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NBB District Groningen

District Groningen had 30 clubs
op 01-01-2015; er waren 2565
leden en 14 jeugdleden (was 32
clubs en 2542 leden).

De provincie is opgedeeld in 5
rayons:

• Hogeland (6)
– BC Bedum
– BC Delfzijl
– BC Het Hogeland
– BC Ready
– BC Rui-Ten Boer
– BV Winsum

• Oost-Groningen (6)
– BC Doublet ’81
– BC Stadskanaal
– BC Veendam
– BC Wildervank 1957
– BC Winschoten
– BC Hoogezand - Sappemeer

• Haren (5)
– BC De Stadjers
– BC Filarski
– BC Haren
– BC Nienaka
– Bridge ’86

• Groningen stad (9)
– APIH
– BC De Derde Hand
– BV Soc. De Harmonie
– BC De Schakel
– BC Groningen
– BC De Zeerob
– BC Martini
– BC Meerbridge
– Bridgeclub Noord

• Westerkwartier (3)
– BC Leek
– BC Marum
– BC Roden

Middagbridge
Middagbridge is in opkomst. Waarschijnlijk komt dat omdat de leden steeds
ouder worden en oudere bridgers willen liever ’s middags dan ’s avonds spe-
len. Het Districtsbestuur heeft een inventarisatie gemaakt van de clubs die mid-
dagbridge aanbieden. Ook veel grijze clubs spelen ’s middags. Bridgeclub De
Schakel speelt naast het bridgen ’s avonds ook 1 x per 2 weken op de maandag-
middag, 13.30-16:30 uur, de even weken. Het adres is Wijkcentrum de Schakel
Rijksweg 15 Groningen. Voor inlichtingen Dea Scholtens 050-5411833.

Op de Sociëteit De Harmonie wordt drie middagen per week gebridget. Op
maandagmiddag competitie, op dinsdagmiddag door beginners en vrijdagmid-
dag vrij bridgen voor iedereen. Inlichtingen bij Ton van der Haar.

Bridge Club Noord is een alsmaar groeiende BridgeClub met bijna 150 enthou-
siaste leden. Er is op maandagmiddag cursus. Op woensdagmiddag is er een
oefen/speel middag; aan het eind van het spelen wordt er uitleg gegeven over
bieden en uitspelen. Voor meer info zie de clubsite of de eigen website, Fred
Staal, voorzitter.

Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer speelt in Hotel Faber, Meint Veningastraat
123, 9601 KE Hoogezand (0598-39333), op 13 en 27 januari, 10 en 24 fe-
bruari, 9 en 23 maart en 6 en 20 april 2016, aanvang 13.30 uur, aanwezig
zijn om 13.20 uur, Kosten 4,- per paar, Uitslag op clubsite. Contactgegevens:
bc.hs1953@gmail.com

B.C. Roden, Onder de Linden, Brink 27, 9301 JK RODEN, speelt donderdagoch-
tend vanaf 9 uur, via Harry van den Elskamp.

B.C. Wildervank, Dukdalf Veendam, De Reede 1, 9642 MA VEENDAM, speelt
op maandagmiddag, Lynn Streuper.

Bridge 86, café Friescheveen, Meerweg 136, 9752 XE Haren, speelt op donder-
dagmiddag, inlichtingen: Harry Dubois.

Cursus Rekenprogramma II
Op zaterdag 7 mei 2016 zal Reinder Reitzema een cursus NBBR II geven in het
Denksportcentrum te Groningen, van 10-13 en 14-17 uur. Bijwonen is gratis, er
kan een lunch gekocht worden in het DSCG.

Bij de tweede module gaat men ervan uit dat de stof van Module 1 bekend
is. Module I was gericht op het kunnen regelen van een clubavond tijdens een
lopende competitie.

Module II is gericht op het organiseren van de competitie over het hele seizoen:
opzetten van competities (vooral de parencompetitie); combitafel, buiten me-
dedinging en 3 personen als een paar; ledenbestand importeren en bijwerken;
reglementen invoeren, aanpassingen en toevoegingen; schema beheer, toevoe-
gen en aanpassen; opschonen van bestanden.
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Leo Zweeptoernooi in Roden
Op vrijdag 29 januari zijn de wedstrijden om de Leo Zweep beker gespeeld. In
een volle zaal bij ’Onder de Linden’ in Roden is door 11 teams gestreden om
de titel Clubkampioen District Groningen. We bedanken Jaap Venekamp, Frits
Magendans en de BC Roden voor hun hulp bij de organisatie. De uitslag staat op
de districtssite onder het kopje Uitslagen. Dit is de eindstand:

1 BC Martini 88 7 BC De Schakel 52
2 BC De Zeerob 79 APIH Blauw 52
3 BC Groningen Wit 76 9 BC Roden 49
4 BC Filarski 59 10 Bridge ’86 47
5 BC Het Hogeland 57 11 APIH Appel 46
6 BC Groningen Groen 55

We feliciteren BC Martini met de overwinning. Vorig seizoen was BC Martini ook
al de sterkste.

Kaderdag

Wanneer: zaterdag 9 april a.s. van 10:30 tot 15:30
Waar: De Harmonie, Kreupelstraat 10, 9712 HW Groningen
Docent: Ad van ’t Hoenderdal
Voor wie?: Alle personen, die betrokken zijn bij het organiseren van bridge bij-
eenkomsten

Het District organiseert jaarlijks een Ka-
derdag voor alle vrijwilligers binnen de
verenigingen in het District. Op deze
dag geeft een kaderdocent een lezing
die vaak, maar niet altijd over arbitra-
ges gaat. De Kaderdag is dan ook een
nuttige opfris- een bijspijkerdag.
Ad van ’t Hoenderdal geeft de cursus-
sen CLA en CLB in district Groningen en
is één van de meest bekwame docenten
op dit gebied in Nederland.

Hij schrijft over de onderwerpen die op
de Kaderdag aan de orde komen: “Ik
zat in eerste instantie te denken aan
verkeerd bieden versus verkeerd uitleg-
gen en wanneer de arbiter roepen, maar
ben vooral benieuwd waar de deelne-
mers in de praktijk tegenaan lopen en
wat ze dan in een wat breder verband
besproken zouden willen zien. Dat
mogen ze rechtstreeks naar mij sturen
ad.van.t.hoenderdal@kpnmail.nl.

Activiteiten
• za 19 maart 25ste Ot & Sien drive Roden.

bcrodenotensien@gmail.com
• vr 8 april Hoogholtje drive Hoogezand Everhardus Roek
• wo 13 april Seniorenviertallen voorronde Ureterp Foppe Hemminga
• za 7 mei Cursus NBB-R II 10:00 - 17:00 uur Jannes van der Wal Denksportcen-

trum Groningen Reinder Reitzema
• za 4 juni APIH Cafédrive Groningen. http://www.apihcafedrive.nl
• vr 30 september 19:30 uur Algemene Ledenvergadering District Groningen.

Wijkcentrum De Schakel, Rijksweg 15, 9731 AA Groningen.

Opgave Zomerdrives
In de komende Nieuwsbrief zullen de zomerdrives van de verenigingen ruim aan de orde komen. Voor
opname in de Nieuwsbrief april vragen we de verenigingen die (openbare) zomerdrives organiseren
om alle gegevens ruim op tijd maar in ieder geval voor eind maart door te geven aan de DKL Foppe
Hemminga. Na aanmelding ontvangt u tevens informatie om de drives te publiceren in de agenda
zomerdrives die is bijgevoegd in het zomernummer van Bridge.

NBB District Groningen

http://nbbclubsites.nl
/district/12

• Paul Wesselius, voorzitter
paulwess@home.nl

• Joyce Haarman, secretaris
joyce44@ziggo.nl

• Jos Eilering,
penningmeester
joseilering@netvisit.nl

• Foppe Hemminga, DKL
foppe@hemminga.net

• Jan van der Zwaag,
webmaster
jan.vanderzwaag@kpnmail.nl

• Eddie Gnirrep,
onderwijs adviseur
e.gnirrep@kpnmail.nl

Tot de doelstellingen van het
District behoren het organise-
ren van Districtscompetities
die tot de lagere klassen be-
horen in de landelijke compe-
tities. Het District heeft een
bestuursovereenkomst met de
NBB gesloten waarin een aan-
tal taken wordt genoemd. Het
mogelijk maken en organiseren
van bridge- en kadercursussen
is zo’n taak. Ook speelt het
Districtsbestuur een rol bij de
organisatorische ondersteuning
van clubs.

Het beleid van het District
sluit aan bij de doelstellingen
van de NBB. Op dit moment
zijn de volgende onderwerpen
actueel: ledenaanwas, vrijwil-
ligersbeleid (onder andere het
uitreiken van keien, sturen
en ons eigen Peerd van Ome
Loeks) en middagbridge.
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Jaargang 1 nummer 2
Maart 2016
Wordt verspreid onder de leden
van de NBB in de provincie
Groningen.

Kolofon
Uitgave NBB District Groningen

Redaktie
Foppe Hemminga
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