
  

BRIDGESEIZOEN DISTRICT IJSSELSTREEK 2020-2021 
 

Geachte bridger, 
 
Het is augustus 2020 en Nederland zoekt zich een weg met corona. Dat valt niet mee, zeker niet voor 
bridgeliefhebbers. 
On-line bridge bood in de voorbije maanden enig soelaas voor missend spelplezier. Veel clubs hebben 
dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden via o.a. Stepbridge en zullen dat in de komende 
maanden ook blijven doen. Een deel van de clubs biedt inmiddels ook weer gelegenheid tot live spelen. 
Dit met hanteren van strikte protocollen op basis van de richtlijnen vanuit de bridgebond (zie 
www.bridge.nl) en de lokale verordeningen en de eventuele regels voor de speellocatie. Bridgeclubs 
zorgen voor faciliteiten, bridgers maken op eigen kompas en voor eigen risico hun keuze of en hoe men 
speelt. Daarmee is de situatie in het clubbridge waarschijnlijk voor een wat langere periode geschetst. 
 
Geen districtswedstrijden tot januari 2021 

 
Vorige week heeft de Nederlandse Bridge Bond  besloten de competitie-activiteiten op landelijk niveau 
(Meesterklasse, Eerste en Tweede Divisie) in ieder geval tot januari 2021 uit te stellen. Het 
districtsbestuur heeft daarop hetzelfde besloten voor de districtswedstrijden in het district IJsselstreek. Dit 
betreft de competities voor viertallen, open paren en senioren paren. Zodra er startdata bekend zijn, 
wordt u door ons geïnformeerd over de inschrijving. 
 
Nieuwe districtscompetitieleider (DKL) 

 
Peter Rado heeft kenbaar gemaakt het DKL stokje na 36 jaar (!) over te willen dragen. Hij is voor veel 
bridgers het gezicht van het district IJsselstreek en heeft op zijn eigen wijze het wedstrijdbridge al die 
jaren uitstekend in banen geleid. 
 
We zijn blij dat hij als bestuurslid wedstrijdzaken voor ons beschikbaar blijft. 
 
 
Er is een vervanger voor Peter gevonden in de persoon van Gijs de Koning Gans uit Zwolle. Gijs is als 
wedstrijdleider al vele jaren actief bij o.a. districtswedstrijden in Zwolle en fungeert daarnaast als 
regionaal competitieleider voor de NBB in de regio Noord. Wij hebben er het volste vertrouwen dat met 
Gijs in een goede opvolging van Peter kan worden voorzien. Gijs blijft zelf de wedstrijdleiding in Zwolle 
doen. Voor de speellocatie in Apeldoorn is een team van wedstrijdleiders geformeerd, die de taken 
onderling zullen verdelen. De formele overdracht wordt beoogd plaats te vinden in de Algemene 
Ledenvergadering van het district op zaterdagochtend 3 oktober a.s  in het Denksportcentrum Zuid in 
Apeldoorn. 
 
Vanaf deze plek uiten wij graag onze waardering voor alle vrijwilligers bij de clubs die in deze coronatijd 
met extra inzet zoveel mogelijk bridgeplezier bij de leden blijven brengen. 
 
We wensen alle bridgers in en buiten het district een gezond en fijn seizoen toe! 
 
  
Het districtsbestuur 
 
 
Harrie van den Bijgaart, voorzitter, bijgaart@wxs.nl 
Rob de Lange, secretaris/clubadviseur, rob@rydl.nl 
Henk Jansen, penningmeester 
Peter Rado, wedstrijdzaken 
Gejo Peet, opleidingsadviseur 
 
  

 

BVC - ARBITREREN/ORGANISEREN 
 



BVC - ARBITREREN / ORGANISEREN 
Omdat u in deze coronaperiode wellicht op een andere manier met bridge bezig wilt, brengen we graag 
de online modules BVC (Basisvaardigheden Clubleider onder de aandacht:  
 
1.      BVC organiseren en 
 
2.      BVC arbitreren 
 
De modules BVC vervangen de voormalige cursus Clubleider A en zijn bedoeld voor iedereen met 
belangstelling voor het organiseren en leiden van clubwedstrijden. Na ze gevolgd  te hebben weet u hoe 
een clubavond op te zetten en te leiden. De beide modules zijn samen ook de opstap naar de meer 
gevorderde opleidingen tot Clubleider B (CLB) en Wedstrijdleider (WL). De modules kunnen desgewenst 
ook apart worden gevolgd. Er is geen afsluitend examen, maar wel een zelftest om te zien of men de stof 
goed begrepen heeft. 
 
 De module organiseren richt zich op het organiseren van een speelmoment. Na deze module kunt u 
zelfstandig een clubavond opzetten en tot een goed einde brengen. De module arbitreren richt zich op de 
meest voorkomende arbitrages op een clubavond. Na deze module kunt u die zelfstandig oplossen. Meer 
over de inhoud van beide modules is te vinden op https://www.bridge.nl/kennisbank-onderwerp/bvc/ 
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