
verslag van de vergadering van 17 mei 2006 
 
Aanwezig de verenigingen: Berkel en Rodenrijs ( Roland van Ommen), De Gaech ( Rob 
Berger), Delftse B.C. ( Wim van Beek), Gisolf ( Emmy Schouten en Peter Bommele), 
Kontrakt ( Hans Bongers en Ben Terpelle), Monsterscore ( Marie den Heijer), One Down 
Delft ( Liet Relou en Cor Lamain), ’s-Gravenaas ( Margreet Buisman), Tuinen en Akkers ( 
Janny Wessels), Westlandse B.C. ( Geert Groenewegen en Peter Hubers). Verder het erelid 
Henk van Dam en de bestuursleden Frits Kellenbach, Gerard Martèl, Bert van de Mosselaar, 
Klaas Munneke en Jac Remmen. 
 
1.Opening 
Om 20 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij verwelkomt de aanwezigen en betreurt het 
dat zo veel verenigingen niet vertegenwoordigd zijn. Wellicht dat de finale van de Champions 
leage hier mede debet aan is.  
Hij merkt op dat agendapunt 5 op de agenda ontbreekt. 
 
2.Verslag van de vergadering van 26 november 2005 
Met de tekst van het verslag wordt ingestemd. Janny Wessels vindt de wijze waarop sprekers 
in de tekst worden opgevoerd nogal onpersoonlijk en ziet liever de voornamen vermeld. De 
voorzitter vraagt de secretaris om dit in het vervolg te doen. 
 
3.Ingekomen stukken en mededelingen 
Binnengekomen is een bericht van verhindering voor deze vergadering van veertien 
verenigingen. Vier verenigingen hebben helaas niets van zich laten horen. 
Verder zijn de stukken binnen gekomen voor de bondsvergadering van 20 mei a.s.. 
 
4.Actiepuntenlijst 
De punten 1 en 2 staan op de agenda. Met betrekking tot punt 3 meldt de voorzitter uit de 
bondsraad terug dat het experiment door gaat. Weliswaar werden in de bondsraad ook wel 
bezwaren onderkend maar die werden niet als zo zwaar gezien dat men dwars wilde gaan 
liggen. Ten aanzien van punt 4 meldt de voorzitter dat er weinig namen zijn door gegeven. Hij 
vraagt allen om namen alsnog door te geven aan Gerard Martèl. Wat betreft punt 5 zag de 
NBB geen taak om hier corrigerend op te treden. Op punt 6 zal terug worden gekomen bij 
agendapunt 7. De eerste kontakten met de voorzitters van verenigingen zijn gelegd. De in 
punt 7 genoemde regeling toernooien wordt momenteel geïmplementeerd. 
 
6.Werkdocument beleidsplan 
Het nu voorliggende stuk moet worden gezien als een werkplan, gebaseerd op de eerder 
geaccordeerde schets. Het is nog steeds een erg algemeen stuk. Wanneer er reacties zijn dan 
kunnen die nu worden gegeven maar de voorzitter kan zich voorstellen dat hier eerst nog in de 
besturen over gesproken moet worden. Daarom zijn reacties per e-mail ook zeer welkom, als 
het kan wel graag binnen drie weken, zodat het bestuur hier verder mee kan. 
Peter Bommele vindt het een goede gedachte om het district structureel op de agenda van de 
bestuursvergaderingen van de verenigingen te zetten zodat er een reguliere stroom van de 
verenigingen naar het districtsbestuur ontstaat.  
De voorzitter geeft aan dat dit zeer aansluit bij de wens van het bestuur om meer vanuit de 
verenigingen te horen.  
Hans Bongers zegt in het stuk nog weinig terug te vinden van het doel van het district om te 
opereren vanuit de behoeften van de verenigingen. Deze wensen moeten centraal staan. Het is 
ongewenst dat het district de verenigingen zaken opdringt waar zij geen behoefte aan hebben. 



De voorzitter geeft aan dat er aan de ene kant de formele bondstaken zijn die het district moet 
invullen. Daarnaast wil het district iets bieden dat naast de verenigingsavonden staat en daar 
zo mogelijk bovenuit gaat. Het is bepaald niet de wens om dingen te forceren. De voorzitter 
roept daarom nogmaals allen op, en dat geldt ook voor de niet aanwezigen, om vooral hun 
reactie te geven op het nu voorliggende stuk. 
 
7.Contact met verenigingen 
Gerard Martèl geeft aan dat het belangrijkste is dat we persoonlijk contact hebben. Niet om 
ons op te dringen, maar juist om te horen waar het district kan helpen, iets voor de 
verenigingen kan betekenen. Om goed te kunnen functioneren heeft het districtsbestuur input 
nodig. In het verleden was het vaak eenrichtingsverkeer terwijl we graag van gedachten 
zouden wisselen. Het is niet de bedoeling om op de vingers te kijken of iets dergelijks maar 
om meer en beter samen te werken. Door elkaar te ontmoeten leren we elkaar ook beter 
kennen en dat biedt de beste basis om goed samen te werken. Het lijstje met contactpersonen 
zal door de secretaris worden rondgestuurd en op de website worden gezet. 
Liet Relou vraagt of het district een rol kan spelen in het bevorderen van de oprichting van 
denksportcentra. 
De voorzitter zegt hierbij graag te willen helpen. 
Uit de vergadering komt naar voren dat ODD binnenkort geen parkeermogelijkheden meer 
heeft, Prometheus en Gisolf problemen hebben met hun huidige speelgelegenheid en dat de 
toekomst van het Witte Huis onzeker is. Gevraagd wordt of het district of de Bond samen met 
de Delftse verenigingen naar het gemeentebestuur kan gaan. 
 Henk van Dam meldt dat het door de hoge parkeerkosten in Delft bijna onmogelijk is om een 
speelgelegenheid in de binnenstad te behouden. Gisolf zou daarom naar Delfgauw gaan en 
Prometheus mogelijk ook. Als mogelijkheid oppert hij de scholen in de binnenstad. 
De voorzitter zegt toe het initiatief te nemen om de Delftse verenigingen over deze 
problematiek te benaderen. Er zijn subsidiemogelijkheden voor scholen die aula’s aan 
sportverenigingen ter beschikking stellen. Wellicht biedt dit voor bridgeverenigingen ook 
mogelijkheden. 
 
8.Kaderdag 
De voorzitter licht zijn voorstel toe. 
Janny Wessels vraagt waarom de dag in september gepland is, wanneer nog velen op vakantie 
zijn  en niet in de winter, wat volgens haar een meer geschikte tijd hiervoor is. 
Volgens de voorzitter zijn er geen tijden meer wanneer iedereen er is en moeten we het deze 
keer maar in september proberen. We zullen aan de verenigingen in een enquête vragen zich 
uit te spreken over de te bespreken onderwerpen en daarbij ook enkele alternatieve data 
voorleggen b.v. 14 oktober. Ook zullen we aan andere districten vragen of zij mee willen 
doen. 
Cor Lamain is sceptisch of dit wel meer gaat opleveren. Hij vindt dat een risico van de brede 
opzet versnippering is en vreest dat je daardoor mensen kwijt raakt. 
De voorzitter geeft aan dat we juist vanwege deze vrees aan de verenigingen willen vragen 
waar hun interesses naar uit gaan. 
Peter Bommele suggereert om onderscheid te maken tussen technische zaken zoals arbitrage 
en meer bestuurlijke zaken zoals ledenwerving e.d.omdat deze zaken in de verenigingen 
veelal bij geheel verschillende personen zijn ondergebracht. 
De voorzitter is ook van mening dat het goed is om dit onderscheid te maken. 
 
 
 



9.Informatie voor aangesloten clubleden 
 
De voorzitter licht het bij de stukken gevoegde voorstel toe. De meningen over het jaarboekje 
zijn verdeeld. In zijn huidige vorm heeft het als viertallenboekje geen functie meer. 
Het gaat om informatie over de viertallencompetitie, informatie voor de op het districtsfront 
wat meer passieve leden en informatie over district en verenigingen van wat meer duurzame 
aard. 
Het voorstel is nu om deze informatie langs drie lijnen te verstrekken n.l. via een 
viertallenboekje, informatie op de website en nieuwsbrieven. Deze laatste kunnen allerlei 
onderwerpen betreffen zoals de districtskalender, nieuwe competities en data en plaatsen om 
je hiervoor op te geven etc.. 
Hiernaast is het denkbaar om b.v. driejaarlijks een kleiner infoboekje te maken met langer 
geldige informatie.  
Uit de vergadering komen instemmende geluiden met dit voorstel. Het lijkt een verbetering te 
kunnen worden. 
Henk van Dam vraagt om alle informatie niet allen naar de secretarissen te sturen maar ook 
naar de wedstrijdleiders omdat zij vaak een belangrijke rol vervullen bij de verspreiding van 
informatie binnen een vereniging. Hij suggereert om bij de verenigingen na te vragen wie de 
ingang voor informatie moet zijn. De secretaris zal dit doen. 
 
10.Competities 
Klaas Munneke geeft een overzicht van de huidige competities. (De sheets aan de hand 
waarvan hij zijn presentatie gaf zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.)  
Hij wijst op het opvallende feit dat slechts tien verenigingen het merendeel van de deelnemers 
aan de districtscompetities leveren. Hier ligt dus een kans om het aantal deelnemers te 
vergroten. 
Margreet Buisman betwijfelt of die kans er echt is. Zij merkt op dat men in het Westland 
bridge speelt als gekken. Men heeft daar geen behoefte aan nog meer avonden. Bovendien 
was de districtscompetitie ook niet gezellig. Daarvoor gaat men zeker niet dan ook nog eens 
een keer helemaal naar Zoetermeer of Pijnacker. 
Hans Bongers merkt op dat veel mensen bij meerdere verenigingen bridgen en maar voor één 
club viertallen. Dat zijn vooral de tien genoemde verenigingen. 
Klaas Munneke ziet hier toch wel perspectief. Als voorbeeld noemt hij de gemengde 
parencompetitie. Een enkele belactie heeft geleid tot de deelname van 24 paren. Er was dus 
zeker behoefte aan deze competitie maar ook grote onbekendheid. 
Liet Relou meent dat het persoonlijk naar de clubs toegaan zeker goed werkt maar een feit 
blijft dat de afstand naar Berkel voor sommigen, b.v uit het Westland wel erg groot is. 
Klaas Munneke loopt de punten langs die de competities aantrekkelijker kunnen maken en 
daardoor tot vergroting van de deelname kunnen leiden. Van diverse zijden wordt positief op 
deze punten gereageerd. Klaas zal zijn voorstellen zo spoedig mogelijk met de 
wedstrijdsecretarissen communiceren. 
Er wordt waardering uitgesproken voor het enthousiasme van de DKL en hij wordt 
opgeroepen om zo verder te gaan. 
De voorzitter erkent dat voor velen de afstand Zoetermeer-’s-Gravenzande groot is en dat 
overwogen zou kunnen worden om in districtskader regionale competities op te zetten.  
De aanwezigen uit het Westland brengen nog eens naar voren dat de indruk bestaat dat alles 
in Pijnacker en Berkel georganiseerd wordt. Gevraagd wordt of het districtsbestuur bekend is 
met het feit dat er al jaren een Westlands clubkampioenschap is. 
Klaas Munneke wil graag met de verenigingen bezien of de factor afstand of het “mes op 
tafel” element een belangrijke rol speelt en wat hieraan gedaan kan worden. 



Klaas Munneke licht de kalender voor het komende seizoen toe en gaat op enkele belangrijke 
data in. We willen de agenda’s zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Daarvoor is het 
gewenst dat zodra bekend is dat drives worden georganiseerd dit voornemen via het daarvoor 
op de website beschikbare formulier gemeld wordt bij de secretaris van het district. Het 
mooiste is wanneer deze informatie beschikbaar is voordat de districtskalender gemaakt 
wordt. De secretaris zal deze wens nog eens aan alle verenigingen kenbaar maken. 
 
11.Clubleiderscursussen 
Aan de cursus CLA hebben 20 mensen deelgenomen. Hiervan zijn er 17 geslaagd en krijgen 2 
een herkansing. 
 
12.Spelpeilverbeteringscursus 
Gerard Martèl dat er ook dit jaar veel belangstelling was voor deze cursus. Dit jaar zijn lessen 
van Biedermeijer Blauw gegeven. Het aantal cursisten op zaterdagochtend in Berkel bedroeg 
40 en op woensdagavond in De Lier 31. In totaal deden 56 personen mee. Ondanks het lage 
inschrijfgeld en de kop koffie die iedere les wordt aangeboden heeft het district, dankzij de 
grote korting van de NBB en de lage zaalhuur in De Lier dit vrijwel zonder kosten kunnen 
organiseren. 
Er blijkt grote belangstelling te bestaan voor deze cursussen en wij gaan door. 
Er is een grote voorkeur voor de zaterdagochtend en daarom vervalt de woensdagavond. 
Met zorg is ( en blijft) gekozen voor een speelgelegenheid in het Westland en het “Oostland”. 
In 2007 zal weer Biedermeijer Groen worden gegeven en wel op 13,20 en 27 januari en op 3 
februari in Berkel en op 10, 17 februari en 3, 10 maart in De Lier. 
Cor Lamain merkt op dat het bestuur van ODD enthousiast is over deze cursussen maar dat 
men in de vereniging hiervoor weinig respons vindt. Gesuggereerd wordt om een stukje over 
de afgelopen cursus te schrijven en dit te verspreiden via de website en de aanplakborden 
zodat de mensen weten wat ze gemist hebben. 
Peter Bommele meldt dat Gisolf een marketingplan gemaakt heeft. Een onderdeel daarvan is 
het aanbod van een spelpeilverbeteringscursus aan het begin van de speelavond. Dit is een 
groot succes geworden en zou misschien kunnen dienen als opstap naar de 
spelpeilverbeteringscursus van het district. 
Peter Hubers steunt het idee om weer Biedermeier groen te geven maar geeft in overweging 
om hiernaast ook nog een cursus blauw te organiseren. 
Gerard Martèl zegt toe dat wanneer de docent beschikbaar is en er acht zaterdagen gevonden 
kunnen worden hij zal proberen te regelen dat ook Biedermeijer Blauw wordt gegeven. 
 
13.Toekomstdrive 
Op zaterdag 13 mei hebben 52 mensen meegedaan aan de tiende jaargang van de 
Toekomstdrive. Deze was een groot succes en gevraagd is of het mogelijk is om meerdere 
keren per jaar zo’n drive te organiseren. Gerard Martèl zal dit bezien. Hij hoopt dan wel van 
meer bridgeleraren respons te krijgen. Dit jaar hebben slechts vijf docenten cursisten 
afgevaardigd. 
 
14.Jeugdbridge 
Mede door ziekte van de jeugdcommissaris zijn hier helaas geen activiteiten te melden. Het 
jeugdbridge leidt een zieltogend bestaan. Er is minibridge voor de schooljeugd maar dit is 
voor de verenigingen nauwelijks interessant. De NBB richt zich nu op de HBO- en WO-
instellingen. Bij dit laatste zou Delft een rol kunnen spelen maar de pilots worden elders 
gehouden. 



Peter Hubers meldt dat de gemeente Westland het thema “Jeugd en sport” centraal heeft 
gesteld en dat hierover in maart een e-mail en voice-mail naar Anne-Marie Visser en de 
voorzitter zijn gestuurd zonder dat hier ooit een reactie op is gekomen. Hij betreurt dit laatste 
zeer. 
De voorzitter zegt toe dit na te gaan. Waarschijnlijk is hier door de ziekte van de 
jeugdcommissaris iets fout gegaan. 
Liet Relou memoreert dat er ooit en cursus op de TV is geweest die geleid heeft tot veel 
nieuwe bridgers, zowel onder de jeugd alsook bij de volwassenen. Zij vraagt of zo’n cursus 
weer gestimuleerd kan worden. 
De voorzitter antwoordt dat er gesprekken geweest zijn over een herhaling van de cursus. 
Doordat de TV steeds commerciëler is geworden zijn de contacten beperkt tot TV West. Maar 
ook daar moet er veel geld bij of dit moet via extra reclame inkomsten binnen 
komen.Hiervoor trekt bridge nu onvoldoende aandacht. De NBB richt daarom nu al haar 
peilen op internet. 
Gerard Martèl brengt nog eens naar voren dat opname van de uitslagen van de clubavonden in 
de lokale bladen kan bijdragen aan de vergroting van de bekendheid van het bridgespel. 
 
15.ALV van de NBB op 20 mei 2006 
De voorzitter geeft aan dat er op de agenda weinig punten staan die tot discussie aanleiding 
zullen geven. Hij vraagt de vergadering of er zaken zijn die we vanuit Delft moeten 
inbrengen. 
Hans Bongers vraagt of er met het kostenbeheersingsvoorstel wat is gedaan. 
De voorzitter antwoordt dat dit is opgepakt en dat hij hier de vorige vergadering over heeft 
gerapporteerd. Een vergelijkend onderzoek heeft laten zien dat het bureau relatief goed scoort 
en daarmee is de zaak afgedaan. 
Emmy Schouten vraagt welke elementen uit het beleidsplan van het district expliciet in het 
beleid van de NBB zijn of worden opgenomen en welk beleid de NBB heeft geformuleerd 
t.a.v. seniorenbridge en bridge overdag als basis voor de districtsplannen op dat punt. 
De voorzitter zal hier in de bondsvergadering naar informeren. 
 
16.Rondvraag 
Er zijn geen punten meer voor de rondvraag. 
  
 
 
    
 
 


