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Van het Bestuur 
 
Na alle drukte in september en oktober, braken er in november rustigere tijden aan voor het bestuur. Helaas mogen we 
voorlopig helemaal niet meer bridgen in ons Bridgehome, en we hoeven ons dus even niet druk te maken over de 
navolging van de maatregelen en de veiligheid van de spelers in ons gebouw. We hebben de vergaderfrequentie 
teruggeschroefd naar één keer per vier weken (nog steeds op Zoom).  
De nieuwe penningmeester heeft het wel druk gehad, want na zijn aanstelling mocht hij meteen beginnen met de 
megaklus: de inning van de contributie. Er bleken nogal wat mutaties te verwerken en in samenwerking met de 
ledenadministrateur zijn de e-mails en de incasso’s verzonden. 

De TC heeft zich beraden over de mogelijkheden voor de decembermaand met in het achterhoofd de hoop dat we weer 
op locatie mogen spelen, maar met de huidige stand van zaken lijkt het daar niet op. Er zijn wel enthousiaste plannen van 
onze STEP-TC’er Jacques Brandt voor online toernooien. Hij schrijft hierover uitgebreid in zijn bijdrage hieronder. 

Wij vinden het heel jammer dat maar een deel van onze leden de weg heeft gevonden op het internet en daar meespeelt 
met de clubtoernooien. We hebben gehoord dat er leden zijn die dit surrogaat geen leuk alternatief vinden en zich 
daarom niet aan de online bridgetafel melden, maar we hebben ook leden die het lastig vinden om zich aan te melden en 
mee te doen. Voor hen heeft Maarten zijn hulp aangeboden. Ook in de nieuwsbrief van de NBB werd een paar weken 
geleden hulp aangeboden, via SeniorWeb. Ik heb de tekst onder het bericht van Maarten geplaatst in deze nieuwsbrief. 
De koffertjes kunnen een alternatief zijn. We laten ook in deze nieuwsbrief weten wanneer de vrijwilligers klaar zitten 
zodat we bridgekoffers kunnen huren. Onze nieuwe gebouwbeheerder Eric combineert deze taak met zijn wekelijkse 
inspectie. En vrijwilliger Harry van Daelen heeft voor ons ook een bridge-ballade opgenomen. De link staat hieronder. 

De plannen om in plaats van een nieuwsbrief een Dobbepraat te gaan versturen naar alle leden zijn verder gevorderd. 
Maarten heeft hiervoor een programma uitgekozen en zal dit samen met redacteur Jan Bourquin verder gaan 
uitproberen op bruikbaarheid. Het zou zomaar kunnen dat we volgende keer het eerste digitale clubblad ontvangen. 

Marlou heeft na haar oproep in de vorige nieuwsbrief van verschillende leden hulp aangeboden gekregen voor het 
bezorgen in de maand december. De logistieke plannen worden gesmeed. 

Als secretaris en wedstrijdleider heb ik van verschillende leden berichten ontvangen 
over hun gezondheid. (Ik heb het dan niet over Corona.) Normaal gesproken sturen 
we namens de clubmiddag of -avond dan een kaartje als opkikkertje naar de zieke, 
met alle namen. En als het om iets ernstigs of langdurigs gaat, vragen we Ellen 
Tolhuisen om een bloemetje namens de club te (laten) bezorgen. De afgelopen 
periode heeft Ellen namens onze club weer diverse boeketten laten bezorgen. De 
zieke ontvangers waren blij verrast.  

Vanaf deze plaats wil ik alle zieken sterkte en beterschap wensen! 

Madelon Spek 
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Mail voor de nieuwsbrief: 

Via de link kun je Harry van Daelen zien en horen: 

 

Hoi Madelon, 

 

Ik had/heb wat tijd over in deze coronatijd en dacht: kan ik wat doen voor al mijn bridgevrienden van onze club? 

Het resultaat is als bijlage bijgevoegd. Zou het leuk zijn (eventueel als link via youtube) om dit mee te sturen met de 

volgende nieuwsbrief? 

https://youtu.be/7lVY5JG2gIo 

 

Ben benieuwd. 

 

Groet, Harry 

 

Natuurlijk plaatsen we dit in de Nieuwsbrief. 

Leden van BCLH veel kijk- en luister plezier! 

 

 

 

 van de BLCH-internetclub 
 
1. Stand van zaken 

 
Kon ik in mijn vorige verhaal nog de positieve melding doen over de heropening van ons BridgeHome, zijn we 
inmiddels terug bij af en wachten we af wat er gebeuren gaat. Laten we hopen dat er rond de feestdagen toch weer 
gelegenheid is elkaar te ontmoeten. Tot dan kan je blijven spelen (of gaan spelen, nieuwe leden zijn nog steeds 
welkom) op de BCLH-internetclub. Als je geen partner hebt, meld je dan bij mij, dan zet ik je op de “Partner gezocht”-
lijst. Je vindt die op de website van de internetclub. Hoewel we midden in de drie herfstcompetities zitten, kun je nog 
steeds incidenteel als paar meedoen. Gewoon samen inschrijven, vooraf aanmelden is niet nodig.  
Maar er gebeurt meer. Peter Versteegh heeft een interne viertallencompetitie gestart waarvoor zich acht teams 
hebben aangemeld. Als jullie dit lezen zullen de eerste wedstrijden al zijn gespeeld.  
De herfstcompetities  worden afgesloten in de week van 14 december. We kijken nu wat de mogelijkheden rond de 
feestdagen zijn. Natuurlijk hopen we dat de kerst- en feestdrives door kunnen gaan, maar de realiteit is dat de kans 
daarop klein is.  
We zullen daarom losse toernooien spelen op maandagmiddag 21 en 28 december en dinsdagavond 22 en 29 
december. Op zaterdag 2 januari gaan we een 60-handendrive organiseren met een middag- en een avondsessie. 
 

2. NBB knock-out bekertoernooi online 
 
Omdat dit seizoen de drie bekertoernooien geen doorgang vinden, organiseert de NBB online bekerwedstrijden in 
drie categorieën. Clubs mogen maximaal twee teams per categorie inschrijven. Een team bestaat uit een achttal, twee 
viertallen dus. Twee jaar geleden won BC Leidschenhage de Hoofdklassebeker, nu een mooie gelegenheid om dat 
huzarenstukje op internet te herhalen.  
De bekerwedstrijden worden op StepBridge gespeeld volgens het afvalsysteem. Er wordt gespeeld op vaste 
speeldagen, te weten de volgende woensdagavonden: 16 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart en 7 april. Er 
worden per wedstrijd vier ronden van zes spellen gespeeld. Aanvang 19.45 uur, einde ongeveer 22.30 uur De finales 
zijn op zondag 25 april. Alle leden van de BCLH-internetclub kunnen zich, bij voorkeur per paar, opgeven. De 
Technische commissie stelt de teams samen.  
 
 
 
 

https://youtu.be/7lVY5JG2gIo
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De categorieën: 
 
Niveau Elffersbeker.  Bedoeld voor spelers van tweede klasse en lager of clubspelers die geen districtscompetitie spelen. 
Dit is een unieke kans voor spelers die nog geen viertallen hebben gespeeld om daar nu thuis ervaring in op te doen. 
Schroom niet en meld je aan. 
Niveau Hoofdklassebeker. Bedoeld voor spelers van hoofdklasse- en eerste klasseniveau. 
Niveau NBB-beker. Bedoeld voor deelnemers aan de bondscompetities. 
Aanmelden voor 1 december bij  Jacques Brandt, jgabrandt@kpnplanet.nl. Je hoeft niet aan te geven in welke 
categorie je speelt, dat zoekt de TC uit.  
Verdere bijzonderheden volgen als de teams bekend zijn. 
 

3. Vrienden van BC Leidschenhage 
 
Bij de zomerdrives van BCLH zijn al prijs-barkaarten toegekend met de verwachting dat deze aan het begin van het 
nieuwe seizoen gebruikt konden worden in het Bridgehome. Een aantal van de prijswinnaars heeft de kaarten in 
augustus kunnen gebruiken, maar helaas ging alles weer dicht. Teleurstellend voor ons als leden, maar ook niet leuk 
voor de penningmeester. Een aantal leden heeft daarom de gewonnen barkaarten in de pot gestort van de Vrienden 
van BC Leidschenhage, een mooi gebaar. Als je je gewonnen barkaart nog niet hebt opgehaald en je je daarbij wil 
aansluiten, stuur me dan een mailtje, dan zorg ik dat die barkaarten bij de penningmeester terechtkomen.  
 

4. Wat gebeurt er volgend jaar? 
 
a. StepBridge 

Dit jaar hebben alle leden van BC Leidschenhage gratis op de BCLH-toernooien kunnen spelen. Veel leden zijn lid 
geworden van StepBridge, maar ongeveer 25% is niet lid en speelt als NBB-gast. Het afgelopen half jaar heeft 
StepBridge veel verbeteringen doorgevoerd aan de clubsessies. Clubsessies zijn nu vast onderdeel worden van 
hun aanbod en zij zullen de mogelijkheden verder blijven uitbreiden. Om dat mogelijk te maken zullen NBB-
gasten via deelnamepunten een kleine bijdrage (€ 0,50) per keer gaan betalen. Dat is vergelijkbaar met 
toernooien op StepBridge zelf, daar betaal je ook per keer voor deelname. Leden van StepBridge blijven gratis op 
BCLH-toernooien spelen. 

b. BCLH-internetclub 
De plannen voor de BCLH-internetclub zijn erg afhankelijk van de verlichting van de huidige maatregelen. Wordt 
vervolgd. 
 

5. Bewust traag spelen? 
 
We weten allemaal dat bridge een spel is van ratio en emotie. Soms krijgt die laatste de overhand. Zo was er laatst 
irritatie over een spel waar de tijd werd overschreden. De tegenstander beschuldigde de leider ervan bewust 
langzaam te spelen omdat de straf voor tijdoverschrijding (40%) een beter resultaat zou opleveren dan de verwachte 
nul. 
Laat ik beginnen met de opmerking “bewust langzaam spelen om een slecht resultaat te ontlopen”. Dit is meer dan 
een correctie vragen bij tijdoverschrijding: als het bewust is gedaan dan is het een beschuldiging van vals spelen. Dit 
zegt StepBridge erover: 
Het openlijk uiten van vermoedens van vals spel aan tafel - ook al bent u persoonlijk nog zo overtuigd dat er iets niet in 
de haak is - vormt een ernstige overtreding van de spelregels van StepBridge (art. 8.5, 8.6). Wanneer 
insinuaties/beschuldigingen aan tafel worden geuit, gaan deze vaak een eigen leven leiden. Als er achteraf niets aan de 
hand blijkt te zijn, is er toch - soms langdurige - schade aan de reputatie van de beschuldigde spelers aangericht. Een WL 
zal er daarom van uitgaan dat er niet opzettelijk vertraagd wordt. 
Maar hoe gaat een WL om met een (dreigende) tijdoverschrijding? 
- Bridge is een denkspel, sommige spelers denken wat langer na. Dat mag, maar de mogelijke tijdoverschrijding is 

dan voor risico van die speler.  
- Een speler is zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding. Verlies van die verbinding is geen reden 

een ronde te verlengen of van een tijdstraf af te zien. 
 
 
 
 
 

mailto:jgabrandt@kpnplanet.nl
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- De WL kan van iedere tafel de voortgang in een ronde volgen. Hij zal een ronde met 30 seconden verlengen om 

tafels die bijna klaar zijn met hun laatste spel (slag 11 of verder) de gelegenheid te geven snel de laatste kaarten te 

spelen. 

- De WL zal ook een ronde verlengen als er een arbitrage heeft plaatsgevonden die tot tijdoverschrijding dreigt te 
leiden. Dreigt er veel tijd verloren te gaan dan kan hij het laatste spel annuleren. 

- Mocht het paar dat niet verantwoordelijk is voor de tijdoverschrijding, menen door een AS van 60% onvoldoende 
gecompenseerd te zijn (bijv. het slemcontract was al down) dan kan het de WL vragen het behaalde (of te 
behalen) resultaat toe te kennen. 

Tips om het spel te versnellen: 
- Gebruik de “Roep WL” knop niet als je vragen over een vorig spel hebt. Het bieden in het lopende spel wordt 

gestopt, maar de tijd loopt door. Leg wanneer je de gelegenheid hebt je vraag via de chatbalk neer bij de WL.  
- Claim als het duidelijk is hoeveel slagen je als leider nog gaat maken. Het is de verantwoordelijkheid van de 

claimer om correct te claimen. De tegenstanders mogen de claim vrijwel ongezien accepteren, immers als de 
claim fout is, kan deze altijd achteraf nog door de WL worden gecorrigeerd. Let er als tegenstander op dat een 
claim niet betekent dat de leider alle slagen opeist. Controleer dus goed het aantal slagen dat de leider opeist. 
Overigens is het in de laatste 20 seconden van een ronde niet meer mogelijk om te claimen. De reden hiervoor is 
dat er ook voldoende tijd moet zijn om de claim te beoordelen. 
 

6. Website 
 
Het laatste nieuws, de uitslagen en standen van de herfstcompetities en verdere bijzonderheden staan op de BCLH-
internetpagina. Deze vind je op de website van BC Leidschenhage onder de kop SPEELDAGEN  → internetclub. Nog 
handiger is deze link aan je favorieten toe te voegen: https://www.bclh.nl/labels/detail/14/   
 
Jacques Brandt 

 

Kofferbridge 

Nu we niet meer in ons bridgehome mogen bridgen, is dit 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 meter 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  

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 
zitten. 

Eric van Dijk 

 

 

https://www.bclh.nl/labels/detail/14/
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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 u gratis meedoen met onze besloten club BCLH-competities of u kunt lid worden van Stepbridge en zelf een tafel starten 
met uw bridgevrienden.  
  
Op onze website vindt u Stepbridge instructies en uitgebreide filmpjes. 
En soms lukt het toch niet. Dan willen wij u graag 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 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Uit de nieuwsbrief van de Bridgebond: 

Zet samen met SeniorWeb de eerste stap naar online bridgen 

Wij horen vaak van bridgers dat ze denken dat ze te oud zijn om nog online te leren bridgen. Misschien ben of ken jij ook zo’n 
bridger? Maak dan gebruik van het volgende aanbod en attendeer elke senior bridger die je kent hierop want (vaak met een 
beetje hulp en ondersteuning) bridgen ook tachtigers online. Zij doen dit op StepBridge, op Berry’s Internet Club (BIC) of op 
Bridge Base Online (BBO). Voor wie digitale drempelvrees heeft en behalve online bridgen ook graag andere activiteiten online 
wil ondernemen, hebben wij een speciaal aanbod.  
 
Speciale ledenkorting bij SeniorWeb voor leden BridgeBond 

 
Leden van de BridgeBond krijgen een eenmalige ledenkorting bij SeniorWeb. SeniorWeb 
ondersteunt ouderen met het oplossen van allerlei digitale problemen. Ook helpt een team van 
vrijwilligers met bijvoorbeeld het downloaden van StepBridge op je computer. Wil je Steppen en 
Facetimen tegelijk? Zij leggen je uit hoe het moet. Ook als je nog helemaal geen internet hebt, 
helpen zij je graag verder. Wil je gebruikmaken van dit speciale aanbod? Meld je aan 
via seniorweb.nl/onlinebridge of bel met 030 - 276 99 65 voor meer informatie. 
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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
http://seniorweb.nl/onlinebridge
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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. Postadres: Hendrik van Randwijkstraat 23, 2264XL 
Leidschendam. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vrienden van BC Leidschenhage meter: al 5.440 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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