
3e Nieuwsbrief bridge district Groningen

Van de voorzitter

Het aantal leden in district Groningen begint zich te stabiliseren. Wel zijn er nog steeds clubs, 
die kleiner en kleiner worden en in de komende jaren dreigen te verdwijnen. Dat zijn er 
minstens 3 van de 29. Het bestuur probeert deze clubs met raad en daad ter zijde te staan om 
ze te helpen te blijven voortbestaan. Gelukkig zal het bestuur per 30 september 2016 (indien 
de ALV daarmee instemt) uitgebreid worden met Ineke de Kuijper, die zich speciaal zal 
bezighouden met club ondersteuning en daarnaast als vice voorzitter zal fungeren.

Middagclubs of middag competities zijn nu aanwezig in vrijwel alle rayons: Westerkwartier 
(Roden, donderdagochtend), Noord (middag competitie via Hogeland), Oost (Hoogezand-
Sappemeer, Wildervank en Stadskanaal), Haren ( Bridge ’86 in café Friescheveen), 
Groningen (De Schakel, Societeit Harmonie en BC Noord). Het zou mooi zijn als er ook in 
andere rayons een informele – wellicht maandelijkse – competitie gespeeld zou worden.

De district competities consolideren zich. Er wordt gespeeld in de Hoofdklasse en Eerste 
Klasse Viertallen en in de Hoofdklasse Paren. Club besturen worden aangespoord hun leden 
op te wekken om deel te nemen aan deze competities. Wellicht einde 2017 zal er een 
Kampioenschap van het Noorden zijn waaraan van elke club een paar (de ‘club kampioenen’) 
kan deelnemen. Ook om het Kampioenschap van bridge district Groningen kan weer 
gestreden worden in het Leo Zweep toernooi in voorjaar 2017.

Op zaterdag 5 november 2016 zal het Bridge Congres van de NBB plaatsvinden in 
Noordwijkerhout. Uw voorzitter zal daar heen gaan en roept alle clubs op om tenminste één 
persoon dit congres te laten bezoeken. Het is leuk en de clubs zijn nu direct leden van de NBB 
zodat ze daar – indien aan de orde – kunnen meestemmen. Ook kunt u de district voorzitter 
machtigen om uw stem uit te brengen.

Graag willen we uw mening over twee door het district te organiseren technisch 
ondersteunende activiteiten:

1. Instructie in het gebruik van de sterk vernieuwde versie van het NBB rekenprogramma 
(versie 3.1)

2. Instructie aan personen met tenminste het diploma CLA (competitieleider A).Wat 
zouden die personen eventueel willen leren? Arbitrage problemen? Handig opzetten 
van een competitie? Andere onderwerpen?


