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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

Nieuwsbrief December 2015

Dit is de eerste Nieuwsbrief van het District Groningen van de NBB.
In deze Nieuwsbrief willen we bestuurders en leden in het District op
de hoogte stellen van de activiteiten in de provincie Groningen. De
Nieuwsbrief zal enkele malen per jaar verschijnen.

De meeste leden zullen het District kennen van de Districtscompetities
of misschien het Leo Zweep toernooi dat sinds 1985 jaarlijks wordt
gehouden. Het District doet veel meer. Enkele speerpunten van het be-
leid zijn coördinatie van bridgeonderwijs, zowel voor nieuwe bridgers
als ook opfris- en verdiepingscursussen. Daarnaast organiseert het Dis-
trict kaderopleidingen voor arbiters (TCL-A en TCL-B) en workshops
over het NBB-R Rekenprogramma.

Districtscompetities

De Hoofdklasse viertallen wordt gespeeld over tien ronden. Die is
in volle gang. De acht deelnemende teams spelen een round robin
over zeven avonden en vervolgens een play-off om te bepalen wie
kampioen wordt en zich daarmee plaatst voor de Tweede Divisie in
het volgende seizoen.

De Eerste klasse gaat binnenkort
van start. Daarvoor is opgave
nog steeds mogelijk. In de Eerste
klasse staat een gemoedelijke
sfeer voorop maar uiteraard
is het een serieuze competitie.
Gespeeld wordt op zes donder-
dagen (07-01-16, 21-1, 04-02,
18-02, 03-03 en 17-03) in het
Jannes van der Wal Denksport-
centrum in Groningen. Opgave

kan via de betreffende clubfunctionaris (meestal de TC).

De afgelopen jaren hebben we de parencompetities in de agenda
gemist. We gaan dit seizoen een parencompetitie op Hoofdklasse nivo
organiseren die toegankelijk is voor alle leden binnen het District. We
spelen op zes donderdagen (28-01-16, 11-02, 25-02, 10-03, 24-03 en
07-04) eveneens in het Jannes van der Wal Denksportcentrum. De
kampioenen verwerven een plaats in de Tweede Divisie paren in het
komende seizoen.
Aanmelding voor de parencompetitie kan via de inschrijvingsmodule
die te vinden is op Mijn NBB. Verdere inlichtingen volgen in een
aparte email.

http://mijnnbb.nl


Clubbezoeken

De afgelopen twee en een half jaar
zijn bijna alle clubs bezocht door
een delegatie van het districtsbe-
stuur. Twee of drie bestuurders be-
zoeken een club om te informeren
naar het reilen en zeilen in de ver-
eniging. Een enkele keer werd na
de ontmoeting meegespeeld op de
reguliere clubavond.
Het Districtsbestuur heeft de be-
zoeken als vruchtbaar ervaren.
Steeds werd een verslag geschre-
ven dat door alle bestuursleden is
gelezen. In de gesprekken konden
we onze doelstellingen onder de
aandacht brengen. Dat heeft ge-
leid tot de opzet van een aantal in-
teressante activiteiten die door de
clubs werden opgepikt. Een aan-
tal beginners- en verdiepingscur-
sussen is opgestart. In het rayon
Noord (Hogeland) is een regio-
competitie opgestart die vorig sei-
zoen 30 paren trok en dit seizoen
zelfs 40.

We hebben de clubs gevraagd hoe
het er mee stond. Een aantal
onderwerpen kwam vaker aan de
orde. Vrijwel alle clubs die in een
commerciële lokatie spelen meld-
den dat daar de prijzen (soms
fors) waren gestegen. Dat leek
niet het geval bij de clubs die in
buurtgebouwen, kerken en sport-
accomodaties spelen. Een aan-
tal clubs voelde zich in de afge-
lopen jaren gedwongen uit te wij-
ken naar een andere speelgelegen-
heid.
We gaan in de komende periode
bij de laatste verenigingen op be-
zoek. Daarna gaan we kijken of
we de bezoeken per rayon kun-
nen inplannen. Bij enkele clubs
was er vraag naar samenwerking
met andere verenigingen. Het
lijkt ons interessant om een rondje
te maken waarbij feedback van
bestuursleden en verenigingen uit
de omgeving centraal staat.

Activiteiten
• di 29-12 Oliebollendrive BC Wildervank te Veendam. Lynn Streu-

per
• 6 donderdagen (28-01-16, 11-02, 25-02, 10-03, 24-03 en 07-04)

Hoofdklasse paren. Foppe Hemminga
• za 2 januari BC Groningen Butlertoenooi. Sieger Rinzema
• vr 29 januari Leo Zweep Toernooi Roden. Foppe Hemminga
• vr 4 maart Vlinderdrive BC Wildervank te Veendam. Lynn Streuper
• za 19 maart 25ste Ot & Sien drive Roden.

bcrodenotensien@gmail.com
• za 4 juni APIH Cafédrive Groningen. http://www.apihcafedrive.nl

Opgave Activiteiten

Clubactiviteiten die ook open staan voor niet-leden (toernooien, kroe-
gendrives) dienen te worden aangemeld bij het District. Het District
zal vrijwel altijd toestemming voor de activiteit verlenen. Na aanmel-
ding wordt de activiteit op de agenda geplaatst. De agenda kunt u
raadplegen op de Clubsite van het District. Het is na aanmelding mo-
gelijk de activiteit op de agenda van de NBB te plaatsen of zelfs in het
NBB blad Bridge. Klik hier voor meer informatie.

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 organiseren
van Districtscompetities die tot
de lagere klassen behoren in
de landelijke competities. Het
District heeft een bestuursover-
eenkomst met de NBB gesloten
waarin een aantal taken wordt
genoemd. Het mogelijk maken
en organiseren van bridge- en ka-
dercursussen is zo’n taak. Ook
speelt het Districtsbestuur een rol
bij de organisatorische ondersteu-
ning van clubs.
Het beleid van het District sluit
aan bij de doelstellingen van
de NBB. Op dit moment zijn
de volgende onderwerpen actu-
eel: ledenaanwas, vrijwilligersbe-
leid (onder andere het uitreiken
van keien, sturen en ons eigen
Peerd van Ome Loeks) en mid-
dagbridge.
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Groningen.

Kolofon
Uitgave NBB District Groningen
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