
 
Van: Het bestuur 

Aan: Alle Leidschenhage leden 

Dd.: Augustus 2018 

 

Start van het seizoen 

Na ons jubileumjaar en na een warme zomer starten we weer met het nieuwe bridgeseizoen. 

1 september valt dit jaar op zaterdag, dus op maandag 3 september starten we met de nieuwe 

competitie. Dat betekent ook meteen het einde van de zomerdrives. 

 

We besteden in deze nieuwsbrief aandacht aan de volgende onderwerpen: 

- Beginnerslijn op de vrijdagavond 

- Herfstdrive 

- Viertallen: viertallen op éen clubavond in september, toernooi 13 oktober, het nieuwe 

seizoen 

- Lessen en trainingen: subtoptraining, starters- en gevorderdencursus (iets voor een vriend of 

familielid?)  

- Datum jaarvergadering en jaarprogramma/kalender TC en de Marathon 

- Werk aan het Bridgehome 

- Waar zijn we mee bezig als bestuur  

Veel leesplezier, 

Het bestuur van BC Leidschenhage, 

Paul, Corrie, Eric, Eric, Edy, Madelon en Maarten. 

 

Beginnerslijn op de vrijdagavond 

Tijdens het zomerbridge hebben beginnende bridgers in een eigen lijn meegespeeld op de 

vrijdagavonden. Het enthousiasme was groot bij de deelnemers en wedstrijdleider Malcolm heeft 

beloofd om ook op de competitieavonden een aparte lijn voor hen in te gaan delen. Voor alle 

mensen die een cursus hebben gevolgd en graag mee willen gaan doen op de vrijdagavonden is dit 

de kans!  

Neem contact op met Malcolm via vrijdagavond@bclh.nl (of 06-29232498) als je meer informatie 

wilt of je wilt aanmelden. 

mailto:vrijdagavond@bclh.nl


 

Herfstdrive 

De lange zomer loopt op zijn eind. Tijd voor de 

herfstdrive. Vorig jaar is deze populaire en gezellige 

drive vanwege de jubileumfestiviteiten niet 

gehouden, maar dit jaar staat hij weer op de 

agenda. Zaterdag 22 september is het weer zo ver! 

Deelname is voor Leidschenhage-leden en 

introducés. 

Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00 uur. 

Aantal spellen: 24. Maximaal aantal paren: 70. 

Deelname voor leden gratis, introducés € 2,50. 

Er zijn weer hapjes en een fraaie prijzentafel. 

Wil je meedoen aan deze gezellige drive? 

Mail naar: drives@bclh.nl 

 

Viertallen 

Kennismaken met viertallen op de clubavond: wegens succes geprolongeerd 

Vorig jaar hebben we in september voor het eerst op de clubavonden geviertald. Veel mensen gaven 

toen aan dit een leuke wedstrijdvorm te vinden en na een enquête bleek dat we hier gerust een 

vervolg aan konden geven. Dit jaar gebeurt dat in de week van 24 september. De wedstrijdleider zal 

de indelingen maken met hulp van de technische commissie. Op de avond zelf ga je gewoon spelen 

zoals normaal; en je leert meer over het “uitslaan”, het uitrekenen van de score samen met je 

nevenpaar voor 1 avond. De avond telt niet mee voor de competitiestand. Als na de avond blijkt dat 

viertallen niets voor jou is: ook prima. Als je het wel leuk vindt, dan vind je het misschien leuk om je 

op te geven voor de districtsviertallencompetitie; je kunt daar spelen op elk niveau.   

Oefen voor het viertallen: het viertallentoernooi 

Zaterdag 13 oktober 2018 is het weer zover, ons jaarlijkse viertallentoernooi. Open voor leden en 

niet-leden van alle niveaus. Je hoeft niet deel te nemen aan de districtscompetitie om hieraan mee te 

doen. Ook als je nog nooit geviertald hebt kun je meedoen, gewoon om het een keer te proberen. 

Door de manier van indelen (Zwitsers) speel je steeds tegen tegenstanders van vergelijkbaar niveau. 

 Leuke prijzen in natura voor: 2e divisie en hoger, hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse en 3e klasse. 

 Locatie: Bridgehome van BC Leidschenhage  

 Inschrijfgeld slechts € 10 per viertal (dat gaat volledig naar de prijzen) 

 Drankjes en lunch voor de aantrekkelijke lage prijzen van onze club 

 Aantal spellen: 6 rondes van 6 spellen ”Zwitsers” 

 Start: 10.30 u 

 Schrijf je in door € 10 over te maken op: 
NL04INGB0003910600 t.n.v. BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE 
onder vermelding van je teamnaam en de spelers 

 Meer informatie: technischecommissie@bclh.nl of www.bclh.nl 

mailto:drives@bclh.nl
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Doe mee aan de districtsviertallencompetitie 2018-2019 

Ook dit jaar kun je je weer als viertal of als paar aanmelden voor de districtsviertallencompetitie. 

(Hoofdklasse en 1e t/m 3e klasse). De viertallencompetitie begint in november. 

Aarzel niet, want viertallen is hartstikke leuk. Je ontmoet mensen van een andere club, je speelt in 

een team en het is spannend. Aanmelden voor 1 oktober bij Jacques Brandt, wedstrijdsecretaris 

viertallen. E-mail: jgabrandt@kpnplanet.nl, telefoon 06-44353243. 

 

Lessen en trainingen 

Bridgekriebels: Leidschenhage Subtoptraining 

Het mooie weer is weer voorbij, het bridgeweer komt er weer aan. Op de club, op internet, 

misschien zelfs nog competitie. 'Hoe meer je speelt, hoe beter je wordt’, zeggen sommige mensen. 

Maar is dat wel zo? Als je niet analyseert of speelt met iemand die het je kan leren, zullen de 

vorderingen misschien wel een beetje tegenvallen …  

Ondertussen ben ik voor het Nederlands Team uitgekomen in Oostende; hoe denkt u dat ik nu nog 

het meeste leer? Simpel: als ik (of we) er niet uitkom vraag ik het aan betere (of qua niveau 

vergelijkbare) spelers.  

De Leidschenhage Subtoptraining biedt deze mogelijkheid. Naast 6 leuke en leerzame trainingen 

heeft u gedurende het hele jaar ook nog eens de mogelijkheid om al uw bridgevragen aan Tim 

Verbeek en mij te stellen. Nooit meer discussie met partner want wij zijn onpartijdig :). 

Meld u aan via dannyentimbridge@gmail.com . De eerste training is al op 15 september, dus wees er 

snel bij! 

Meer informatie vindt u o.a. op het scherm en de poster in het clubhuis. 

Hopelijk tot snel! 

Danny Molenaar 

 

Leer bridgen of beter bridgen  

Zowel Bridgeclub Leidschenhage als Bridgeschool Haaglanden wil de bridgesport in de regio 

promoten. De uitdaging is om een breed publiek, zowel jong als oud, enthousiast te maken en te 

behouden voor bridge. Voor haar bridgeopleidingen maakt Bridgeschool Haaglanden gebruik van de 

Datum Onderwerp Trainer 

15 september 2018 Afspel: ‘Troefcontrole’ Danny 

20 oktober 2018 Kaartwaardering Tim 

3 november 2018 Veel spelen en herhaling les 1 & 2 Danny 

19 januari 2019 Tegenspel: ‘Dekken of niet?’ Tim 

9 februari 2019 Verdedigen tegen hun 1NT opening Danny 

23 februari 2019 Veel spelen en herhaling les 4 & 5 Tim 

mailto:jgabrandt@kpnplanet.nl
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prachtige faciliteiten van Bridgeclub Leidschenhage. In het komende seizoen worden weer meerdere 

cursussen gegeven in ons Bridgehome. 

NB: Bridgeschool Haaglanden werkt alleen met door de NBB erkende bridgedocenten. 

Nadere informatie: 

•    bridgeschoolhaaglanden@gmail.com 

•    06-3034 4634 (Harry van Daelen) 

•    sites.google.com/site/bridgeschoolhaaglanden/ 

Harry van Daelen 

Jaarplanning: ALV, competitieschema/drives en de Marathon 

Algemene Leden Vergadering 

Dinsdag 2 oktober 2018 is weer de jaarlijkse ALV om 20.00 uur. Zet het vast in je agenda. Zoals 

gebruikelijk zullen de stukken weer per mail van tevoren worden opgestuurd. 

Competitieschema en drives 

Er is weer een jaarcompetitieschema voor alle middagen en avonden: wanneer start een serie, hoe 

lang duurt het etc. Dit jaarschema en veel meer kun je vinden op onze website bij de 

clubdocumenten.   

Naast alle clubavonden en -middagen valt er nog veel meer te bridgen. Vanwege de grote 

belangstelling voor de Oliebollendrive en de Appelflappendrive is er dit jaar nog een drive 

toegevoegd: de Oudejaarsdrive. Omdat de andere twee drives in de avond zijn, is deze in de middag 

gepland. 

HERFSTDRIVE Zaterdagmiddag 22 sept 1 x 24 Topintegraal 

VIERTALLENTOERNOOI Zaterdag 13 okt 6 x 6 Viertallen 

ZONDAGMIDDAGDRIVE Elke 2e zondag van okt – april 1 x 24 Topintegraal 

MARATHON Zaterdag 27 okt 3 x 28 Topintegraal 

MARIANNEDRIVE Zaterdagmiddag 10 nov 1 x 24 Topintegraal 

OLIEBOLLENDRIVE   Donderdagavond 27 dec 1 x 24 Topintegraal 

APPELFLAPPENDRIVE Vrijdagavond 28 dec 1 x 24 Topintegraal 

OUDEJAARSDRIVE Zondagmiddag 30 dec 1 x 24 Topintegraal 

NIEUWJAARSDRIVE Zaterdagmiddag 5 jan 1 x 24 Topintegraal 

SOROPTIMISTENDRIVE Zaterdagmiddag 9 maart 1 x 24 Topintegraal 

BLOEMBOLLENDRIVE Vrijdagavond 22 maart 1 x 24 Topintegraal 

MEDEWERKERSFEEST  Zaterdag 6 april 1x12 & 1x15 Topint 

ORANJEDRIVE Zaterdagmiddag 27 april 1 x 24 Topintegraal 

CLUB- & GROEPKAMPIOENSCHAP Zaterdag 18 mei 2 & 1 x 21 PAREN 

HEMELVAARTSDRIVE Vrijdagavond 31 mei 1 x 24 Topintegraal 

Marathon 

De Marathon staat gepland op zaterdag 27 oktober. De echte “diehards” weten het al, dit is een 

geweldig gezellige bridge dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat met 3 zittingen van 7x4 spellen 

en tussendoor een lunch en een diner. Dit jaar zal de inschrijving ook worden opengesteld voor niet-

leden. Inschrijven doe je door €17,50 per persoon over te maken naar: 

NL04INGB0003910600 t.n.v. BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE onder vermelding van de namen van het 

paar. Voor niet-leden zijn de kosten €22,50 per deelnemer. 

mailto:bridgeschoolhaaglanden@gmail.com
https://sites.google.com/site/bridgeschoolhaaglanden/
http://www.bclh.nl/index.php?act=page&documentID=20&site=4


Werk aan het Bridgehome 

Nieuw  

De oude vitrages zijn vervangen deze zomer en alles ziet er weer fris uit. Door het mooie weer 
werden ze wel meteen aan de elementen blootgesteld omdat alle ramen steeds open stonden en dat 
hebben ze goed doorstaan. 
In de keuken is een nieuwe moderne vaatwasser geplaatst. Het aanrechtblad blijft nu als het goed is 
droger en de onderkasten als gevolg daarvan ook. De bediening is als het goed is mensvriendelijker. 
De barcommissarissen krijgen nog extra instructies. 

Zonnepanelen 

Regelmatig krijgen we als bestuur de vraag waarom er geen zonnepanelen op het dak van het 
Bridgehome worden geplaatst. In een vorige ALV is hier reeds uitvoerig op in gegaan. Uit oogpunt van 
vandalisme en diefstal (in het recente verleden is al het lood van het dak van het Bridgehome 
gestolen) leek dit geen goede optie. 
Recent is naar de mogelijkheid van zonnepanelen opnieuw een onderzoek gedaan. Hieruit is 
voortgekomen dat het dak, qua afwerking (bitumen) in combinatie met een schuine dakconstructie, 
ongeschikt is voor zonnepanelen. Ook is de constructie van het dak van het Bridgehome ongeschikt 
voor een dergelijke belasting. Er is daarom door het bestuur afgezien van het plaatsen van 
zonnepanelen op het dak van het Bridgehome. 

Warmtepomp 

Ook hierover bereiken ons regelmatig vragen. Zeker gelet op de actuele situatie, in verband met 
toekomstige gasloze aansluitingen, staan warmtepompen volop in de belangstelling. 
Een warmtepomp heeft op dit moment (nog) geen prioriteit voor BCLH om een aantal redenen: 

 Onze CV-ketel (HR+) is nog maar 10 jaar oud.  

 In verband met de mindere warmteopbrengst van een warmtepomp zou dit inhouden dat alle 
radiatoren vervangen moeten worden door nieuwe grotere/dikkere radiatoren en/of een 
combinatie met vloerverwarming; een zeer kostbare investering. 

 Daarnaast zijn de kosten voor de aanschaf en installatie van een warmtepomp aanzienlijk. 

 Ook is de regelgeving i.v.m. geluidsoverlast op dit moment zowel op gemeentelijk als 
provinciaal niveau nog niet geregeld. 

We houden de ontwikkelingen uiteraard in de gaten. 
 

Waar is het bestuur mee bezig? 

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen 

Wij als bestuur zijn uiteraard, samen met veel vrijwilligers, bezig om de club “operationeel te 

runnen”. Daarnaast willen we de komende jaren nog meer aandacht geven aan de sociale functie van 

bridge en stimuleren dat nog meer mensen gaan bridgen. We hebben samen met een aantal leden, 

met ondersteuning van MVV Nederland, een praktisch plan gemaakt, waar we komend jaar mee aan 

de slag gaan. In de komende periode gaan we je daar meer over vertellen.  

 

Privacywetgeving 

Op 24 mei is Europese wetgeving ingegaan over onze online privacy, de zogenaamde AVG-wetgeving. 

Om aan die wetgeving te voldoen, heeft het bestuur een privacyverklaring opgesteld, die is 

gebaseerd op een model van de Nederlandse Bridgebond. In dat document kun je zien hoe we als 

club met je gegevens omgaan. Het document is op onze website www.bclh.nl te vinden onder 

http://www.bclh.nl/


Club info/Clubdocumenten. 

 

Voor wat betreft foto’s: als er foto’s worden genomen ten behoeve van onze website, zal de 

fotograaf vragen om uw toestemming om deze te plaatsen. Als er foto’s van u worden genomen 

(bijvoorbeeld als u een prijs gewonnen heeft) ten behoeve van de Dobbepraat, gaan we uit van uw 

(stilzwijgende) toestemming. Voor algemene sfeerfoto’s, waarop ook leden van onze club te zien zijn, 

gaan we er ook van uit dat u er geen moeite mee zult hebben dat die in de Dobbepraat en op de 

website verschijnen. 

 

Verder is het bestuur bezig om een tienstappenplan te doorlopen om te zien waar in onze organisatie 

privacygevoelige gegevens gebruikt en opgeslagen worden en of de procedures die daarbij 

gehanteerd worden, voldoende adequaat zijn dat de kans op een zogenaamd ‘datalek’ zo klein 

mogelijk is. Dit dient er ook toe om alle betrokkenen bewust te laten zijn van deze materie. 

 

Wilt u weten welke gegevens uw club van u heeft en gebruikt, dan kunt u dit altijd opvragen bij onze 

secretaris (secretaris@bclh.nl), maar nog veel eenvoudiger is het om via www.mijnnbb.nl te zien 

welke gegevens uw club en de NBB van u hebben. Dan kunt u meteen controleren of dit allemaal nog 

wel klopt en zo nodig die gegevens aanpassen. 

 

Bestuursreglement inzake alcoholverstrekking 

Onze club heeft in verband met onze horecavergunning een Bestuursreglement inzake 

alcoholverstrekking. Dit document moet worden aangepast, met name in verband met het feit dat 

sinds enkele jaren aan jongeren pas vanaf 18 jaar alcohol geschonken mag worden. In het verleden 

hadden we niet of nauwelijks jeugd rondlopen, maar door de recente jeugdinitiatieven is dat nu wel 

het geval, dus werd de noodzaak tot aanpassing groter. Het bestuur is op dit moment bezig om de 

laatste hand te leggen aan een nieuwe versie van dit reglement, waarbij we de gelegenheid te baat 

nemen om een algehele revisie van dit reglement te doen. Dit leidt meteen ook tot een grotere 

bewustwording over het gebruik van alcohol in onze club, wat mooi aansluit bij de recente 

maatschappelijke ontwikkelingen op dit vlak. Als het lukt om tijdig de laatste knopen door te hakken 

en een nieuw reglement op te stellen, zullen we dit daarna aan de Algemene Ledenvergadering van 2 

oktober ter goedkeuring voorleggen. 
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