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Nieuwsbrief NBB District Groningen juni 2018

Online versie

Van de redactie
Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit seizoen met daarin een overzicht van de mogelijkheden om in de zomer te k

Klaas Bruinsma kijkt als mede organisator terug op een geslaagde Toekomstdrive.
Het districtsbestuur organiseert nog een drive voor vrijwilligers en start het nieuwe seizoen op 15 septem
met een kaderdag voor bestuurders.
Het bestuur wil dit soort dagen en andere zaken graag blijven organiseren, maar dat kan alleen als er n
in deze Nieuwsbrief succes heeft.

Namens het bestuur wens ik alle bridgers in ons district een hele fijne zomer toe.
  

Ineke de Kuijper

Bestuursleden gezocht!
Het bestuur van het district Groningen is het aanspreekpunt voor de aangesloten 30 bridgeclubs. Het organiseert 
Ontwikkelingscursussen, de kaderdagen voor wedstrijdleiders en bestuurders en drives voor beginners, vrijwillige
zijn specifieke taken, zoals de Districtscompetitieleider (DKL), de clubadviseur en de onderwijsadviseur, naast na
Als district krijgen we ondersteuning van de Nederlandse Bridge Bond.

  
Vind je het leuk om dingen te organiseren? Wil je vorm geven aan het beleid van de NBB dat zich de laatste jaren
niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden (zie kolofon). En je hoeft geen goede bridger te zijn o
 
We zijn vooral op zoek naar een secretaris, maar ook andere bestuursleden zijn van harte welkom. De taken kun
van de BridgeBond zijn indicatieve functieprofielen te vinden voor de diverse bestuursfuncties.

Vrijwilligerstoernooi
Het vrijwilligerstoernooi op 8 juni lijkt een groot succes te worden. Het vindt plaats in Twee Provinciën in Haren. D

Verslag toekomstdrive 14 april
Op zaterdag 14 april organiseerde het district Groningen voor de vierde maal een eigen toekomstdrive. Daarvóór 
noordelijke provincies. Dat het spelen van een eigen drive een goede keuze is geweest blijkt uit het aantal deelne
en 13 gevorderde paren).

 De winnaars bij de beginners waren Henriëtte Kap en Bernhard Joling. Bij de gevorderden wonnen Anje Drenth e
De spellen waren uitgezocht en toegelicht door de BridgeBond. Het optimale resultaat werd niet altijd gehaald, ma
tempo erg hoog ligt (3 spellen per half uur is voor beginnende bridgers vaak nog lastig), er veel spellen moeten w
wel eens minder wordt in een volle zaal.

 Deze drive heeft opnieuw aan de verwachtingen voldaan. Er kwamen veel positieve reacties, met name om het w
 
In dat verband is het goed om ook het zomerbridge te vermelden. Veel beginnende bridgers gebruiken het zomer
overzicht van de mogelijkheden is op de site van het district gezet en toegestuurd aan alle clubs. Maar het toestu
zij zelden op de site van het district of een club kijken, maar nog wel een zetje in de rug nodig hebben om deel te 
 
Klaas Bruinsma

Peerd voor Klaas Keuter

http://app.inboxify.nl/view-online/6F6E62644B553477356E383D/48576B686C3269384A45303D/2F5A62324C33396D4E707672583733544537456261513D3D
http://https//www.bridge.nl/publicaties-van-de-nbb/185-reglementen-en-documenten
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Op 16 mei heeft Foppe Hemminga namens het District een Peerd van Ome Loeks uitgereikt aan Klaas Keuter.
 Klaas is achttien jaar wedstrijdleider geweest bij Bridge Club De Stadjers tot hij daarmee wegens gezondheidsred

Daarvoor heeft Klaas het wedstrijdgedeelte verzorgd bij BC Roden. Ook deed hij de wedstrijdleiding bij de Ot en S

Erelid en Kei
Maandag 28 mei heeft het bestuur van Bridgeclub Noord Jack en Diny Schota
Het bestuur had voor Jack nog een verrassing in petto. Zij mochten namens de
Jack de Kei uitreiken.

 Het uitreiken van een Kei kan aan diegenen, die met hart en ziel hebben bijged
bijgedragen, BC Noord durft zelfs te zeggen; dat zonder Jack het aantal bridge

Zomerbridge
Alle informatie over de Zomerdrives in district Groningen zijn te vinden op onze website.

  
MAANDAGAVOND

*    BC 't Hogeland De Kandelaar, Hoofdstraat 18, Uithuizen

* BC Veendam de Borgerswoldhoeve, de Flora 2, Veendam

         

DINSDAGAVOND

* BC Doublet '81 de Reensche Compagnie, Hogezand

* BC Filarski Restaurant De Twee Provinciën, Haren

* BC Winschoten Partycentrum Lamain, Bosstraat 25, Winschoten

* BC Wildervank 1957 Zalenverhuur Sorghvliet (Dukdalf), Veendam

* BC Roden Onder de Linden, Brink, Roden

        

WOENSDAGAVOND

* BC Stadskanaal Zaal Hoekzema, Ingang Hemenweg, Stadskanaal

* BC Zuidhorn de Opstal, Kerkstraat 4, Zuidhorn

* BC Marum Ons Centrum, Kruisweg 32, Marum

* BC Nienaka ’t Gorechthuis Hortuslaan 1, Haren

        

DONDERDAGAVOND

* BC Delfzijl Het Anker, M van Coehoornsingel 21-1, Delfzijl

* Bridgeclub Noord 't Vinkhuys, Diamantlaan 94, Groningen

* BC Meerbridge MFC, Woldjerspoorweg 5-A, Engelbert

Districtscompetities 2018 - 2019

https://www.nbbclubsites.nl/sites/default/files/groepen/12/files/zomerbridge-informatie%202018%20versie%2030%20april.pdf
https://www.nbbclubsites.nl/club/12007
https://maps.google.com/?q=Hoofdstraat+18,+Uithuizen&entry=gmail&source=g
http://www.bridgeclubveendam.nl/?p=114
https://maps.google.com/?q=Flora+2,+Veendam&entry=gmail&source=g
https://www.nbbclubsites.nl/club/12005
https://www.nbbclubsites.nl/club/12018/nieuws/920381
https://www.nbbclubsites.nl/club/12013/pagina/900386
https://www.nbbclubsites.nl/club/12040
https://www.nbbclubsites.nl/club/12022/nieuws/923678
https://www.nbbclubsites.nl/club/12009/nieuws/910381
https://www.nbbclubsites.nl/club/12026/nieuws/921175
https://www.nbbclubsites.nl/club/12029/nieuws/921320
https://maps.google.com/?q=Hortuslaan+1,+Haren&entry=gmail&source=g
https://www.nbbclubsites.nl/club/12038/nieuws/864999
https://maps.google.com/?q=M+van+Coehoornsingel+21-1,+Delfzijl&entry=gmail&source=g
https://www.nbbclubsites.nl/club/12044
https://maps.google.com/?q=Diamantlaan+94,+Groningen&entry=gmail&source=g
https://www.nbbclubsites.nl/club/12041
https://maps.google.com/?q=Woldjerspoorweg+5-A,+Engelbert&entry=gmail&source=g
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In de Nieuwsbrief van maart keken we terug op een geslaagd seizoen. Daar kunnen we nu de kampioenen van d
De heren Sjaak Kempe en Geert Jan Gritter zijn eerste geworden en hebben daarmee een plaats in de Tweede D
 
Voor het komende seizoen zijn de data (voorlopig) vastgesteld op:

  
Voorlopige agenda Districtswedstrijden
15-11-2018

 29-11
 13-12
 27-12
 10-01-2019

 17-01
 18-01
 24-01
 01-02
 07-02
 14-02
 21-02
 28-02
 07-03

Viertallen I
 Viertallen II
 Viertallen III
 Kerstvakantie

 Viertallen IV
 Paren I

 Leo Zweep
 Viertallen V
 Paren II

 Viertallen VI
 Paren III

 Voorjaarsvakantie
 Viertallen VII

 Paren IV
 
Er is een belangrijke wijziging in de opzet van de Eerste klasse viertallen. Die spelen vanaf dit seizoen wedstrijde
(twee wedstrijden per avond). De data vallen samen met de competitie in de Hoofdklasse waarbij we er van uitga
klasse mogen verwelkomen.

  
Een officiële uitnodiging met de mogelijkheid in te schrijven wordt na de zomervakantie gestuurd aan de clubs. Vo
inschrijven. Zodra de inschrijving is geopend (in het najaar) worden hiervoor uitnodigingen verstuurd.

Kolofon
Mei 2018 - Jaargang 3 nummer 2

 Wordt verspreid onder de leden van de NBB in de provincie Groningen
 Uitgave: NBB District Groningen (website)

 Redactie: Ineke de Kuijper, Foppe Hemminga
 Het Districtsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Paul Wesselius, voorzitter paulwess@home.nl
Ineke de Kuijper, vice-voorzitter idekuijper@home.nl
Jos Eilering, penningmeester joseilering@netvisit.nl
Foppe Hemminga, Districts Competitie Leider foppe@hemminga.net
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 Gro
Via mijnNBB kunt u zelf beheren welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen. Dat is de enige plek waar u uw voorkeu

kunt instellen. 
 Voor vragen over nieuwsbrief kunt u terecht bij idekuijper@h
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