Van: Het bestuur
Aan: Alle Leidschenhage leden
Dd.: Augustus 2015
Start van het seizoen
Er ligt weer een nieuw bridgeseizoen voor ons. Omdat we u op dit moment een aantal zaken willen
vertellen en omdat de eerste Dobbepraat pas eind september verschijnt, sturen we deze nieuwsbrief
per e-mail.
We besteden in deze nieuwsbrief aandacht aan de volgende onderwerpen:
-

Jeugdclub van start
Clubgebouw laatste aanpassingen
De Algemene Ledenvergadering op 1 oktober a.s.
Contributie betalen “zonder boete”
Iets over de bridgeregels/gedrag aan tafel.
Herfst toernooi op 26 september a.s.
Het bridgeweekend is vol
BCLH viertallentoernooi 10 oktober
Marathon
Doe mee aan Districtsviertallencompetitie
Hoe was het ook al weer? Namens de wedstrijdleiders
De TC zoekt versterking wegens afscheid van Ton Glass
We worden steeds beter: Les en trainingsmogelijkheden

We wensen u een heel fijn bridgeseizoen en veel leesplezier.
Het Bestuur.

Met blijdschap geven wij kennis: van de geboorte van onze Jeugdclub op de vrijdagavond
In maart is Toos van Leeuwen enthousiast met een groep ouders en (klein)kinderen van start gegaan
met een cursus voor startende bridgers. Dit concept sloeg aan, aan elke tafel speelde minimaal een
volwassen bridger mee en zo kon het geleerde geoefend en uitgelegd worden in gezellige sfeer. Na
de cursus, die 7 avonden besloeg, is een groep van ca 12 kinderen/jongeren doorgegaan. Deze groep
is aangemeld als lid van de bond en in september gaan zij verder als officiële Jeugdbridgeclub van
Leidschenhage. Zij starten weer op vrijdagavond 4 september om 19.30 uur. Deelname is gratis.
Voor meer informatie: http://www.bclh.nl/index.php?act=site&site=24
Ons clubgebouw
Het was leuk om te zien dat er verschillende mensen die voor het eerst in ons gebouw kwamen het
afgelopen seizoen verrast reageerden. Toch heeft de bouwcommissie ook afgelopen jaar niet op zijn
lauweren kunnen rusten. In de laatste Dobbepraat heeft Eric hier al het een en ander over verteld.
De laatste actie was om alle armaturen in de speelzaal, keuken en de rookruimte te vervangen en te
voorzien van LED lampen. Door kortsluiting van een aantal lampen was een mogelijk

brandgevaarlijke situatie ontstaan en daar werden we allen wat onrustig over. De nieuwe LED
lampen hebben een betere lichtopbrengst en geven een besparing in de energiekosten. In de bar
wordt nog één van de bestaande afvalbakken aangepast.
De Algemene Ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op donderdag 1 oktober 2014 20.00 uur. De
agenda en de bijbehorende stukken worden van te voren per e-mail naar alle leden verzonden.
Enkele papieren exemplaren worden in de zaal bij de wedstrijdbalie gelegd. Vind je het leuk om mee
te denken over de toekomst van de club en wat het komende jaar gaat gebeuren? Dan zien we je
graag op 1 oktober.
Contributie betalen “zonder boete”
De meeste leden hebben een machtiging afgegeven voor het voldoen van de contributie. Omdat het
voor de penningmeester enorm veel werk is, om de overige leden een rekening te sturen en de
administratie hiervan bij te houden, is er in het verleden afgesproken dat er bovenop de contributie
zonder afgegeven machtiging een bedrag van €5,- administratiekosten komt. Omdat dit voor veel
welwillende leden toch moeilijk te verteren is, hebben we besloten dat leden die voor 1 november
hun contributie zelf spontaan overmaken, het bedrag gelijk is aan het bedrag dat met een machtiging
wordt betaald en er dus geen administratiekosten worden berekend.
Hoffelijkheid aan tafel: table presence (door Piet Schoon)
Je leest de term wel eens in bridgevraagstukken, maar wat betekent dat eigenlijk. Even zoeken
op het world wide web en zie daar:
On the completion of the auction, if an opponent asked you for a review of the auction, could you give
one without hesitation or failure? If the answer is “Yes”, you are half-way toward acquiring bridge
“table presence.” Well maybe 25%, because the next part (i.e. what does it all mean?) is certainly a
much bigger leap. Those with table presence start the intelligence gathering process with the first
action by the dealer. The process in some cases continues virtually to the end of the play.
Eigenlijk betekent het hoe goed je bent in het verzamelen en waarderen van de informatie aan de
bridgetafel. Wat je er mee doet is een tweede, maar dank zij de informatie wordt het eenvoudiger
om een uitkomst te verzinnen of het juiste afspel te vinden.
Maar daar wil ik het niet over hebben, je kunt het ook vertalen met je aanwezigheid aan de
bridgetafel. Met enige vrijheid zou je ook kunnen zeggen jouw gedrag aan de bridgetafel. Iedereen
heeft wel eens meegemaakt dat de tegenpartij elkaar verwijten gaat maken aan tafel en er een
ruzieachtige sfeer ontstaat. misschien ben je zelf zo'n paar. Persoonlijk kan ik daar wel goed tegen,
als het te bont wordt zeg ik er wat van of roep ik wel de wedstrijdleider. Maar leuk is anders, ik kom
niet bridgen omdat ik de slechte sfeer zo leuk vind. Voordat ik de tafel verlaat zou ik graag kunnen
zeggen: "Ik vond het plezierig om tegen jullie te hebben gespeeld".
Jij toch ook?

Herfsttoernooi 2015
Voor de derde keer op rij organiseren wij het herfsttoernooi. Deze gezelligheidsdrive vindt plaats op
zaterdagmiddag 26 september en is een voor iedereen toegankelijk drive. We spelen 24 spellen
(gedupliceerd en topintegraal uitgerekend) en onder het genot van een glaasje en een hapje kunt u
na de lange zomer bijkletsen met clubgenoten die u niet elke week tegenkomt. En bovendien is er
een aantrekkelijke prijzentafel. Deelname is geheel gratis voor leden van Leidschenhage. Introducés
betalen € 2,50. U kunt zich opgeven (vol is vol) liefst per e-mail: suksmi.abbink@kpnmail.nl of als u
geen email heeft op de intekenlijst op het publicatiebord.
Ook dit jaar weer een bridgeweekend
Het was even spannend of iemand de organisatie op zich zou gaan nemen, maar Martin heeft er met
hulp van Cisca weer een aantrekkelijk uitstapje van weten te maken. Van vrijdag 2 oktober tot

zondag 4 oktober strijken we neer in Valkenburg. Voor wie zich nog niet heeft opgegeven: Ons
Jaarlijkse Bridgeweekend is volgeboekt.
Wilt u toch nog mee naar Valkenburg, geef u dan op voor de reservelijst.
Het hotel heeft een aantal kamers gereserveerd voor een andere groep en er
is een kleine kans dat er nog een of meer plekken vrij komen.
Martin Huisintveld, martinrembrandt@casema.nl of 070 2201554.
Voor de tweede keer: Leidschenhage viertallentoernooi
Vorig jaar kregen we leuke en positieve reacties. Het was nog niet heel druk, maar werd algemeen als
een goed initiatief ervaren. Dit jaar zullen we meer bekendheid aan het toernooi geven. De bedoeling
is leuk een aantal wedstrijden spelen tegen mensen van een andere club(avond), om voor het
seizoen met uw viertal te oefenen, of om het gewoon eens te proberen.
Datum: zaterdag 10 oktober. U speelt 7 wedstrijdjes van 7 spellen. Door de manier van indelen
(Zwitsers) speelt u tegen mensen van vergelijkbaar niveau.
Marathon: zaterdag 21 november
Op onze website publiceren we hier onze clubdocumenten waar het competitie en toernooi schema
in pdf te vinden is: http://www.bclh.nl/index.php?act=page&documentID=95
Doe mee aan Districtsviertallencompetitie
Ook dit jaar kunt je je weer als viertal of als paar aanmelden voor de externe districts viertallen
competitie 2015/2016. (Hoofdklasse en 1e t/m 3e klasse).
De Hoofdklasse blijft bestaan uit 12 teams. De 11 wedstrijden van de halve competitie worden
gespeeld op twee centrale zaterdagen en 7 uit- en thuiswedstrijden in de periode daartussen.
Voor de eerste, tweede en derde klasse worden, voor zover mogelijk, afdelingen van acht teams
gemaakt waarin een halve competitie wordt gespeeld.
De inschrijving sluit op 2 oktober.
Vergeet niet bij de opgave van een geheel viertal de voorkeur thuisavond te vermelden.
Als er paren zijn die nu al weten gedurende de competitieperiode langer verhinderd te zijn (bijv. door
een nu al geplande vakantie) raad ik ze met klem aan zich als onderdeel van een zestal in te schrijven.
De indeling van de teams wordt eind oktober bekend gemaakt.
voorlopig programma hoofdklasse:
voorlopig programma eerste, tweede en
1-6 nov.
derde klasse:
7 nov. centraal 2 wedstrijden
1-6 nov.
21-27 nov.
21-27 nov.
5-12 dec.
11-15 jan.
11-15 jan.
25-29 jan.
25-29 jan.
1-5 feb.
1-5 feb.
5 maart centraal tweede en derde klasse
15-19 feb.
6 maart centraal eerste klasse
6 maart centraal 2 wedstrijden
We hopen dat ook dit jaar veel paren en viertallen aan deze uitdagende en gezellige competitie mee
zullen doen!
Als je nog vragen hebt, aarzel niet contact op te nemen met Piet Schoon, Wedstrijd secretaris
viertallen, Tel: 070-3272074, E-mail: piet.schoon@hetnet.nl
Hoe was het ook al weer: Afmelden, invallers en reserveleden
Ter herinnering en voor alle nieuwe leden nog eens op een rijtje:
Afmelden voor uw clubmiddag doet u voor 10.00 uur; voor uw clubavond graag voor 12.00 uur. De
afmelding kan telefonisch of via de e-mail bij uw eigen wedstrijdleider. Uw bericht via de e-mail is
pas gelezen als u antwoord terug hebt gekregen. Het is dus belangrijk om dat in de gaten te houden.

Als uw partner niet kan, maar zelf wilt u wel graag spelen, dan gaat de wedstrijdleider een partner
voor u zoeken. Meestal lukt dit ook, maar als het echt niet lukt, zal hij u dit laten weten. Als u zelf een
invaller mee wilt brengen, doe dat dan altijd in overleg met de wedstrijdleider.
Bridge is een “parensport” en dat betekent dat u als u geen partner (meer) heeft, niet automatisch
aan de competitie deel kunt nemen. Uw wedstrijdleider zal u dan behulpzaam zijn bij het vinden van
een nieuwe partner. Als dit midden in het seizoen gebeurt, komt u op de reservelijst terecht en
wordt u dus reserve lid. De wedstrijdleider zal dan elke week proberen om u in te delen en u bellen
als er een partner beschikbaar is. Er is dan echter geen garantie dat u kunt spelen. Maak in zo’n geval
duidelijke afspraken met uw wedstrijdleider en ga zelf op zoek naar een nieuwe partner. Als u ook op
een andere dag zou kunnen spelen, geef dat dan ook door. Misschien is er daar wel een partner.
NB: op de vrijdagavond kunt u nog steeds “inlopen”! Kijk voor aanmelden op onze website bij VRIJC
vrijc@bclh.nl Ook op dinsdagmiddag kunt u vrij inlopen. U hoeft zich hiervoor niet van te voren aan
te melden, maar het mag wel bij Edie van Os dicm@bclh.nl .
Wedstrijdleiders gevraagd
Het afgelopen jaar is gebleken hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die wedstrijdleiders (tijdelijk)
kunnen vervangen. Verschillende leden hebben het afgelopen jaar hun CLA, CLB of WL diploma
gehaald. Enkele van hen zijn nu in opleiding bij een wedstrijdleider om de kneepjes van het NBBrekenprogramma onder de knie te krijgen. We willen iedereen die hiervoor belangstelling heeft
vragen zich te melden bij de eigen wedstrijdleider op de clubavond of –middag of bij Madelon Spek,
zodat we op voldoende reserve-wedstrijdleiders in onze gelederen kunnen terugvallen.
De TC zoekt versterking
Ton Glass neemt afscheid van de TC na vele jaren van regelen en voorzitten. De huidige TC-leden zijn
op zoek naar een vervanger van Ton die graag meedenkt over de opzet van het jaarlijkse competitie
en toernooi schema, over ons wedstrijdreglement en die graag meehelpt met de organisatie van een
van de toernooien die onze club organiseert. Meld je aan bij Maarten van Os.
We worden steeds beter: Trainingen, cursussen en opleidingsmogelijkheden
In ons clubgebouw worden op verschillende niveaus en door verschillende leraren en trainers lessen,
trainingen en workshops verzorgd:
Subtoptrainingen: onder leiding van Danny Molenaar en Tim Verbeek.
Data en Onderwerpen:
Datum
17 oktober 2015
7 november 2015
30 januari 2016
27 februari 2016
16 april 2016
04 juni 2016

Onderwerp
Afspel
Starten tegen troef
Tegenspel
Deelscore gevecht
Parentactiek
‘Samenvatting training 1-5’

Trainer
Tim
Danny
Danny
Tim
Tim
Danny

Omdat BC Leidschenhage de trainingen door middel van subsidie blijft steunen, is de prijs voor
Leidschenhageleden €60,- per persoon. Niet-Leidschenhageleden zijn ook welkom, maar betalen
€120,- per persoon.
Verder krijgt u de mogelijkheid om via e-mail zo veel bridge gerelateerde vragen aan uw trainers te
stellen als u wilt.

Aanmelden: U kunt zich bij voorkeur opgeven via e-mail. Ons adres, ook voor al uw bridgevragen, is
dannyentimbridge@gmail.com . Bellen kan ook naar Danny Molenaar 06 - 81 48 38 32.
Als u voorkeur heeft, kunt u aangeven of u liever deelneemt in de ochtendgroep van 09.30 tot 13.30
of in de middaggroep van 14.00 tot 18.00.
De Toptrainingen worden ook dit jaar gegeven door Danny Molenaar. Deelnemen kan op uitnodiging
van bestuur/TC als u viertalt voor onze club. U betaalt dan €60,- per seizoen. Verder geldt dezelfde
regeling als voor de subtoptrainingen voor niet-leden.
Bridgeschool Haaglanden:
In het nieuwe seizoen worden weer meerdere cursussen gegeven in ons Bridgehome. Beginners, iets
gevorderden en themalessen. Zie de brochure en onze website (link).
In het volgend bridgeseizoen start er ook weer een passagelijn. Daar kunnen beginnende bridgers
(die een bridgecursus bij BCLH of elders hebben gevolgd) het wedstrijdbridge op de bridgeclub
oefenen. Onder begeleiding van een bridgedocent speelt deze passagelijn mee als extra lijn op een
(nader te bepalen) middag of avond.
Nadere informatie: bridgeschoolhaaglanden@gmail.nl ; 06 3034 4634 (Harry van Daelen)
Cursus: Spelpeilverbetering
Deze cursus is een kans om op een gezellige, maar uiterst effectieve wijze je spelniveau te verhogen.
Je speelt een aantal leuke en interessante spellen.
Direct na afloop van elk spel wordt biedverloop, uitkomst, af- en tegenspel besproken
Donderdagmiddag bij BCLH 13.30 – 16.00 uur
Start 17 september, 8 bijeenkomsten, € 60,Jacques Barendregt (NBB bridgedocent)
Informatie / aanmelden: jacques@barendregt.name / 010 5916972
Op onze website publiceren we hier alle informatie over cursussen:
http://www.bclh.nl/index.php?act=site&site=16
Vanuit het district wordt dit jaar de cursus CLA gegeven. Informatie over deze cursus volgt vanuit het
district Den Haag e.o.

