of we nu kunnen komen bridgen op de club of niet: laten we vooral contact blijven houden met elkaar in deze 
bijzondere tijd! 

 

Namens het bestuur,  

Maarten van Os 
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We gaan weer bridgen … hoe gaan we opstarten?   

De week van 1 september tot en met 7 september:  

Kennis maken met bridgen in Coronastijl op de club 

 

In de week van 1 t/m 7 september kan iedereen die dat wil, op zijn eigen dagdeel kennis maken met het bridgen in 
Coronastijl. Ook de wedstrijdleider, de barcommissaris en de barvrijwilligers kunnen dan ervaren hoe het nieuwe 
bridgen eruitziet. Het worden wedstrijden waarvoor je je moet inschrijven, net als voor de zomerdrives. 
 
Om mee te kunnen spelen moet men zich inschrijven én moeten beide spelers lid zijn van het betreffende dagdeel. 
Je kan je inschrijven via https://www.nbbclubsites.nl/club/3006/activiteiten/maand/2020-09. Vergeet niet eerst in te 
loggen bovenaan de pagina met MijnNBB. Zie ook onze website, daar kun je ook direct de link aanklikken. 
 
Als je dagdeel vol is mag je ook inschrijven op een ander dagdeel in de deze periode.  
 

 
Enkele aandachtspunten/reminders: 
 

• Leest u voordat u weer komt bridgen nog eens aandachtig het BCLH Protocol door. 
• Wilt u 10 minuten voor aanvang bridgetijd (13.20 of 19.50 uur) aanwezig zijn vanwege de extra Corona-uitleg 

die door de Wedstrijdleider wordt gegeven? 

• De Corona-coördinator is degene in het gele hesje. 

• Speeltijd bij 5 rondes x 5 spellen is 38 minuten per ronde. 

• Allemaal tegelijk wisselen! Op teken van de WL (kortere wisseltijd, meer speeltijd). 

• De ramen staan open, dus denk aan aangepaste kleding. 

• De barvrijwilligers komen bij u aan tafel serveren. 

• Online Stepbridge gaat door op maandagmiddag, dinsdagavond en donderdagavond. 
• Onderstaand een plattegrond met de indeling binnenkomst, bar en zaal (met dank aan Harry van Daelen). 

 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.nbbclubsites.nl/club/3006/activiteiten/maand/2020-09
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De week vanaf 8 september:  
De start van “we gaan weer Bridgen” in Coronastijl   

 
• Vanaf 8 september gaan we weer bridgen op ons eigen dagdeel of eventueel op een ander moment. 
• Uw eigen wedstrijdleider laat de nieuwe voorlopige indeling weten. 
• Als we er klaar voor zijn (we hopen in oktober) gaan we een competitie opzetten (voorlopig spelen we losse 

zittingen) 
• We gaan op de DIC uitproberen hoe het clubranking-systeem werkt. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Post aan de secretaris: in memoriam 
 

 
 

Onlangs bereikte ons het bericht dat eind juli al is overleden 
 

Edward Gosschalk  
 

23-12-39 Den Haag  -  29-07-20 Den Haag 
 

Hij was bij ons lid op woensdagmiddag en vrijdagmiddag. 
Wij wensen zijn familie en (bridge)vrienden veel sterkte met dit verlies. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Nieuws van de internetclub 
BLCH internetclub seizoen 2020-2021 
 
 
De zomerdrives van BCLH internetclub zijn op 31 augustus afgelopen. Meer dan 150 leden hebben eraan deelgenomen. 
Kijk voor de klassementen op de website van BC Leidschenhage in de rubriek speeldagen/internetclub. Daar staan in het 
barkaartenklassement ook de prijswinnaars van alle toernooien vermeld.  
 
Felicitaties aan de prijswinnaars! 
De gewonnen barkaarten kunnen tijdens speeldagen bij de bar worden opgehaald. 
 
Natuurlijk zijn we heel blij dat er weer in het Bridgehome gespeeld gaat worden. Hierbij realiseren we ons dat niet alle 
leden dat kunnen of willen.  Gelukkig biedt Stepbridge de mogelijkheid om als lid van BC Leidschenhage zonder kosten 
op de BCLH internetclub te blijven spelen. Wat gaan we dit najaar doen? 
 
We gaan op internet drie herfstcompetities opzetten:   

- een maandagmiddagcompetitie met als wedstrijdleider Ineke Westenberg 
- een dinsdagavondcompetitie o.l.v.  Hans Bouman 
- een donderdagavondcompetitie o.l.v. Jacques Brandt 

 
Net als bij de andere clubs van Leidschenhage speel je als paar. Je moet je daarom als paar (driemanschap mag ook) 
aanmelden bij Jacques Brandt, jgabrandt@kpnplanet.nl. De vaste paren die op maandag en donderdag aan de 
zomerdrives hebben deelgenomen worden zonder tegenbericht ingedeeld. Je mag aan meerdere competities deelnemen.  
 
Deze herfstcompetities starten op 7, 8 en 10 september, de laatste speeldag is in de week van 14 december. Op 1 
september wordt niet op StepBridge gespeeld, op 3 september is er een vrij toernooi.  Aanvullende informatie komt op 
de website. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jgabrandt@kpnplanet.nl
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(Vervolg) Nieuws van de internetclub 
BLCH internetclub seizoen 2020-2021 
 
 
Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om bij BCLH op internet te viertallen. Deze wedstrijden kan je zelf 
organiseren als je acht spelers hebt. Je kunt op elk gewenst tijdstip spelen. Zie nieuwsbrief 8 van 15 augustus hoe je dat 
organiseert. 
 
Genoeg redenen dus om lid te worden van de BCLH internetclub. Vraag een proefaccount aan bij StepBridge 
https://www.stepbridge.nl/ en registreer je bij Jacques Brandt. Op de website van BC Leidschenhage staan 
instructiefilmpjes. 
 
 
Jacques Brandt 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Vrienden van BC Leidschenhage 

In de Vragenlijst kon u een opmerking of reactie achterlaten.     
Veel reacties waren of er een donatie gedaan kon worden en of de 
club gesteund kon worden, op welke manier dan ook. Wat een 
leuk idee. Zomaar even de contributie of de barprijzen verhogen, 
kan natuurlijk niet, dat moet via de daarvoor aangewezen wegen 
en kost veel tijd, vandaar de oprichting van het fonds “Vrienden 
van BCLH”. 

En wat een SUPER resultaat, slechts twee weken na de oprichting 
van “Vrienden van BCLH” is er al ruim 3100 euro gedoneerd, hoe 
fantastisch! 

Op onze website houden we ook de meter bij van de “Vrienden 
van BCLH”, daar ziet u hoe de stand is. 

Iedereen hartelijk dank voor de support 
voor onze club en de bankrekening 
laten we open staan, dus blijf vooral 
doneren! 

 

NL04 INGB 0003910600                          

tnv Bridgeclub Leidschenhage 

 

  

 

 

https://www.stepbridge.nl/
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Wist u dat ….. 
 

• Op de website de uitslag van de Enquête staat; 
• Ca 65% van onze leden weer gaat bridgen; 
• Ruim 55% heeft aangegeven eventueel op een ander dagdeel te kunnen spelen; 
• De dinsdagmiddag weer in het leven wordt geroepen en indien nodig de vrijdagochtend va 09.30 uur; 
• De wedstrijdleiders nu met die uitslag aan het werk gaan; 
• Niet iedereen de Vragenlijst heeft ingevuld; 
• De wedstrijdleiders nog een behoorlijke puzzelklus hebben als het over de indeling gaat; 
• Zij ook een ander loopschema gaan gebruiken, zodat steeds één paar blijft zitten en het andere paar volgens de 

looprichting naar de andere tafel moet gaan na elke ronde; 
• De lopers hun biddingbox meenemen naar de volgende tafel; 
• De bridgemate steeds alleen door de Noordspeler (die blijft zitten) wordt gehanteerd; 
• Er 13 tafels in de zaal staan, 1 in de bar en 2 in de lesruimte, dus totaal 16 speeltafels; 

• Er dus 4 extra speeltafels geplaatst zijn met behoud van de 1,5 meter afstand; 
• De looproute er vooral is om veilig te kunnen wisselen, binnenkomen en vertrekken; 

• U als er verder niemand loopt, best een kort stukje tegen de richting in mag lopen voor toiletbezoek bijvoorbeeld; 

• Stepbridge, het BCLH bridgen online, gelukkig door gaat! (zie ook deze Nieuwsbrief); 
• Er elke dag uitgebreid wordt schoongemaakt op de club, met extra aandacht voor de speeltafels en de 

toiletgroepen; 
• U in elk geval lid mag blijven van uw eigen dagdeel, ook als u tijdelijk niet kunt komen of tijdelijk op een ander 

dagdeel gaat spelen vanwege de Corona maatregelen; 
• De ventilatie zeer streng wordt beheerd en gecontroleerd door Eric van Tienhoven;  
• Hij ook duidelijke instructies heeft gegeven aan de barcommissarissen en wedstrijdleiders; 
• Er nu altijd ramen open moeten blijven; 
• Wij u aanraden om vesten en sjaals toe te voegen aan uw bridge-uitrusting. 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 
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 de eerste keer “weer bridgen op de club” of Online-Bridgen op Stepbridge?  

U kunt uw inzendingen mailen naar de mailadressen onderaan deze nieuwsbrief  t.a.v. Marlou en/of Madelon 
 
Stuur alle belangrijke berichten naar de secretaris. Denk er ook aan om sterfgevallen tijdig door te geven via de e-mail 
zodat het bestuur hier op kan reageren.  
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Madelon Spek: secretaris@bclh.nl / Marlou Meuleman: evenementen@bclh.nl 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

BC Leidschenhage 
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