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Primeur in Zoetermeer: Flexibel bridgen 

In nauwe samenwerking met de Nederlandse Bridge Bond start op 3 
maart Bridge Promotie Zoetermeer (BPZ) een nieuw initiatief op de 

maandagmiddag in Zoetermeer. Steeds meer mensen hebben behoefte 
aan flexibele vrijetijdsbesteding. Mensen die ’s ochtends een baan 

hebben, kunnen ’s middags vaak niet op tijd arriveren om te kunnen 
starten bij een vereniging. Andersom zijn er ook mensen, die op tijd voor 

het eten weer terug willen zijn en daarom het te lang vinden duren. 
Samen met de NBB heeft BPZ hiervoor een oplossing bedacht.  

 

Zelf aanvangstijd kiezen 
Met behulp van het NBB-Rekenprogramma, kan nu iedereen zelf een 

aanvangstijd kiezen. Normaal speelt men zes speelrondes op een 
vereniging, maar nu kan men bij BPZ aanschuiven wanneer men maar 

wil. Ben je later thuis uit het werk, dan start je gewoon later. Mocht je 

vroeg thuis willen zijn, dan stop je eerder. Een keer overslaan? Geen 
probleem! Ook voor alle thuisbridgers biedt het een uitkomst om met 

zijn vieren even aan te schuiven. Iedere maandagmiddag zijn vanaf 
14.00 uur 7 speelrondes beschikbaar. Deze speelrondes van 22 minuten 

bevatten elk 3 te spelen spellen. De flexibiliteit is zo groot, dat men al 
vanaf 4 hele speelrondes mee kan doen. Alle 7 rondes mag zelfs ook. 



 

Ook Meesterpunten ontvangen  
Het rekenprogramma van de NBB bevat nu een speciale module om 

exact te berekenen hoe men gespeeld heeft en hoe men in volgorde 
geëindigd is. Alle uitslagen komen op de site van BPZ te staan en ook de 

gespeelde spellen staan geheel open getoond. Indien men lid is van de 
NBB, verkrijgt men ook Meesterpunten.  
 
Deelname en kosten  
Ter introductie bedragen de kosten tot 1 september slechts € 1,00 per 

speler per keer, ongeacht het aantal te spelen speelrondes. De 
opbrengst tijdens deze introductieperiode zal geheel ten goede komen 

van BPZ t.b.v. haar actieprogramma’s. Tijdens deze periode zullen de te 

maken kosten vergoed worden middels sponsoring van de locatie 2B-
Home. 

Aanmelden hoeft niet; Op volgorde van binnenkomst zal men ingedeeld 
worden in de eerstvolgende speelronde.  
 

 
 

Adres van de speellocatie:  

2B-Home, Dr JW Paltelaan 103, 2712PT Zoetermeer. 

 
Deze brief ontvangt u lid bent van de NBB. Via mijnNBB kunt u zelf beheren welke nieuwsbrieven u wilt 
ontvangen. Dit is de enige plek waar u uw voorkeur over het ontvangen van nieuwsbrieven naar eigen 

wens kunt instellen. Als u geen NBB-nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich via www.mijnNBB.nl 
afmelden. Klik op het tabblad 'persoon' (bovenaan) en klik vervolgens op 'mailservice' (linkerkant). 

 
 


