Van: Het bestuur
Aan: De leden van Leidschenhage
Dd.: Augustus 2016

Start van het seizoen
1 September valt dit jaar op donderdag, dus de donderdagleden gaan komend seizoen als
eerste starten met hun nieuwe competitie. Dat betekent ook meteen het einde van de
zomerdrives.
We besteden in deze nieuwsbrief aandacht aan de volgende onderwerpen:
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Clubgebouw ER WORDT VOORTDUREND AAN GEWERKT
AGENDA september en oktober
We hebben een vernieuwde WEBSITE
Oefenen voor het viertallen
Doe mee aan de Districts VIERTALLEN competitie
ZONDAGMIDDAG drives in het nieuwe seizoen: Jeanne en Cobi gastvrouwen
De Jeugdclub vrijdagavond
Lessen en trainingen

We wensen allen een heel fijn bridgeseizoen. Met vragen kunt u terecht bij uw
wedstrijdleider of iemand van het bestuur. Stuur dan een e-mail naar secretaris@bclh.nl.
Voor informatie en uitslagen: www.bclh.nl
Het Bestuur.

1 Clubgebouw ER WORDT VOORTDUREND
AAN GEWERKT
Deze zomer was de entree aan de beurt. Alles is opnieuw
geschilderd en de verlichting is vernieuwd. Op de plaats van de
prijzenkast is een kapstok opgehangen en in de garderobe is een
deel afgescheiden om dienst te doen als opslagruimte. De
gebouwcommissie en vooral Frank de Vos hebben hier hard aan
gewerkt.
Onder leiding van Eric van Tienhoven heeft een groep vrijwilligers ons tapijt een grote
reinigingsbeurt gegeven.
Intussen wachten we op de volgende serie opgeknapte stoelen.

2 AGENDA september en oktober 2016
24-9
30-9
8-10
21/23-10
29-10
30-10

Herfstdrive (aanmelden per e-mail bij Suksmi Abbink)
ALV
Viertallentoernooi BCLH (voor aanmelden zie artikel hieronder)
Bridgeweekend
Marathon
1e Zondagmiddag bridge

3 ONZE WEBSITE www.bclh.nl is vernieuwd.
Hij is nu beter te bekijken via tablet en telefoon en er kunnen makkelijker foto’s op. De
webmasters (Malcolm en Frank) hebben hier het afgelopen half jaar heel wat werk in
gestoken en we denken dat het een verbetering is.

4 Oefen voor het viertallen
Zaterdag 8 oktober 2016:
Leidschenhage 4tallentoernooi
Wegens succes geprolongeerd noemt men dat. Het viertallentoernooi was een nieuw idee
twee jaar geleden. Het heeft nu een vaste plaats op onze agenda gekregen. De indeling gaat
volgens het Zwitsers systeem, zodat teams van ongeveer hetzelfde niveau tegen elkaar
spelen. Iedereen kan met een viertal inschrijven. Er zijn prijzen voor: 2e divisie en hoger,
hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse en 3e klasse. Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 10,- per 4tal
(dat gaat volledig naar de prijzen). Het toernooi start om 10.30 uur en de prijsuitreiking is
om ongeveer 17.00 uur te verwachten.
Kijk ook op de posters in ons Bridgehome.
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

5 DOE MEE AAN DE DISTRICTS VIERTALLEN COMPETITIE 2016/2017
Ook dit jaar kun je je weer als viertal of als paar aanmelden voor de districtsviertallen
competitie 2016/2017. (Hoofdklasse, 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 à
tien teams gemaakt waarin een halve competitie wordt gespeeld. Ook deze competitie
wordt afgesloten met een feestelijke centrale speeldag.
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 uiterlijk 9 oktober bekend gemaakt.
voorlopig programma:
hoofdklasse:
24 - 28 okt.
5 nov. centraal 2 wedstrijden
7 - 11 nov.
21 - 25 nov.
5 - 9 dec.
9 - 13 jan.
23 - 27 jan.
13 - 17 feb.

19 mrt. centraal 2 wedstrijden

eerste, tweede en derde klasse:
24 - 28 okt.
7 - 11 nov.
21 - 25 nov
5 - 9 dec.
9 - 13 jan.
23 - 27 jan.
13 - 17 feb.
18 mrt. centraal TK en DK twee wedstrijden
19 mrt. centraal EK twee wedstrijden

We hopen dat ook dit komende jaar veel viertallen van BC Leidschenhage aan deze
uitdagende en gezellige competitie mee zullen doen! Met name nodigen wij spelers uit die
nog geen ervaring met viertallen hebben. De derde klasse is speciaal voor deze spelers
ingesteld zodat je op je eigen niveau deze wedstrijdvorm kunt ervaren.
Als je nog vragen hebt, aarzel niet contact met ons op te nemen.
Piet Schoon
Wedstrijd secretaris viertallen

Jacques Brandt

Tel: 070-3272074

06 44353243

E-mail: piet.schoon@hetnet.nl

jgabrandt@kpnplanet.nl

6 Zondagmiddag drives in het nieuwe seizoen
Op de laatste zondag van de maand van oktober tot en met april (behalve in december):
30-10; 27-11; 29-1; 26-2; 26-3 en 30-4
Jeanne Wubben is samen met Cobi Alkemade onze gastvrouw tijdens de zondagmiddag
drives het komende seizoen. Je wordt verwelkomd met een gratis kopje koffie of thee en
kunt voor €2,50 per persoon meespelen. De zaal zal ongeveer 13.00 uur open zijn en het
bridgen start om 13.30 uur. De prijsuitreiking is rond 17.00 uur.
Jeanne en Cobi zien jullie graag komen!

7 De Jeugdclub op Vrijdagavond
In de vorige nieuwsbrief konden we de geboorte van onze Jeugdclub bekend maken. Toos
was begonnen met een nieuwe formule en gaf les aan jongeren die samen met een
volwassen bridger- ouder, grootouder of bekende - leerden bridgen. In de loop van het
seizoen zijn zij mee gaan doen met de competitie op de vrijdagavond. Ook aan andere
wedstrijden, zoals de appelflappendrive, namen verschillende jeugdleden enthousiast deel.
Foto’s in Dobbepraat getuigen hiervan en ook de landelijke jeugdtoernooien in Utrecht
werden bezocht. Verder zijn we heel blij dat verschillende enthousiaste bridgedocenten het
afgelopen seizoen uiteenlopende thema’s hebben behandeld met onze jeugd in speciaal
voor hen bedoelde lessen. Toos is het afgelopen seizoen ook weer met een nieuwe lichting
jeugd begonnen. Voor informatie kun je terecht bij de Jeugdcommissie en op onze website
www.bclh.nl bij Jeugdbridge.
Inlopen:
Het blijft mogelijk om op vrijdagavond in te lopen voor €2,50 per persoon. Graag wel van te
voren aanmelden bij de wedstrijdleider vrijc@bclh.nl Leuk om eens kennis te maken met
onze jeugdleden.
Overigens blijft het ook mogelijk om op de dinsdagmiddag in te lopen. Edie van Os zit dan
klaar om iedereen in te delen.

8 LESSEN EN TRAININGEN
De spelers die in de hoogste viertallen spelen, worden elk jaar uitgenodigd door de TC om
deel te nemen aan de toptraining die wordt gegeven door Danny Molenaar. Voor alle andere
leden is er de Subtoptraining. Verder werken Bridgeschool Haaglanden en BC Leidschenhage
samen zodat er in ons gebouw cursussen voor beginnende bridgers worden gegeven.

Bridgeclub Leidschenhage steunt de SUBTOPTRAINING!
Korter maar krachtiger!
Ochtendsessie: 09.30 – 12.30
Geef u op:

Middagsessie: 13.00 – 16.000,- or leden

Via de mail dannyentimbridge@gmail.com
Door te bellen naar Danny Molenaar: 06-81483832

Let op: De training gaat door vanaf 24 aanmeldingen. Aanmelden kan tot een week
voor de eerste training, 10 september.
Datum

Onderwerp

trainer

17 september 2016

Afspel

Danny

15 oktober 2016

Tegenspel; Afwijken van de regels

Tim

21 januari 2017
04 februari 2017

Slembieden
Verdedigen vs Multi en Zwakke 2

Danny
Tim

01 april 2017

Signaleren

Danny

06 mei 2017

Samenvatting van het jaar

Tim

BRIDGESCHOOL HAAGLANDEN
Graag informeren wij u over ons lesprogramma voor clubleden die zich verder willen
ontwikkelen.

Bij de leden van onze bridgeclub bestaat er behoefte om hun kwaliteit van bieden en spelen
te verbeteren.
Om u de kans te bieden zich hierin te verbeteren organiseert Bridgeschool Haaglanden (in
samenwerking met Bridgeclub Leidschenhage) het lesprogramma ‘themalessen’.
U kunt à la carte uit het onderstaande aanbod uw eigen pakket van themalessen
samenstellen.
De themalessen worden op woensdagmiddag gegeven en beginnen om 13:30 uur.

De thema’s

Datum

De thema’s

Datum

1

Vijfkaart hoog

14-09-2016

13 Deelscore bevechten

21-12-2016

2

Handwaardering

21-09-2016

14 Het redbod

11-01-2017

3

Distributiepunten

28-09-2016

15 Informatief en negatief doublet

18-01-2017

4

Tweede kleur bij troefcontracten

05-10-2016

16 Strafdoublet en redoublet

25-01-2017

5

Niemeijerconventie

12-10-2016

17 Multi en Muiderberg bestrijden

01-02-2017

6

De Multi 2♦-opening

02-11-2016

18 Het juiste tempo

08-02-2017

7

Transferbiedingen

09-11-2016

19 Omgaan met troef

15-02-2017

8

Forcing

16-11-2016

20 Eliminatie en ingooi

08-03-2017

9

Slembiedingen

23-11-2016

21 Veilig spelen, de beste kans

15-03-2017

10 Controlebiedingen

30-11-2016

22 Uitkomen

22-03-2017

11 Muiderbergconventie

07-12-2016

23 Signaleren en distributie

29-03-2017

12 Volgbod, regel van 2 en 3

14-12-2016

24 Tegenspelen

05-04-2017

Informatie
Een thema les duurt circa 2,5 uur. In een gezellige ambiance krijgt u eerst theorie
aangeboden. Daarna volgen oefeningen zodat u zich de lesstof eigen kan maken. Tot slot
leert u de lesstof in de praktijk toe te passen door het spelen van spellen, die speciaal
daartoe zijn uitgezocht.
De lessen worden gegeven in de opleidingsruimte van ons clubgebouw.
De kosten per thema les bedragen € 6,00. Een thema les gaat door als er minimaal 8
cursisten zijn.
Uw inschrijving voor de themalessen is definitief als het verschuldigde cursusgeld is
overgemaakt op bankrekeningnummer NL 94 ASNB 0708 8928 33, ten name van H.J.A.M.
van Daelen.
Meer informatie treft u aan op onze site:
https://sites.google.com/site/bridgeschoolhaaglanden

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door:
 uw gekozen thema's te mailen naar bridgeschoolhaaglanden@gmail.com (dit heeft onze
voorkeur)

 te bellen naar 06 3034 4634 (Harry van Daelen)

Verbeter je bridgespel en verhoog je bridgeplezier!
Wie wil niet (nog) beter leren bridgen?
Bridge is een leuk en veelzijdig spel.
Zoveel dingen waar je aan moet denken en die je moet onthouden....
Je speelt een aantal leuke, interessante en vooral instructieve spellen.
Na afloop van elk spel wordt biedverloop, uitkomst, af- en tegenspel besproken.
Op deze manier ontdek je je eigen 'verbeterpunten' en de mogelijkheden om daarmee aan
het werk te gaan.
Deze cursus is bedoeld voor BCL leden en geeft je de kans om op gezellige en effectieve
wijze je spelniveau te verhogen. Voor nog meer bridgeplezier!
Donderdagmiddag 13.30 uur -16.00 uur bij BCL
Start 15 september, 10 bijeenkomsten, €80
Jacques Barendregt (NBB bridgedocent)
Informatie / aanmelden: jacques@barendregt.name / tel: 010 5916972

Bridgedocente Toos van Leeuwen
Dinsdagochtend: cursus voor beginnende bridgers van 9.30 tot 12.00





bieden en uitspelen troefcontract op 30 augustus, 13 en 27 september
bieden en uitspelen SA op 11 oktober en 25 oktober
uitbieden slem op 8 november
uitkomen op 22 november

kosten €6,50 per les incl. koffie of thee.
Informatie en aanmelden:
Toos van Leeuwen, bridgedocente, Leidschendam
Tel. 070-3201908 mobiel nr 0641596140
email: toosvl@hotmail.com

