
 
 

Uitnodiging tot inschrijving  Spelpeilverbetering 2017-2018 
 

Haarlem 15-09-2017 
 
Beste bridgers van het District Kennemerland, 
 
Het district Kennemerland vindt het belangrijk dat clubleden, die hun speel- en biedtechnieken 
verder willen ontwikkelen, daartoe in de gelegenheid worden gesteld. De diversiteit van 
speelniveaus maakt het voor kleine en middelgrote clubs moeilijk om op dat gebied “voor elk 
wat wils” te bieden. District Kennemerland wil hen daarbij helpen door in districtsverband 
lesblokken te organiseren. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Niek Roderkerk 
Onderwijscoördinator District Kennemerland 

 

Programma 2017-2018 
 

Het programma bestaat uit drie blokken van 4 lessen in 2017, en drie blokken van 4 lessen 
in 2018. 
Nieuw dit jaar is een speelles na beëindiging van een blok met spellen over de behandelde 
onderwerpen. Zie ook de website van het district voor meer informatie, het aanbod Najaar 
2017en Voorjaar 2018. 
 
De lessen worden gegeven op zaterdagmorgen van 10.00 – 12.30 uur in het Kennemer 
Sportcenter, IJsbaanlaan 4A  2024 AV Haarlem 
  

BLOK ONDERWERP DATUM 

1 Info-doublet en volg SA 21-10-2017 

 Speelplan troefcontracten 04-11-2017 

 Uitkomen en signaleren 18-11-2017 

 Speelles 02-12-2017 

2 Reverse 28-10-2017 

 Signaleren uitgebreid 11-11-2017 

 Negatief doublet 25-11-2017 

 Speelles 09-12-2017 

3 Muiderberg 21-10-2017 

 Veilige speelwijze 04-11-2017 

 Multi 18-11-2017 

 Speelles 02-12-2017 

4 Kaartwaardering 03-02-2018 

 Speelplan SA contracten 17-02-2018 

 Volgbiedingen 03-03-2018 

 Speelles 17-03-2018 

5 Vierde Kleur 10-02-2018 



 Gevaarlijke hand 24-02-2018 

 Strijd om de deelscore 10-03-2018 

 Speelles 24-03-2018 

6 Eliminatie en Ingooi 03-02-2018 

 Verdediging tegen Multi en Muiderberg 17-02-2018 

 Speelplan bij tegenspel 03-03-2018 

 Speelles 17-03-2018 
 
Ook dit jaar zijn de docenten: Driek Bronsgeest, Wim Ostendorf en Niek Roderkerk. 

 

Kosten en annulering 
 

Het inschrijfgeld is € 50,00 per deelnemer voor een blok van 4 lessen van 2,5 uur inclusief 
koffie of thee in de pauze. Na de les wordt een samenvatting uitgereikt. 
Leden van de NBB krijgen korting en betalen € 40,00. 
Inschrijving is alleen mogelijk per blok. U kunt u voor meerdere blokken inschrijven.Bij minder 
dan 8 inschrijvingen kan een blok worden geannuleerd. De betreffende cursisten krijgen dan 
hun inschrijfgeld terug. 

 

Inschrijving 
 

U kunt u inschrijven voor zowel het najaar 2017 als het voorjaar 2018 voor 
14 oktober 2017 per e-mail bij Niek Roderkerk, n.roderkerk@snelnet.net met vermelding 
van naam, bondsnummer en bloknummer. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. 
Maximaal 32 deelnemers per blok! 
 
Het inschrijfgeld kunt u overmaken op bankrekening  NL40INGB0000606035  t.n.v. 
Bridgedistrict Kennemerland onder vermelding van het bloknummer waarvoor u zich 
opgeeft, uw naam en bondsnummer. Graag duidelijk en volledig vermelden. 
De inschrijving is definitief wanneer het inschrijfgeld door de penningmeester is ontvangen. 
Nadat u het inschrijfgeld heeft overgemaakt ontvangt u een bevestiging per mail. 

 

  

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u lid bent van District Kennemerland. 
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. 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar n.roderkerk@snelnet.net. 

  
 

	


