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Van het Bestuur 
 
In de vorige nieuwsbrief had onze voorzitter het over een achtbaan. Dat gevoel krijg ik steeds meer de laatste maanden. 
We hebben in de laatste 2 maanden meer vergaderingen gehad dan in het hele vorige jaar. Enfin, de achtbaan gaat 
verder. Weer een nieuwe persconferentie afgelopen dinsdag.  

Daar gaan we weer … 

Ook al is de gemeente zeer tevreden over onze Corona maatregelen: wij vallen onder de amateursport en moeten 
daarom vier weken dicht. Overigens niet alleen de gemeente is daar tevreden over: wij als ook bestuur ook.                         
In de afgelopen weken ging het steeds beter. Maar goed, dit is zoals het is. Laten we hopen dat we over vier weken      
weer open mogen… 

Zoals bij mij past, zoek ik ook weer naar positief nieuws. Onze secretaris Madelon is opnieuw oma geworden!                   
En we hadden vorige week een goede ALV.  

Een bijzonder moment voor Eric van Tienhoven. Na jaren van hard werken sluit hij zijn (tweede) bestuursperiode af. Hij 
heeft samen met vele vrijwilligers veel gedaan voor het onderhoud van het gebouw. Ons gebouw is in topkwaliteit, alle 
verzekeringen en contracten zijn doorgelopen en digitaal, veel bespaard voor de club en nog heel veel meer. Hier wil ik 
graag nog noemen hoeveel plezier ik de afgelopen jaren gehad heb in de samenwerking met Eric. Zowel in de 
vergaderingen als wanneer ik weer eens niet kon laten om me ergens lekker eigenwijs met een technisch idee me 
tegenaan te bemoeien. Eric stond altijd open voor ideeën. Onze voorzitter Paul ging nog verder in op alle verdiensten van 
Eric en dankte hem namens de hele club bijzonder hartelijk.  

Op de foto zien jullie de (licht opgeluchte, nu het erop 
zit) Eric met de bloemen en cadeaubon die hij heeft 
gekregen.  

Wanneer de Corona het toelaat gaan we als bestuur nog 
samen uit eten; om hoogtepunten op te halen van de 
afgelopen jaren en Eric nogmaals te bedanken voor alle 
zijn goede werk! 

Waar de een weggaat, komt de ander. Hartelijk welkom 
aan boord in het bestuur Wolf Tostmann.  

Uiteraard gaan we ook door met bridgen waar het kan. 
Het kofferbridge wordt verder uitgebreid (zie verderop 
in deze nieuwsbrief) en we gaan verder met 
Internetbridge, inclusief binnenkort een Leidschenhage 
Viertallentoernooi.  

Blijf gezond en houd (telefonisch, online, persoonlijk) contact met elkaar. 

Namens het bestuur, Maarten van Os 
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Omdat ik het zo’n leuke foto vind, 
deze als toegift. Ons bestuurslid 
Evenementen en inmiddels ook 
Corona en Nieuwsbrief, Marlou 
Meuleman samen met duizendpoot 
Eric van Dijk. In het eerste deel van 
de vergadering nog de begroting 
aan het toelichten, in het tweede 
deel in zijn nieuwe functie als 
bestuurslid Gebouwbeheer. En ook 
nog even Corona-coördinator, 
daarom met mooi afkledend geel 
hesje! 

Maarten van Os 
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Kofferbridge 

Nu we niet meer in ons bridgehome mogen bridgen is het 
wellicht hét moment om thuis met een koffertje van de club 
te spelen. Het thuis bridgen met 4 mensen (als iedereen 
gezond is én natuurlijk wel die 1.5 mtr afstand aanhouden) is 
wel toegestaan. Je kan bij de club een koffertje komen halen 
(of een oude omruilen) op: 

maandag van 13.00 uur tot 13.30 uur én  

maandag 19.00 uur tot 19.30 uur  én  

donderdag van 13.30 tot 14.00 uur én  

donderdag van 19.00 uur tot 19.30 uur 

Mochten deze tijden niet uitkomen dan kan je mij bellen (06-
19939694) en een andere afspraak maken. Ik woon vlakbij. 
Het lenen van een koffertje kost €5.  

Als je meerdere koffertjes tegelijk wil meenemen is dit geen 
probleem, er zijn er genoeg. 

Op de site BCLH.nl staat de lijst met welke toernooien er in de 
koffertjes zit. 

Eric van Dijk 
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0ver de ALV  

 

De ALV van 8 oktober 2020 was een bijzondere. Aanmelden moest via de website gebeuren, omdat we maximaal 60 

personen veilig in ons Bridgehome konden ontvangen, en midden in de aanmeldperiode werd de website vernieuwd en 

klopte de link niet meer. Dat resulteerde meteen in mailtjes naar de secretaris en de webmaster. Het probleem werd 

opgelost door de penningmeester en uiteindelijk bleken zich 28 personen te hebben aangemeld. 

Het bestuur had de grote bridgetafels aan elkaar geschoven, zodat zij met 1,5 m afstand konden plaatsnemen. Paul heette 

ons selecte gezelschap tegen 8 uur hartelijk welkom zonder microfoon vanwege eventueel besmettingsgevaar. Hij blikte 

terug op het afgelopen half jaar waarin we niet meer gewoon konden bridgen en noemde verschillende personen die 

tijdens en ondanks de sluitingsperiode hard gewerkt hebben. Ook voor het bestuur was het geen gemakkelijke periode 

geweest. Een vooruitblik bleek een stuk moeilijker want we hebben nog geen idee hoe de pandemie zich verder zal 

ontwikkelen en wat dat zal gaan betekenen voor ons bridgers. Het inschatten van onze barinkomsten in de begroting 

bleek dan ook een onmogelijke taak en daar was de vergadering het mee eens.  

Voor de sprekers was het niet altijd gemakkelijk om zich verstaanbaar te maken, maar met hulp en geduld lukte dat toch 

uiteindelijk zonder microfoon. Zo kon een aanvulling voor het jaarverslag  van de TC worden genoteerd: er waren 

meerdere wedstrijdleiders actief geweest om ons op Step te kunnen laten spelen. Ook werd opgemerkt dat er een oud-lid 

werd genoemd bij de overledenen van het afgelopen seizoen.  

De kascommissie stelde gelukkig weer voor om de penningmeester decharge te verlenen en gaf hem een compliment. 

Bij de behandeling van de begroting kwam Jan met een plan om de aankomende jubileumviering in 2022 te versoberen, 

zodat er hier geld vrij zou kunnen komen om de tekorten op de barinkomsten op te vangen. De voorzitter bedankte hem 

voor het goede idee en beloofde dit in de komende bestuursvergadering te zullen bespreken. 

Toen het punt van de benoeming van de bestuursleden aan de orde kwam, stond Paul nog even stil bij het vertrek van 

Eric van Tienhoven. Zoveel jaren veel gedaan voor de club en ook geld bespaard op de energie en verzekeringen. Eric 

bedankte ons toen met een knipoog omdat hij ongelofelijk veel geld had mogen uitgeven de afgelopen jaren.  

Hierna volgde de stoelendans (geen sinecure op 1,5 m.) en 

nam Wolf Tostmann zitting achter de tafel. Hem werd de 

portefeuille van penningmeester toebedeeld en Eric van Dijk 

gaat het gebouwbeheer doen. Die had alvast een geel hesje 

aangetrokken omdat hij voor de gelegenheid de 

barcommissaris was. 

Uiteindelijk was daar de rondvraag en ik zat al klaar met pen 

in de aanslag om alle sprekers te noteren, maar er ging geen 

vinger omhoog. Kees Ouwerhand vroeg toen het woord en 

stelde voor om een oorverdovend applaus aan het bestuur te 
geven. Dat poogde men van harte en hierna kwam Cees 

Kruisweg als gastheer van de donderdagavond, langs met een 

karretje drankjes voor iedereen en kon er nog even worden 

nagepraat. 

De traditie van een kaartje leggen achteraf werd doorbroken, want er waren maar 3 aanwezigen die daar nog zin in 

hadden.  

Madelon Spek 
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Vrienden van BCLH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrienden van BC Leidschenhage 

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 
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Post aan de secretaris:  
 

Deze keer een geboortekaartje:   
Onze trainer Danny Molenaar en Carla Dekker hebben hun tweede zoontje gekregen. 

Op 22 september jl. is Casper Logan Molenaar geboren. 
Van harte gefeliciteerd en veel plezier met z’n viertjes! 
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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 iets vertellen?  

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 
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