
 
Van: Het bestuur 

Aan: Alle Leidschenhage leden 

Dd.: Augustus 2019 

 
 

In memoriam  
Droevig nieuws: Onze erevoorzitter Just Verschuur is op 9 augustus jl. overleden. Hij is heel lang lid 

geweest van onze dinsdagavond-, woensdagavond- en sinds de oprichting door hemzelf van de 

vrijdagavondclub. Een uitgebreider bericht hierover vind je op onze website:  

https://www.bclh.nl/news/read/overlijdensbericht-just-verschuur.html 

Wij zullen hem zeer missen! 

Start van het seizoen 
De tijd van vakantie en zomerbridge nadert zijn einde en dan is het tijd voor de nieuwsbrief van het 

bestuur en de start van het nieuwe bridgeseizoen. 1 September valt dit jaar op zondag, dus op 

maandag 2 september starten we met de nieuwe competitie.  

We besteden in deze nieuwsbrief aandacht aan de volgende onderwerpen: 

- Maandagmiddag vol! 

- Geen gratis nootjes meer 

- Komende drives: herfstdrive en Marathon 

- Viertallen: éen clubavond, toernooi 5 oktober en het nieuwe seizoen 

- Jaarplanning: jaarvergadering en jaarprogramma/kalender TC 

- Bridgehome: alweer 25 jaar en werk aan de winkel 

- Lessen , trainingen en bied-app 

 

Veel leesplezier, 

Het bestuur van BC Leidschenhage, 

Paul, Eric, Eric, Marlou, Madelon en Maarten. 

https://www.bclh.nl/news/read/overlijdensbericht-just-verschuur.html


Maandagmiddag vol! 
Afgelopen zomer hebben we de dinsdagmiddag ingeruild voor de maandagmiddag Zomerbridge. Dit 

bleek een groot succes. De wedstrijdleiders zagen lange rijen voor hun balie. De mogelijkheid tot 

voorinschrijving bracht weer wat meer rust.  

Nu blijkt dat men ook graag meedoet aan de maandagmiddagcompetitie, want de wedstrijdleider 

Fons de Jongh kreeg vele extra aanmeldingen. Resultaat is helaas dat er nu een wachtlijst voor de 

MACM is ontstaan. Op de woensdag- en de vrijdagmiddag is nog wel veel ruimte. 

De dinsdagmiddagcompetitie (DICM) hebben we wegens de zeer geringe belangstelling m.i.v. het 

nieuwe seizoen helaas moeten stoppen. Edie van Os en Albert Wedman zijn bedankt voor hun inzet 

als wedstrijdleider en barcommissaris door het bestuur. 

Geen gratis nootjes meer 

De afgelopen jaren hebben we op alle dagdelen gratis nootjes verstrekt, bedoeld voor na het 

bridgen, in de bar. 

Helaas is deze nootjesverstrekking aan zijn eigen succes ten onder gegaan. We noemen een paar 

redenen: 

1. Allereerst werd het simpelweg te duur. Iedereen wist de afgelopen tijd steeds beter de weg 

naar de nootjes te vinden. Dit resulteerde het afgelopen jaar in een kostenpost (inkoop) van 

€ 4.000. Mede hierdoor is het resultaat van de barinkopen ten opzichte van de begrote 

barverkopen flink negatief. 

2. Ten tweede bleken de nootjes niet gegeten te kunnen worden zonder ruwweg 10 % op de 

grond te strooien en daarna in het tapijt te trappen. Er moeten geregeld tegels extra worden 

schoongemaakt om deze weer toonbaar te krijgen. Dat levert ook extra kosten op en de 

tegels slijten zichtbaar harder. 

3. De nootjes waren voor ná het bridgen, maar regelmatig werden de nootjes al na de vijfde 

ronde neergezet, met als resultaat vette vingers op onze kaarten. 

4. De nootjes waren alleen bestemd om in de barruimte gegeten te worden, maar toch namen 

steeds weer mensen de nootjes mee de zaal in (of een handje voor onderweg naar huis). 

5. Ook al is herhaaldelijk gezegd dat alleen de barvrijwilligers nootjes kunnen verstrekken, toch 

waren er regelmatig leden die zelf een lege vaas gingen bijvullen. 

Voor het bovenstaande (in ieder geval de punten 2 tot en met 5) is regelmatig aandacht gevraagd 

door het bestuur, maar zonder aantoonbaar succes. 

Nu het ook nog eens wel erg duur werd, heeft het bestuur besloten dat er vanaf 1 september geen 

gratis nootjes meer verstrekt zullen worden. 

 



 

Komende drives 

Herfstdrive 

De lange zomer loopt op zijn eind. Tijd voor de herfstdrive. 

Zaterdag 21 september is het weer zover! 

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. Wil je meedoen aan deze gezellige drive? 

Mail naar: drives@bclh.nl 

Marathon 

De Marathon staat gepland op zaterdag 26 oktober. De echte “diehards” weten het al, dit is een 

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

en tussendoor een lunch en een diner. Leuk voor iedereen, voor alle leeftijden en van beginner tot 

gevorderd. Ook dit jaar zal de inschrijving worden opengesteld voor niet-leden. Inschrijven doe je 

door €17,50 (voor leden) of €22,50 (voor niet-leden) per persoon over te maken naar: 

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

paar. 

Viertallen 

Viertallen op de clubavond: gewoon leuk 

Kennismaken of voorbereiden, viertallen is gewoon leuk! Dit jaar doen we het op de clubavonden in 

de week van 23 september. Via je wedstrijdleider word je op de hoogte gehouden. Op de avond zelf 

ga je gewoon spelen en je leert meer over het ‘uitslaan’ en het uitrekenen van de score samen met je 

nevenpaar voor die avond. De avond telt niet mee voor de competitiestand.  Als je het leuk vindt, 

kun je je opgeven voor de districtsviertallencompetitie; je kunt daar spelen op elk niveau.   

Oefen voor het viertallen: het viertallentoernooi 

Zaterdag 5 oktober 2019 houden we 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 
en Jeugd. 

• Locatie: Bridgehome van BC Leidschenhage  

• Inschrijfgeld slechts € 10 per viertal (dat gaat volledig naar de prijzen) 
Jeugdteams gratis! 

• 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 

mailto:drives@bclh.nl


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

Doe mee aan de districtsviertallencompetitie 2019-2020 

Meld je aan als viertal of als paar voor de districtsviertallencompetitie (Hoofdklasse en 1e t/m 3e 

klasse). Als je geen partner hebt, kun je je ook los aanmelden, wellicht is er nog iemand die graag wil 

viertallen. De data voor het viertallen en de districtskalender vind je op de website van het district 

Den Haag e.o. https://www.nbbclubsites.nl/district/3. 

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

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

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

Jaarplanning: ALV, competitieschema/drives 

Algemene Ledenvergadering 

Woensdag 2 oktober 2019 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. Hieronder een overzicht: 

HERFSTDRIVE Zaterdagmiddag 21 sept 1 x 24 Topintegraal 

VIERTALLENTOERNOOI Zaterdag 5 okt 6 x 6 Viertallen 

ZONDAGMIDDAGDRIVES )* 1 x 24 Topintegraal 

MARATHON Zaterdag 26 okt  3 x 28 Topintegraal 

MARIANNEDRIVE Zaterdagmiddag 9 nov 1 x 24 Topintegraal 

OLIEBOLLENDRIVE   Maandagavond 30 dec 1 x 24 Topintegraal 

APPELFLAPPENDRIVE Vrijdagavond 27 dec 1 x 24 Topintegraal 

OUDEJAARSDRIVE Zondagmiddag 29 dec 1 x 24 Topintegraal 

NIEUWJAARSDRIVE Zaterdagmiddag 4 jan 1 x 24 Topintegraal 

SOROPTIMISTENDRIVE Zaterdagmiddag 7 maart 1 x 24 Topintegraal 

BLOEMBOLLENDRIVE Vrijdagavond 20 maart 1 x 24 Topintegraal 

MEDEWERKERSFEEST  Zaterdag 18 april 1x12 & 1x15 Topint 

ORANJEDRIVE Maandagmiddag 27 april 1 x 24 Topintegraal 

CLUB- & GROEPKAMPIOENSCHAP Zaterdag 9 mei 2 & 1 x 21 PAREN 

HEMELVAARTSDRIVE Vrijdagavond 22 mei 1 x 24 Topintegraal 

 

)* Om welke zondagmiddagen het zal gaan wordt nog bekend gemaakt 

Bridgehome 

25 jaar Bridgehome 

10 september 1994: Een droom van enkelen werd een bridgehome voor velen. En dat is het nu al 

(bijna) 25 jaar. Wat hebben we veel plezier van ons Bridgehome! Toen de vereniging de kans kreeg 

om dit voormalige schoolgebouw te kopen van de gemeente, werd er meteen hard gerekend en 

mailto:technischecommissie@bclh.nl
http://www.bclh.nl/
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http://www.bclh.nl/index.php?act=page&documentID=20&site=4


gepland. Een stichting werd opgericht en vele vrijwilligers werden gevraagd. Alle expertise van leden 

werd ingezet. (Ik herinner me dat ik onder het toeziend oog van Jos van Kuijen en Charles de Jong 

nog palen heb staan schilderen in de zomervakantie. MS) Ons Bridgehome is na die tijd nog 

verschillende keren uitgebreid en opgeknapt. Met een eigen gebouw is het werk nooit klaar.  

Het komt nog steeds voor dat er niet-leden binnentreden en vol bewondering reageren op ons 

mooie clubgebouw. Daar zijn we trots op. En daar willen we graag wat extra aandacht aan geven in 

de week van 10 september.  

Werk aan de winkel  

In juli bleken we ineens een wespennest boven de voordeur te herbergen. Toen kon het gebeuren dat 
je ineens via de achterdeur naar binnen moest. Het nest is gelukkig verwijderd. Daarna kon je je fiets 
beter vóór zetten, want later in juli en augustus is het dak van ons gebouw vernieuwd. Deelnemers 
aan het zomerbridge hebben dit vast gemerkt. De fietsenstalling was vol gezet met spullen en af en 
toe was er ’s middags gerommel op het dak. De dakdekkers hebben het warm gehad en onze 
vrijwilligers moesten af en toe al om 7 uur ‘s morgens aanwezig zijn. Het dak kan weer een jaar of 15 
mee gelukkig. 
 

Lessen, trainingen en bied-app 

Beginnerslijn / C-lijn op de vrijdagavond 

Het afgelopen seizoen is onze VRIJC uitgebreid met een C-lijn, de beginnerslijn. In deze lijn speelden 

mensen die de cursus hadden afgerond en die het nog wel spannend vonden om gewoon mee te 

gaan spelen op de club. Met veel plezier hebben zij in hun eigen lijn gespeeld. Het komende seizoen 

gaat de C-lijn echt meedraaien op de vrijdagavond en zal er ook steeds een paar promoveren en 

degraderen. Toch blijft deze lijn de ideale plek om als beginnende bridger toe te treden tot het 

clubbridge. Dus 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. 

Leidschenhage Subtoptraining 

Hoi allemaal,  

Een nieuw bridgeseizoen staat voor de deur met nieuwe kansen voor iedereen om te schitteren aan 
de bridgetafel. Manches maken, contracten downspelen, slems uitbieden, wat wil een bridger nog 
meer? Meer manches maken, meer contracten downspelen en meer slems uitbieden natuurlijk! 
 
Voor iedereen die graag op een leuke manier beter leert bridgen is er de Leidschenhage Subtop 
Training. Zes trainingen over afspel, tegenspel en bieden. Voor iedereen die graag: 
 
- Op een leuke en gezellige manier met bridge bezig is 
- Iets bijleert van topspelers over bridge 
- Al zijn of haar bridgevragen wil kunnen stellen (ook over regels en etiquette) 
- Iedereen aan tafel versteld wil doen staan door te schitteren! 
 
Ziet u dit wel zitten? Geef u dan op voor de Subtoptraining.  
Bij voorkeur door te mailen naar: dannyentimbridge@gmail.com. 
Voor vragen kunt u ook eventueel bellen naar Danny: 06-81483832. 

mailto:vrijdagavond@bclh.nl
mailto:dannyentimbridge@gmail.com


 
Hopelijk tot komend jaar! 
 
Tim Verbeek en 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 

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 

Nieuwe Bied-app  

Een aantal Nederlandse bridgers heeft zich in een ambitieus project gestort: het vervaardigen van de 

bied-app bid72. Het betreft een stukje educatieve bridge-software waarmee je op je smartphone of 

tablet samen met je partner handen kan bieden. bid72 richt zicht letterlijk op de hele bridgewereld. 

De eerste versie is daarom in het Engels, maar binnenkort komt er ook een Nederlandse variant. 

De app is een product van Bridge72, een startup onder aanvoering van Jan van Cleeff, gesteund door 

Bob Drake (financials), Simon de Wijs (bridge-content) en Saskia Hermans (product-manager).  

De app 

bid72 is ideaal om je eigen systeem te testen en te werken aan je partnership. De app genereert een 

onbeperkt aantal interessante handen, waarna ieder uitgeboden contract een beoordeling krijgt. Hoe 

beter je biedt ,des te hoger je in het algemeen klassement klimt. ‘Verbeter jezelf in competitie’, is het 

credo.  

De app is systeemonafhankelijk, geschikt voor ieder niveau en als zodanig een effectief instrument 

voor coaches en bridge-docenten.   

Datum Onderwerp Trainer 

19 oktober 2019 Verdedigen: Slag 1 Danny 

16 november 2019 Bieden: Het 4e bod Danny 

18 januari 2020 Veel spelen en herhaling les 1 & 2 Danny 

8 februari 2020 Afspel: Speelfiguren Tim 

11 april 2020 Bieden:   Slem na 1NT opening Tim 

6 juni 2020 Veel spelen en herhaling les 4 & 5 Tim 

mailto:bridgeschoolhaaglanden@gmail.com
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Topics 

Bovenop de app kan je ook zogenaamde Topics downloaden. Iedere Topic beslaat circa honderd 

handen geënt op een specifiek onderdeel van de bridgetheorie, zoals 2-way Checkback, Verdediging 

tegen 1SA, Limietbiedingen. Iedere maand komen er nieuwe Topics van verschillende niveaus 

(expert/club/starter) bij. Neem ook eens een kijkje op www.bid72.com/topics. Hier staan al aardig 

wat gepubliceerde Topics met aanbevolen methodes, in het Nederlands en in het Engels. 

 

Wat kost bid72? 

Nieuwkomers hebben in totaal drie weken de gelegenheid de app gratis en zonder enige verplichting 

uit te proberen. Bevalt de app, dan bestaat er de mogelijkheid tot aanschaf van een abonnement per 

maand (EUR 2,99) of per jaar (EUR 24,99).  

De Topics werken in combinatie met de app. Je bestelt ze vanuit je saldo aan bid points: 

1 Topic kost 100 bid points. Die koop je voor EUR 2,29; 500 bid points kosten EUR 7,99 en 1000 bid 

points kosten EUR 13,99. De aanschaf van een Topic is eenmalig; verlengen is niet nodig. 

 

Nieuwsbrief 

Het is in ieder geval een goed idee om je te abonneren op de regelmatig verschijnende bid72 

nieuwsbrief. Het kost je niets en je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de app en 

van nieuw uitgebrachte Topics. Bovendien lees je er maandelijks biedtips van kampioenen als Bob 

Hamman, Simon de Wijs en Jan van Cleeff. 

Handje 

Hier een voorbeeld van een handje, net nadat jij en je partner zijn uitgeboden.  

 

 

2H inviterend of beter met klaveren, ontkent vierkaart of langer in schoppen 

2S waardes in schoppen, mancheforcing 

3R ruitenstop 

3H ‘waiting’, geen hartenstop 

3S driekaart schoppen, voorstel tot 4S in 4-3 fit, geen hartenstop 

De kunst is om uit de manche te blijven, ondanks de 25 punten in de gezamenlijke handen. Daarom 

krijgt de deelscore het maximum van 10 punten. Het in de praktijk uitgeboden 4S is evenwel niet 

kansloos en wordt beloond met een 8 op de 0-10 schaal. 

 

http://www.bid72.com/topics
https://bid72.com/


Informatie: info@bid72.com, www.bid72.com, 06 55834036 

Jan van Cleeff 
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