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Van het Bestuur 
 
Het is weer akelig stil in ons mooie Bridgehome. De ochtend na de persconferentie van het kabinet van 13 oktober 
moesten we als bestuur besluiten om de club voor in ieder geval vier weken te sluiten. Wat toen al een beetje gevreesd 
kon worden, is nu al duidelijker: afgelopen dinsdag liet minister De Jonge zich ontvallen dat we er rekening mee moeten 
houden dat de huidige maatregelen tot in december gaan duren. Dus dan ook tot die tijd geen live bridge. En dan wordt 
er nog met de nodige angst uitgekeken naar de persconferentie van komende dinsdag. Mogelijk wordt de lockdown nog 
zwaarder. 

Voor velen van ons is dit een hard gelag. De meeste sporten liggen grotendeels stil en sportkantines blijven gesloten, met 
alle negatieve gevolgen voor de inkomsten van dien. Dit geldt ook voor ons. In de ALV van 8 oktober werd de begroting 
kritisch besproken. De begrote opbrengst van de bar werd terecht aangemerkt als natte-vinger-werk. Feitelijk waren de 
cijfers toen al achterhaald, maar aanpassing werd weinig zinvol geacht, omdat niemand kon en kan voorzien of en voor 
hoe lang de club opnieuw gesloten zou moeten worden. 

Het zou mooi zijn als we rond kerst en oud en nieuw weer een beetje met elkaar mogen bridgen, maar een periode lang 
volle zalen lijkt een illusie. In de begroting hebben we met pijn in het hart hoe dan ook voor een sobere versie van de 
(eventuele) kerstdrives gekozen: hooguit wat eenvoudige zoutjes of dergelijke en geen prijzentafels. Dit allemaal om het 
verlies over dit verenigingsjaar maar binnen de perken te houden. 

Toch zijn er ook lichtpuntjes. Onze nieuwbakken penningmeester heeft subsidieaanvragen in voorbereiding om, als dat 
weer mag, evenementen te organiseren met (enige) financiële steun van de Gemeente. Het bestuur zit in de startblokken 
om weer van alles te gaan (laten) organiseren als we daar weer de ruimte voor krijgen. Ondertussen worden er gelukkig 
nog steeds wekelijks op drie dagdelen clubcompetities op StepBridge georganiseerd en nieuw is, dat er nu ook een 
clubviertallencompetitie op StepBridge wordt georganiseerd, zie het nieuwsbericht op onze website. En zeker 
vermeldenswaard is ook dat de bijdragen van de Vrienden van BCLH inmiddels de € 5.000 hebben gepasseerd, heel 
hartelijk dank! 

Jaarlijks organiseert de Bridgebond een feestelijke dag met een bridgecongres en de ALV. Het bridgecongres was al 
eerder afgelast en nu is logischerwijs besloten dat een live ALV niet tot de mogelijkheden behoort. In plaats daarvan 
wordt er nu een online ledenvergadering georganiseerd, waaraan per club maar één vertegenwoordiger kan deelnemen. 
Op 7 november zal ik daarom namens onze club mijn computer aanzetten en digitaal deelnemen aan deze ALV. 

Zolang Corona ons verenigingsleven in de greep houdt, zullen we via deze nieuwsbrief contact met jullie houden. Als de 
clubcompetities en later externe competities weer van start gaan, willen we de nieuwsbrief gaan veranderen in een 
digitale Dobbepraat. Maar daar horen jullie tegen die tijd meer van. 

Voor de tussentijd: houd moed en blijf gezond! 

Namens het bestuur, Paul Hoevenaars 
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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 kun 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 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oproep aan onze leden:  

Wie wil ons helpen in de maand december met een eenmalige 
bezorging. We zoeken vrijwilligers die hiervoor een plan willen 
opzetten en vrijwilligers die in hun eigen omgeving willen 
bezorgen.  

Wil je iets voor jouw club doen? I.v.m. de Corona proberen we 
waar we ook maar even kunnen, op de kleintjes te letten en op 
deze manier kunnen we besparen op de kosten en toch iets 
doen voor alle leden. Wil jij een handje helpen?  

Meld je aan bij evenementen@bclh.nl  

Alvast dank voor jullie hulp. 

Marlou (06-51977988) 
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Meesterpuntenregistratie september 2020 
 
 
Hieronder een overzicht van de bridgers van Bridgeclub Leidschenhage 
die een mijlpaal in de meesterpunten hebben bereikt.  
 

Hartelijk gefeliciteerd!  
 
 
Clubmeester [500 meesterpunten, insigne: klaveren in zilver] 

• Mevr. I.C.M. van Dieten 

• Mevr. J. Fransz 

• Mevr. K.E.  Graat 

• Mevr. S.H. van Noort 

• Mevr. I. Oosterbaan 

• Mevr. S. Reimerink 

• Mevr. S.D. Roopram 

• Mevr. M.J.M. van der Schroeff-Bakker 

• Dhr. H.D. Bakker 

• Dhr. C.C. Collee 

• Dhr. P.A. Croes 

• Dhr. H.K. Hylkema 

• Dhr. H.C.M. Janssen 

• Dhr. J.M. Zhu 

• Dhr. J.E.J. Kuipers 

 
Districtsmeester [2000 meesterpunten, insigne: klaveren in goud] 

• Mevr. P.J. Martens 

• Mevr. M.A.J. Verdu-Lagraauw 

• Mevr. R. Plantinga 

• Dhr. W.M. Middelburg 

• Dhr. T. Reedijk 

• Dhr. T. Thoen 

• Dhr. A.C. van der Harst 

• Dhr. W.M. Dam 

• Dhr. D.W.H. Barel 

Regionaalmeester (5000 meesterpunten, insigne: ruiten in goud) 
• Mevr. H.A. Hammerstein 

• Mevr. M.L. Haasdijk 

• Dhr. H. Billekens 

Kandidaat bondsmeester [10.000 meesterpunten, insigne: harten in brons] 
• Mevr. E.D. Zonneveld 

• Mevr. H.J.M. Huiskamp-Nuijens 

• Mevr. C.H. van der Harst 

• Dhr. H.M.A. Beijersbergen- van Henegouwen 

• Dhr. M. Van Tillo 
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Bondsmeester [15.000 meesterpunten, insigne: harten in zilver] 
• Dhr. H.W. L. Naus 

• Mevr. A.S. Posthumus-Postma 

• Mevr. P. Glass-Luijendijk 

Nationaal meester (30 000 meesterpunten, insigne schoppen in zilver) 
• Dhr. M.J.P. Pulles 

• Dhr. P.W. van den Bos 

Nationaal meester met kroon (60.000 meesterpunten, insigne schoppen in zilver met zirkoon) 
• Dhr. D.P. Molenaar 

 

Laura Haasdijk 

Registratie meesterpunten  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hulplijn Stepbridge: 

 
Kunt u een klein beetje hulp gebruiken bij het installeren of opstarten van Stepbridge? 
  
Stepbridge is anders dan bridgen bij ons op de club, maar toch een heel leuk alternatief. Als lid van Bridgeclub Leidschenhage 
kunt gratis meedoen met onze besloten club BCLH-competities of u kunt lid worden van Stepbridge en zelf een tafel starten 
met uw bridge-vrienden.  
  
Op onze website vindt u Stepbridge instructies en uitgebreide filmpjes. En soms lukt het toch niet. Dan willen wij graag bij 
helpen. We kunnen aan de telefoon helpen, of eenmalig op afstand rechtstreeks op uw computer helpen.  
Het is echt niet gek als het even niet lukt. Stuur dan een bericht naar mij. Dan kan ik of een collega contact opnemen om te 
helpen. 
 
Tot ziens aan de online bridge-tafel! 
 
  
Groet Maarten van Os  
Email maarten@dreamfactory.nl 
Telnr. 06-51548267 

 

 

  

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bclh.nl%2Flabels%2Fdetail%2F14&data=04%7C01%7C%7C8ecf96e29c9a4c66528f08d87c2efdbb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637395888543325947%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TjN8x1fYbUCM37uEXWNJW%2FTRb1Rbovp264I1ofXRsAc%3D&reserved=0
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Competitie 4-tallen op Stepbridge  
 
Beste leden, 
 
Op initiatief van de TC wordt een online 4-tallen competitie op Stepbridge georganiseerd waarbij iedereen die een 
(gast)account (gebruikersnaam) heeft op Stepbridge mee kan doen. De competitie zal enkele weken of maanden duren 
afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De competitie is goed te vergelijken met de districtsviertallen competitie die 
ieder jaar worden gehouden en nu om bekende reden niet door kan gaan.  Alleen spelen we niet “Live” maar online. Hoe 
gaat het in zijn werk? 
 

• Ieder team bestaat uit 4 of meer spelers waarvan één speler teamcaptain is. 

• De teams waartegen je gaat spelen zijn voor aanvang van de competitie bekend. 

• Ieder team dat zich opgeeft speelt afhankelijk van het aantal inschrijvingen 4 tot 7 wedstrijden. 

• Een wedstrijd is 16 spellen (2 X 8) en duurt ongeveer 1½  uur. Doe je er korter over: prima. Doe je er langer over: 

ook prima. 

• Je speelt op een dag/tijdstip dat het jou uitkomt. Jouw teamcaptain bepaalt in overleg met de teamcaptain van de 

tegenpartij op welke dag en welk tijdstip er wordt gepeeld, ’s-ochtends, ’s-middags, ’s-avonds of ’s-nachts het 

maakt niet uit. 

• Een teamcaptain kan zelf zéér eenvoudig een wedstrijd aanmaken op Stepbridge (duurt paar minuten en geen 

technische kennis nodig). 

• Per wedstrijd krijg je de gespeelde spellen en de score per spel per email toegestuurd  

• De stand van de viertallen onderling en de uitslagen van de andere viertallen komen op de site van BCLH. 

• Bij voldoende deelname kunnen we meerdere poules maken op sterkte zodat je tegen een viertal speelt van 

ongeveer gelijke sterkte. 

Lijkt je het wat?  
 
Geef je per viertal op bij Peter Versteegh (pversteegh@ziggo.nl).  
Je vermeldt in de email minimaal vier spelersnamen, hun Stepbridge naam en email adres.  
Geef ook aan wie de teamcaptain is. 
 
Inschrijven kan tot en met woensdag 11 november 2020. Na deze datum krijgen alle teamcaptains gedetailleerde 
informatie over het viertallen op Stepbridge, het aanmaken van een wedstrijd, wisselen voor de 2e helft, uitslagen 
doorgeven  enz. 
 
Peter Versteegh 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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. Postadres: Hendrik van Randwijkstraat 23, 2264XL 
Leidschendam. 

 

 

mailto:pversteegh@ziggo.nl
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Vrienden van BC Leidschenhage meter passeert de 5000 euro! 

 

 

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