
 

 

 

 

 

Deelname: Euro 25,-- per cursist 
Iedereen die lid is van een bij NBB aangesloten 

vereniging en in het bezit is van het diploma 

Clubleider A of Basis Vaardigheden 

Clubleiding. Het inschrijfgeld omvat de lessen, 

het cursusboek, de reglementenmap en 

het examengeld. 

 

Cursuslocaties bij voldoende deelname: 

Woensdag: 2B-Home 

 (Dr. J.W. Paltelaan 103, Zoetermeer) 

 
Examen: 

Zaterdag 18 mei 2019 van 9.30 tot 13.30 uur in 

2B-Home, Dr. J.W. Paltelaan 103, Zoetermeer 

 

 

Docenten:  

Evert Angad-Gaur,  

voor inlichtingen evertag2@yahoo.co.uk 

 

Aanmelden  (tot 11 december a.s. ): 

Bij voorkeur via de website www.NbbDelft.nl, 

Evt. per e-mail o.v.v. naam, voornaam, adres, 

bondsnummer en telefoon naar:  

Klaas Munneke, dkl@nbbdelft.nl  

(evt. tel. 06-250 65 895) 

 

Het inschrijfgeld kan worden voldaan door 

storting op NL 63 INGB 0000 7888 54 tnv NBB 

District Delft o.v.v. van de naam en “CLB” 

 

nodigt u uit deel te nemen aan de cursus  

 

Clubleider B  
 

op de woensdagavonden in Zoetermeer om 19.30 uur op 

30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april ’19 

en een nog te bepalen datum.  
. 

Doelstelling van de cursus is: Het kunnen oplossen van elk technisch probleem 

op een clubavond ook bij gebruik van het NBB-rekenprogramma. 
Uitrekenen van wedstrijden  m.b.t. de butlermethode, viertallen, arbitrale scores, Neuberg,   

'combi-tafel’ en de totaaluitslag van een serie zittingen. Het opzetten van een clubcompetitie.  

O.a. de spelregels kunnen hanteren  t.a.v. alle technische overtredingen bij het bieden en afspelen.  

 

 

Het NBB district Delft wil deelname aan deze cursus stimuleren 

t.b.v. het kader van de aangesloten verenigingen en draagt € 25 bij 

aan het inschrijfgeld. U betaalt dit jaar slechts € 25. 
 

District Delft van de NBB 

Het maakt je als bridgespeler rijker. 

Het is goed om via deze cursus ook als speler wat meer inzicht te krijgen in de spelregels 

en in de problemen van de organisatie. 

Zie  ook “BVC- & CLB-cursus” bij  www.nbbdelft.nl en “Kaderopleidingen” bij www.bridge.nl  

 


