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Nieuwsbrief oktober 2019
Van de voorzitter

Door omstandigheden is deze eerste Nieuwsbrief van het seizoen 2019-2020 wat later, het is
een Nieuwsbrief met veel informatie over de activiteiten in de provincie en van het district.  We
beginnen met een terugblik van Herman Bessum en Paul Wesselius op de besturendag op 14
september en het 65 jarig jubileum van BC Martini.

Ook de  cursussen SPO (spelpeil ontwikkeling) gaan weer van start, we hopen dat veel bridgers
van deze gelegenheid gebruik maken.

Nu de zomer en het mooie weer voorbij zijn kunnen we weer gezellig bij de herfststormen binnen
een kaartje leggen. Wij wensen iedereen veel bridge plezier dit seizoen.

Verslag van de besturendag op 14 september
Het was goed toeven in het najaarszonnetje die zaterdag op en rond het Multi Functioneel
Centrum in Engelbert. Naast het districtsbestuur waren achttien van de achtentwintig
aangesloten clubs vertegenwoordigd.

Veel verenigingen hebben moeite om hun bestuursfuncties te vervullen en ook is het lastig om
wedstrijdleiders te vinden. Daarom begonnen we met een workshop “Vinden en Binden”.

Ineke de Kuijper, de nieuwe voorzitter, presenteerde een korte powerpoint presentatie van de
Bridgebond. Daarna werden er ervaringen en tips uitgewisseld in discussiegroepjes. De sfeer in
alle groepen was zeer geanimeerd.

Bij de plenaire verslaglegging kwamen onder andere de volgende conclusies naar voren:

een persoonlijke benadering om mensen te vinden werkt het beste
waardering tonen is belangrijk, niet alleen het flesje wijn, maar vooral complimenten
taken splitsen, verdelen over meer mensen
een cursus aanbieden voor mensen die interesse in een bestuursfunctie hebben
het duidelijk omschrijven van clubtaken
vergoeden van onkosten van vrijwilligers

 
De dag werd vervolgd met de Algemene Leden Vergadering.

Als gast was Jan Stavast, lid van het bondsbestuur van de NBB, aanwezig. Hij bracht ons op de
hoogte over de stand van zaken in Utrecht.

Het belangrijkste is dat het Meerjarenbeleidsplan “Kom erbij “een update krijgt. Dat zal besproken
worden met de verenigingen op het congres in november en in regionale bijeenkomsten. De
uitgangspunten, onder andere meer de nadruk op het recreatieve bridge blijven gehandhaafd, 
zo is er een eigen lesmethode ontwikkeld voor de wat oudere bridger: Start met Bridge. Maar het
blijft  belangrijk om ook andere doelgroepen aan te boren. Er is vorig  jaar  een pilot jeugdbridge
van start gegaan. Automatisering blijft ook een aandachtspunt.

De standaard punten bij een ALV als het jaarverslag, de notulen, het financiële verslag en de
kascommissie konden in ongeveer een half uur afgehandeld worden. 

Daarna was het tijd voor de lunch die prima verzorgd was. s' Middags kon er nog gebridged
worden, Paul Wesselius deed de wedstrijdleiding. We deden het zonder kastjes, dus het was wel
wennen voor sommigen om de scoreslips  goed in te vullen. Jan Kanman en Jan Vriend wonnen
een fles wijn. Bij de prijsuitreiking was er nog een hapje en een drankje.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.

De volgende dag staat al gepland op zaterdag 12 september 2020, weer in het Multi Functionele
Centrum in Engelbert. Dus bestuurders en wedstrijdleiders, zet het alvast in je agenda.

Stuur voor Geert Maas
Op 21 september 2019 vierde BC Martini zijn 65-jarig bestaan aan het Paterswoldsemeer. Grietje
Pasma, eerder secretaris van Martini , had ter gelegenheid van dit jubileum,een Stuur
aangevraagd bij het district  voor Geert Maas.

https://app.inboxify.nl/view-online/6A335A77563133706131553D/48576B686C3269384A45303D/53344579456B75684E36504275514857737457446E513D3D


Helaas heeft ze dit niet meer kunnen meemaken. Ze is in
augustus plotseling overleden.

Namens de NBB heeft Paul Wesselius de onderscheiding uitgereikt.

Geert is sinds 1983 onafgebroken voorzitter van Martini en was
midden jaren tachtig penningmeester van het district bestuur. Ook was

hij vóór 1977 een aantal jaren wedstrijdleider van Martini. Geert wil nog  ongeveer drie  jaar
voorzitter blijven.

Activiteiten van het district:
SPO

Het NBB-district Groningen zal ook het komende bridgeseizoen weer een aantal SPO
(SpelPeilOntwikkeling)-cursussen organiseren, waarbij de te behandelen onderwerpen worden
bepaald in samenspraak met de cursisten.

Je kunt je daarvoor opgeven zowel individueel als per paar maar ook als groepje vanuit je eigen
bridgeclub. En als je daarbij je voorkeur voor thema’s of onderwerpen alvast vermeldt kan
daarmee rekening worden gehouden bij de indeling van de groepen. Voor het indelen van de
groepen is het ook prettig als je je speelsterkte enigszins kunt aangeven en in verband met de te
kiezen locatie ook je adres. En geef daarbij ook aan welke dagdelen je kunt of zeker niet kunt.

Dagdelen kunnen zijn ’s morgens van 10.00u. – 12.30u., ’s middags van 13.30u. – 16.00u. of ’s
avonds van 19.30u. – 22.00u.

Voor  de te kiezen onderwerpen en thema’s valt te denken aan bijvoorbeeld: Tegenspelen
(Uitkomen en signaleren), Op weg naar Slem (controlebiedingen en azen vragen), Zwakke
openingen en zwakke (sprong-)volgbiedingen, Competitief bieden, Kaartwaardering, nuttige
conventies, en zo meer.

De cursus zal bestaan uit vijf dagdelen in groepen van 16 á 20 deelnemers. De kosten bedragen
€ 35,00.

De onderwijsadviseur zal proberen op basis van de belangstelling en de wensen groepen samen
te stellen.

Zo gauw er een min of meer homogene groep kan worden gevormd kunnen we van start. De
onderwijsadviseur zoekt daarbij ook een docent.

Belangstellenden kunnen zich melden (bij voorkeur per mail) bij Eddie Gnirrep,
onderwijsadviseur.

e-mail: e.gnirrep@kpnmail.nl
telefoon: 06 30727952

Cursus Wedstrijdleiding

Na een aantal jaren vergeefs geprobeerd te hebben  om een cursus naar het Noorden te halen is
het voor het  seizoen 2019-2020 gelukt om een tiental kandidaten uit Groningen en Friesland te
vinden, die de komende wedstrijdleiderscursus willen gaan doen. Na enig overleg werd de
spelkennistest in Groningen (Denksportcentrum) afgenomen. Het slagen daarvoor is een
voorwaarde om mee te mogen doen met de cursus wedstrijdleider.

De cursus zal gegeven worden door Ad van 't Hoenderdal en begint 16 november.

Clubkampioenschap van het Noorden

Op zaterdag 8 december kunnen de bridgeclubs weer hun clubkampioenen afvaardigen naar het
Clubkampioenschap van het Noorden in Drachten.

Het aanmelden is alleen mogelijk via een aanmeldformulier, waarvan de link verzonden is via
een e-mail van het district aan de clubsecretarissen. Het is dus de bedoeling dat de
secretarissen de aanmelding van de clubkampioenen doen.

De aanmelding door de clubs graag voor 24 november 2019.

Bridgedrives voor beginners en cursisten

Op zaterdag 18 januari 2020 wordt in Groningen een drive voor beginners gehouden. Alle
cursisten en beginnende en thuisbridgers worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze
gezellige drive. Opgave graag per mail met vermelding hoeveel bridge-ervaring je hebt.

De drive wordt gehouden in het Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43 te Groningen , begint om
13:00 uur en duurt tot uiterlijk 17:00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 2,50 per persoon.

Ook als je geen bridge partner hebt kun je je opgeven.

Klaas Bruinsma
klaas.wassenaer1@zonnet.nl
telefoon: 0594 505760

Op zaterdag 18 april is er een drive voor beginnende en gevorderde cursisten in hotel Langwold
in Roden. Ter zijner tijd volgt hierover meer informatie.

Ook hier is de contactpersoon Klaas Bruinsma.

Districtswedstrijden

De volgende data zijn gereserveerd voor de district wedstrijden:

28 november,19 december in 2019
9, 23 januari, 6, 27 februari, 12 maart in 2020 voor de viertallen Hoofdklasse en Eerste
Klasse.
30 januari, 13 februari, 5 en  19 maart 2020 voor de Paren Hoofdklasse



14 februari 2020 voor het Leo Zweep toernooi

Inschrijven voor de districtswedstrijden voor 19 november bij Foppe Hemminga.

De regiocompetitie in Noordoost Groningen is 8 oktober weer begonnen.

Tot en met april wordt elke 2e dinsdagmiddag van de maand in Loppersum gespeeld.

Kaderdag Financiën

Er was veel positieve respons op het idee om een Kaderdag te organiseren speciaal voor
clubpenningmeesters. De datum van 9 november is geschrapt, vanwege het bridge congres in
den Bosch. De datum is nu vastgelegd op zaterdag 29 februari 2020.

Agenda: Voor verdere info zie op de NBB-site.

Zaterdagmiddagbridge Café Friescheveen Haren 12 oktober, 9 november, 14 december,
11 januari, 8 februari, 14 maart en 11 april.
Woensdagmiddagbridge, BC Martini en het Denksportcentrum Groningen 16, 23, 30
oktober en 6, 13, 20, en 27 november
2 November Nörger kroegen drive.
3 November Winschoter Adrillen Drive.
15 November Rotary Hoogezand-Sappemeer inschrijven@bridgedriverotary.hs.nl
16 November Open Hogelandsterdrive, Uithuizen.
23 November  Bartje Kroegendrive, Assen.
14 December Kor Voet Trofee, Groningen.
20 December Winterdrive BC Haren
22 December Rondje Brink Dwingeloo.
27 December oliebollendrive Marum
28 December Oliebollen Drive, Borger.
4 Januari butlertoernooi Denksportcentrum Groningen
21 Januari Roner Sans drive Roden
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Het Districtsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Ineke de Kuijper, voorzitter idekuijper@home.nl
Herman Bessem, secretaris bessem.herman@gmail.com
Jos Eilering, penningmeester joseilering@hotmail.com
Foppe Hemminga, Districts Competitie Leider foppe@hemminga.net
Paul Wesselius, secretaris wedstrijdzaken paulwess@home.nl
Nettie Hulstein, Vicevoorzitter wenhulstein@gmail.com
Jan van der Zwaag, webmaster jan.vanderzwaag@kpnmail.nl
Eddie Gnirrep, onderwijscoördinator e.gnirrep@kpnmail.nl

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u lid bent van District Groningen.
Via MijnNBB kunt u zelf beheren welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen. Dat is de enige plek
waar u uw voorkeur over het ontvangen van nieuwsbrieven naar eigen wens kunt instellen.

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met idekuijper@home.nl.
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