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Goedemiddag en hartelijk welkom!  
 

Tot 17 februari reageerden al 76 clubs met totaal ruim 6.400 bridgers op 
onze ‘bridgeCLUBservice’-uitnodiging: daarvan zijn 57 clubs aangesloten 

bij de NBB en 19 clubs (33%) niet. Het voelt goed om zonder onderscheid 
met elkaar te zoeken naar gewenste en vooral naar noodzakelijke 

verbeteringen. 
 

Jullie draaiden met elkaar het volgende wensenoverzicht in elkaar: 

 

Gewenste onderwerpen Verwacht Verzonden 

service op: 

Ballotage nieuwe leden / onderscheid 

met wachtlijst? 

  

Beginnerscursus (met docentrichtlijnen) Beginnerscursus 
‘Leuk, Leuker, 

Bridge!’ ligt klaar. 
 

Minicursus voor 
Bridgedocent 

 
Aan de 

docentrichtlijn voor 
de cursus ‘Leuk, 

Leuker, Bridge’, 
wordt gewerkt.   

Gemeld in 00 
 

 
 

 
Uit op 16/2 

 
 

 
 

Gemeld in 00 

Bridgevraagstukken in Word voor 

clubblad/tips ter verbetering clubblad 

Met ingang van 

1 maart maandelijks 
toezenden 

Gemeld in 00 

Bridge Training en Arbitrair ook in Word 
toezenden 

Desgewenst een jaar Arbitrairs van 
voor corona separaat. 

  

Voor ontvangst 
opgeven aparte 

verzendlijst 

 

BTW-problematiek / UBO en KOR In maart 
 

 

Communicatie:  
Gesprekmodel lastig gesprek 

In maart  

Communicatie:  

vergadertechnieken ALV-voorbereiden 
 

 
Gevoelige onderwerpen / angst voor 

verandering 

 

 
 

 
In maart 

Uit op 16/2 

Corona Verantwoorde grenzen voor 
fysiek bridge 

In CC dd 21/3  

Cursus voor spelers die de basisregels 
van bridge al kennen 

Ligt klaar  

Denken en Doen In maart  

Gezelligheid In maart  
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Samenwerking clubs Start enquete: 
In maart 

 

Onderzoek samenwerkingsvormen 

clubs 

Start enquête:  

In maart 

 

Ledenwerving (ook onder jongeren) 40-

60 jaar) 

Start enquête: 

In maart 

 

Leuke jubileumvorm Start enquête:  

In maart 

 

Meerjarenplan vaststellen Start enquête:  
In maart 

 

Online clubbridgezittingen handhaven 
naast fysieke clubzittingen 

In maart  

Overzicht voor- en nadelen NBB-

lidmaatschap 

Start enquête adhv 

NBB-overzicht +ptn. 

 

Uitslagen gemaakt met Bridge-It 

gemakkelijker publiceren 

  

Vrijwilligers (bestuursleden/TC-leden) 
behoud en werving 

  

Vrijwilligers vergoeding / subsidie 
gemeenten 

Wordt aan gewerkt.  

Woordenboek met verklaring van alle 

soorten wedstrijdschema’s 

Gaat Rob maken  

Na fusie: omgaan met verschillen, hoe 

creëer je weer een wij-gevoel. 

  

Nieuwe statuten / Huishoudelijk 
reglement: hoe en wat moet? 

  

Verdere implementatie Ranking   

Krimp, omgaan met terugval leden / 

gevolgen IC  

Zie voor de gevolgen 

Interne Competitie 

schema A+B in één 
lijn. 

 

 

Snelservice (binnen 48 uur) als 
Protestcommissie over oordeel WL/TC 

Is al operationeel Gemeld in 00 

Snelservice advies en/of mediator bij 

geschillen binnen bestuur 

Is al operationeel Gemeld in 00 

Specifieke speelschema’s, Corona / 

A+B-lijn in één groep 
 

speciale ontmoeting (met andere club) 
 

interne viertallen 

 Uit op 16/2 

 
Voor alle duidelijkheid 

Verwacht niet dat Ron en ik als twee supergoeroes even snel de juiste 
oplossingen en aanpakken gaan spuien. Daar zijn de meeste 

onderwerpen te complex voor. Natuurlijk zullen we onze ideeën open en 
eerlijk geven. Maar we stellen het op prijs als je die kritisch tegen het 

licht houdt. En als je ook maar vermoedt dat een bepaald advies voor 
verbetering vatbaar is: mail ons die! Met z’n allen moet dan beslist iets 

moois ontstaan! 
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Code rood voor (fysiek) bridgend Nederland 

De vele meldingen van ledenterugloop overziend en de ‘schreeuw’ naar 
een geschikte beginnerscursus, onderstreept de nood waarin Bridgend 

Nederland verkeert. Het aantal actieve bridgers daalde al gestaag vóór 
corona, en de nu al twee jaar gedwongen ‘rust’ zal een extra dreun 

betekenen. Als we dan ook weten dat de gemiddelde leeftijd van actieve 
bridgers ongekend hoog is, is het voorlopig code rood voor de toekomst 

van het clubbridge.  
 

Toekomst? 
Bridge heeft alleen nog toekomst als we met z’n allen een gestage 

stroom van nieuwe bridgers op gang brengen. Dat is een uiterst 

moeilijke klus. Niet alleen omdat NNB’ers (Nog Niet Bridgers) veel 
andere leuke dingen kunnen doen, maar vooral omdat het beeld van 

ons zo geliefde bridge vreselijk negatief is.  
 

Veel Nog-Niet-Bridgers denken namelijk dat: 
- bridge een moeilijk te leren spel is; 

- dat je elke gespeelde kaart moet onthouden;  
- dat je tijdens het spel niet mag praten en/of lachen; 

- dat bridge een spel is voor ouwe mensen; 
- en dat bridge het slechtste in de mens naar boven kan halen. 

 
En weet je wat het ergste is? Bridgend Nederland draagt zelf bij aan al 

die negatieve beelden! 
 

Want veel beginnerscursussen en goed bedoelde pogingen van 

enthousiaste bridgers zijn voor pure beginners moeilijk te begrijpen. 
Als bridge een keer de krant of de tv haalt, is dat meestal vanwege vals 

spel; en áls dan een bridgetafel in beeld komt, zie je nooit vier jonge 
spelers die met elkaar zichtbaar plezier beleven. 

 
 

Hoe gaan we code rood ombuigen in code groen? 
Rond elke eerste van de maand mail ik een stel bridgevraagstukken 

met antwoorden. Dat doe ik in Word, zodat je daaruit gemakkelijk de 
vraagstukken kunt overnemen voor jouw clubblad. Daar hoeft onze 

naam niet bij. En uiteraard geven we alle ruimte om de tekst aan te 
passen naar wat jou het beste gevoel geeft. In dat geval mág onze 

naam er niet bij (ere wie ere toekomt ). 

 
Zodra we een bepaald onderwerp uit de wensenlijst ons geschikt lijkt 

voor ‘consumptie’, verspreiden we dat. Dat betekent dat je – buiten de 
bridgevraagstukken – de bridgeCLUBservice-brieven onregelmatig 

zult ontvangen. Dat doen we vooral vanwege de hoge nood. Want hoe 
eerder sommige acties starten, des te beter. 
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Protesten tegen uitspraken van de WL kun je al mailen naar: 

rob.stravers128@gmail.com. Binnen 48 uur mag je antwoord 
verwachten. 

 
Datzelfde geldt voor advies/hulp bij (verwachte) conflicten binnen 

het bestuur. 
 

Coronaschema’s liggen op de plank. Eén mailtje naar hetzelfde 
mailadres is voldoende om die per mail te ontvangen.  

 
Bridgecursus voor pure beginners. Kun je ook met een mailtje 

aanvragen. Geef daarbij aan welke cursus je wilt geven: 4-kaart hoog, 

of 5-kaart hoog. Aan een docentenhandleiding specifiek voor deze 
cursus wordt gewerkt. 

 
De bridgecursus voor pure beginners is vanaf de 5e les uitermate 

geschikt voor bridgers die de basisbegrippen van bridge al weten! 
Want pas in les 5 beginnen we met het biedsysteem. Kies ook daarbij 

voor 4- of 5-kaart hoog. Voor het ophalen van de speeltechniek kunnen 
de eerste vier lessen ook nuttig zijn. 

 
Nog deze maand, in de eerste echte bCs-brief 

Omdat de meeste clubs het dalende ledental als grootste probleem 
noemden, richten we ons allereerst op de onderwerpen die daarmee 

samenhangen.  
 

Speelschema’s voor twee lijnen in één groep.  

Door de krimp kunnen lijnen te klein worden om als één groep te 
spelen. Als je twee groepen samenvoegt, ontmoeten paren 

tegenstanders die voor het leuke te sterk – of te zwak – zijn.  
Met de speciale schema’s A+B ontmoeten de oneven 

genummerde paren zoveel mogelijk de andere oneven paren. Als 
je de sterkste paren de oneven nummers geeft (of de even 

nummers), blijven de paren vooral hun ‘oude’ lijngenoten 
ontmoeten.    

 
Met de eerste echte nieuwsbrief geven we in ieder geval mee: 

- De speelschema’s A+B in één lijn, met een gebruiksaanwijzing. 
- Communicatierichtlijn voor gedachtewisselingen. Ook tijdens de ALV 

en binnen bestuur. 
- Minicursus voor Bridgedocent. 

 

Tot zover dit eerste bericht. 
 

Houd stand en hartelijke groet! 
 

 
Ron en Roberto 

  

mailto:rob.stravers128@gmail.com

