
 
Van: Het bestuur 

Aan: Alle Leidschenhage leden 

Dd.: Augustus 2017 

 

Start van het seizoen 
Dit jaar een bijzondere start van het nieuwe bridgeseizoen. Onze vereniging bestaat officieel op 8 

september 50 jaar en het is u vast niet ontgaan dat we dit gaan vieren. Op 2 september is het groot 

feest in de Fokkerterminal voor alle leden die zich hebben opgegeven. Een week later is er een 

feestdrive voor genodigden in ons eigen bridgehome. 

1 September valt dit jaar op vrijdag en traditiegetrouw starten we op die dag met de nieuwe 

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

 

We besteden in deze nieuwsbrief aandacht aan de volgende onderwerpen: 

- start nieuwe seizoen 

- nieuwe blauwe barkaarten 

- nieuwe spelregels en Kaderdag District Den Haag e.o. 27 augustus 

- Ons jubileum: feest! 

- viertallen: viertallen op éen clubavond in september,  toernooi 14 oktober, het nieuwe seizoen 

- Leren bridgen: sub-toptraining, starters-en gevorderdencursus (iets voor een vriend of familielid?)  

- datum jaarvergadering en jaarprogramma/kalender tc en de Marathon 

- cursus IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) 

- werk aan het gebouw 

- waar zijn we mee bezig als bestuur  

Veel leesplezier, 

Het bestuur van BC Leidschenhage, 

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

 

 

 



Nieuwe blauwe barkaarten 

Vanaf 1 september komt er een nieuwe kleur barkaarten, blauwe. 

Op sommige dagdelen zullen de ‘’oude” groene barkaarten nog 

worden uitgegeven, om deze op te maken.  

De groene barkaarten 

blijven geldig tot 1 

september 2018. Dus in 

het komende seizoen 

kunnen de groene en de 

blauwe barkaarten 

worden gebruikt bij de 

bar. Na 1 september 

2018 mogen alleen nog 

blauwe barkaarten 

worden gebruikt bij de bar. Mocht iemand daarna nog oude 

barkaarten hebben, dan kunnen deze bij de penningmeester 

worden omgeruild voor nieuwe barkaarten, of voor contant geld. 

Wij danken “ABS den Elzen” en “Dreamfactory” voor de sponsoring van de barkaarten. 

 

Nieuwe spelregels 

Elke tien jaar worden de spelregels door de Wereld Bridge Federatie aangepast. Nadat de Engelse 

tekst is gepubliceerd, volgt de vertaling in het Nederlands. Het afgelopen jaar is er door de WBF en 

de Nederlandse Bridge Bond hard gewerkt aan het begrijpelijk opschrijven van de nieuwe regels en 

op de website van de NBB kun je er nadere informatie over vinden: www.bridge.nl/spelregels. Voor 

ons kader wordt er op zondag 27 augustus vanaf tien tot half een in ons bridgehome een uitleg van 

deze nieuwe regels verzorgd. Als het goed is, hebben leden van ons district die in het bezit zijn van 

een CLA, CLB of ander wedstrijdleidersdiploma, hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

Hieronder een stuk uit de WEKO-wijzer van afgelopen maand die geheel aan de nieuwe spelregels 

was gewijd. 

De belangrijkste wijzigingen: 

 Nieuw is het begrip ‘vergelijkbare bieding’, dat van toepassing is bij biedingen voor de beurt en 
onvoldoende biedingen. Als een bieding moet worden vervangen door een andere bieding is er 
geen rechtzetting als er sprake is van een vergelijkbare bieding. Als de bieding niet vergelijkbaar 
is, zijn de rechtzettingen minder ingrijpend dan voorheen. 

 Het spel (bord) moet altijd op tafel blijven liggen in de juiste windrichting. 

 Als de tegenstander akkoord gaat mag je voortaan andermans kaarten aanraken; toestemming 
van de wedstrijdleider is niet meer nodig. 

 Iedereen, ook de dummy, mag altijd proberen een overtreding te voorkomen, ongeacht welke 
speler het betreft. De dummy mag de leider dus wel waarschuwen als hij uit de verkeerde hand 
dreigt voor te spelen maar als hij dat al gedaan heeft moet de dummy zijn mond houden. 

 Als de leider dreigt te verzaken in de dummy moet de dummy dat trachten te voorkomen. 

 De dummy mag niet kijken naar de kaarten van de tegenspelers en de tegenspelers mogen hun 
hand niet aan de dummy laten zien. 

http://www.bridge.nl/spelregels


 Spelers mogen als ze aan de beurt zijn vragen naar de betekenis van het bieden van de 
tegenstanders. Wat niet mag, is een vraag stellen om partner erop te attenderen dat er een 
bijzondere bieding is gedaan. Wat ook niet mag is (door)vragen met de bedoeling een fout 
antwoord uit te lokken. 

 Nieuw is dat er na een claim wel doorgespeeld mag worden als alle vier de spelers aan tafel 
daarmee instemmen. Het resultaat na het doorspelen is definitief, je kunt dan geen bezwaar 
meer maken tegen de aanvankelijke claim. 

 De regels met betrekking tot voorspeelbeperkingen zijn ingrijpend gewijzigd. 

 Of informatie uit een strafkaart geoorloofd is hangt nu af van het feit of de kaart nog op tafel 
ligt of niet. 

 Een speler die claimt moet voortaan verplicht zijn kaarten laten zien. 

 Als spelers aan de verkeerde tafel zijn gaan zitten en de biedperiode op een spel is al begonnen 
moeten ze het desbetreffende spel uitspelen alvorens naar de juiste tafel te verkassen. 

 Als de kaarten in een spel 12-14 zitten en het bieden is nog niet begonnen moet de 
wedstrijdleider het spel herstellen en in elk geval laten spelen. Zo nodig geeft hij na afloop een 
arbitrale score.   
 

Bridgemates 

Om het voor de arbiters en wedstrijdleiders makkelijker te maken, zullen de bridgemates zo 

ingesteld worden, dat om het invoeren van de uitkomstkaart zal worden gevraagd. Voor uzelf is het 

ook leuk dat u dit in de gedetailleerde uitslag op de computer terug kunt zien. 

 
 

Ons jubileum: feest! 

Zaterdag 2 september is het dan zover; we gaan ons 50-jarig jubileum vieren! Met honderden 

mensen gaan we bridgen in de Fokkerterminal op de Binckhorst. En daarna lekker eten en muziek. 

Een waar feest! Iedereen die wil komen heeft zich inmiddels ingeschreven. 

Alle deelnemers zullen rond 29 augustus een e-mail ontvangen met hun paarnummer en verdere 

uitleg over het bridgen, de aanvangstijd en de routebeschrijving. In ons bridgehome wordt dan ook 

de deelnemerslijst opgehangen.  

Verder zullen we op 2 september ook zien wat er met de foto’s is gedaan die Marlou van ons 

allemaal genomen heeft. De jubileumcommissie heeft er heel wat uurtjes werk aan gehad om alles 

voor ons te organiseren. Wij danken hen daarvoor hartelijk! 

 
 

Viertallen 

Kennismaken met viertallen op de clubavond 

Omdat veel mensen nog onbekend zijn met de leuke bridgevorm viertallen, gaan we éen avond in de 

week van 25 september allemaal viertallen op de clubavond. 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 wel 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 districtsviertallen competitie; je kunt daar spelen op elk niveau.   

 



Oefen voor het viertallen: het viertallen toernooi 

Zaterdag 14 oktober 2017 is het weer zo ver, ons jaarlijkse viertallen toernooi. Open voor leden en 

niet leden van alle niveaus. Je hoeft niet deel te nemen aan de districtscompetitie om hier aan 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 4tal (dat gaat volledig naar de prijzen) 

 Drankjes en lunch voor de aantrekkelijke lage prijzen van onze club. 

 Aantal spellen: 7 rondes van 6 spellen ”Zwitsers” 

 Wedstrijdleiding: Malcolm Staallekker 

 Start: 10:30 

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

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

 

Doe mee aan de districts viertallen competitie 2017-2018 

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

(Hoofdklasse en 1e t/m 3e klasse). De viertallencompetitie begint in de week van 30 oktober, de 

Hoofdklasse heeft een centrale speeldag op 5  november. De competitie wordt voor alle klassen 

afgesloten met een centrale speeldag, voor de Hoofd en Eerste klasse op 11 maart, voor de Tweede 

en Derde klasse op 10 maart. In de 1-2-3e Klasse wordt gestreefd naar een competitie van 7 

wedstrijden, maar dat is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 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 

Door Tim Verbeek & Danny Molenaar 

Bridgekriebels: Leidschenhage Subtoptraining 

Het WK Bridge in Lyon is in volle gang. Ik zit dagen op BBO en online te kijken naar alle uitslagen, 

spellen en scores. Zelf speel ik de Transnationals, een niet-onbelangrijk zijtoernooi. De 

zomervakantie zit altijd vol met mooie bridge avonturen. Kroegendrive hier, zomertoernooi daar. 

Maar wat nou als die zomervakantie er weer op zit? 

De Subtoptraining biedt een extra uitdaging voor iedereen die net iets meer wil dan alleen de 

clubavond. Zes trainingen op zaterdagochtend of -middag (eigen keuze), over afspelen, tegenspelen 

en bieden. Top begeleiding, waaraan je al je bridgevragen kan stellen. Gezien de trainers 

meesterklasse niveau hebben, kun je nog een fatsoenlijk antwoord verwachten ook. Zo 

professioneel, dat kan haast niet ook nog gezellig zijn, toch? Ik moet u helaas teleurstellen, het is ook 

nog supergezellig . 

Heeft u interesse?  

mailto:technischecommissie@bclh.nl
http://www.bclh.nl/
mailto:jgabrandt@kpnplanet.nl


Opgeven kan via de mail: dannyentimbridge@gmail.com. Voor al uw vragen kunt u ook eventueel 

bellen naar Danny Molenaar: 06-81483832 

 
Kosten voor leden: €60,- 
Kosten voor niet-leden: €120,- 
 
Tot snel! 
 
 

Leer bridgen of beter bridgen  

Door Harry van Daelen: 

Zowel Bridgeclub Leidschenhage als Bridgeschool Haaglanden willen 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: 

 In september 2017 starten we weer met nieuwe cursussen voor beginners; op de 
dinsdagmiddag en de woensdagavond.  
Kijk eens rond in uw omgeving of er potentiële bridgers bij zijn en maak hen enthousiast om een 
beginnerscursus bij onze bridgeclub te volgen. U helpt daarmee onze club! 

 Na de beginnerscursus, die zowel op maandagavond als op dinsdagavond werd gegeven, zal op 
11 respectievelijk 12 september 2017 een vervolgcursus worden gestart. Diegenen die de basis 
van bridgen hebben geleerd en zich verder in het bieden en spelen willen verdiepen, kunnen 
zich hiervoor opgeven. 

 Iedere woensdagmiddag van 13:30 tot 16:15 uur worden themalessen gegeven. Deze lessen zijn 
bedoeld voor bridgers van onze club met enige bridge-ervaring. 
U kunt à la carte uit het aanbod van 24 thema’s uw eigen pakket samenstellen. Enkele thema’s 
zijn: handwaardering, Niemeijer, Muiderberg, het juiste tempo, slembiedingen, het volgbod, et 
cetera. 
Op de balie van de wedstrijdleider treft u brochures over deze themalessen aan.  

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/ 

 

 

Datum Onderwerp trainer 

30 september 2017 Afspel: ‘De gevaarlijke hand’ Tim 

4 november 2017 Splinters Danny 

20 januari 2018 Veel spelen en korte herhaling les 1 & 2 Tim 

3 februari 2018 Tegenspel: ‘Switchen of niet?’ Tim 

24 maart 2018 4e kleur en verder Danny 

21 april 2018 Veel spelen en korte herhaling les 4 & 5 Danny 

mailto:dannyentimbridge@gmail.com
mailto:bridgeschoolhaaglanden@gmail.com
https://sites.google.com/site/bridgeschoolhaaglanden/


Jaarplanning: ALV, competitieschema en de Marathon 

Maandag 2 oktober 2017 is weer de jaarlijks ALV. Zet het vast in je agenda. Verder is er een 

jaarschema voor alle middagen en avonden: wanneer start een serie, hoe lang duurt het etc. En 

uiteraard een overzicht van alle leuke toernooien en drives. Dit jaarschema en veel meer kun je 

vinden op onze website bij de clubdocumenten.   

De Marathon staat gepland op zaterdag 28 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 tnv  BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE onder vermelding van de namen van het 

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

 

Cursus IVA 

De belangstelling voor deze korte cursus was vorige keer bijzonder groot. Nu op veler verzoek 

herhaald: De cursus IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) wordt op woensdagochtend 15 

november (10.00-12.00) weer gegeven in ons Bridgehome voor alle belangstellenden. Van te voren 

opgeven bij Eric van Tienhoven. Er kunnen 20-50 leden deelnemen. 

Werk aan het gebouw 

Voortdurend door het jaar heen is er werk aan ons gebouw. Vele vrijwilligers helpen daarbij. Om een 

aantal zaken te noemen: een rottend kozijn bij de fietseningang (hartelijk dank Frank de Vos!), 

reparatie aan plafondplaten, tapijt wordt gereinigd op 26 augustus, het pad pal naast het gebouw 

wordt aangepast om de gevel beter te houden, nieuw bord en verlichting bij de ingang. En komende 

periode zal er ook een flinke renovatie van ons dak nodig zijn. 

 

Waar is het bestuur mee bezig? 

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

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

functie van bridge en het stimuleren dat nog meer mensen gaan bridgen. We hebben meerdere 

gesprekken met de gemeente gevoerd en ook twee subsidies gekregen. Een voor jeugdbridge. De 

andere subsidie gaan we gebruiken om te onderzoeken en uitproberen of we ook slecht ter been 

zijnde ouderen vanuit zorginstellingen nog meer naar de club kunnen halen; of dat we in de 

zorginstellingen bridgen nog meer kunnen stimuleren, ook voor slechtzienden.  

In het komende jaar gaan we daar verder mee aan de slag. In een volgend clubblad gaan we daar 

meer over vertellen. 

 
 
 
 
 
 
 

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

