
 
DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE NBB
 
 

ALGEMEEN 

- Gratis gebruik van het NBB-Rekenprogramma met bovendien gratis (behoudens evt. 
normale telefoonkosten) helpdesk.  

- Gratis clubwebsite met automatische plaatsing van wedstrijduitslagen, indien de uitslag 
via het NBB-Rekenprogramma wordt berekend. 

- Voordelige aanschaf van Bridgemates en korting op bridgewedstrijdmaterialen. 

- Gratis WA-verzekering en deelname aan het calamiteitenfonds. 

- De vereniging kan tegen geringe kosten meesterpunten toekennen voor de 
clubcompetities, de leden krijgen meesterpunten  indien men in de clubcompetitie, 
districtswedstrijden of toernooien een goede prestatie heeft geleverd.  

- Voorbeelddocumentatie (o.a. statuten, huishoudelijk reglement, etc.) 

- Het bondsbureau en het districtsbestuur kunnen op velerlei gebied adviseren, resp. van 
dienst zijn, het bondsbureau is op werkdagen tijdens kantooruren geopend. 

 

PUBLICATIES NBB (of in samenwerking met NBB) 

- Boekje: Gids voor Bridge 

- Boekje: Feestdrives 

- Boekje: Jubilea 

- Boekje: Arbitreerwijzer 

- Boekje: Spelregels voor wedstrijdbridge 2007 

- Document: Alerteerwijzer 

- Ieder lid ontvangt gratis het maandblad BRIDGE aan huis bezorgd. 

 

OPLEIDINGEN – Bridge leren 

- Vereniging kan deelnemen aan het wervingsproject Start Bridge, de wervings- en 
lesmaterialen zijn kosteloos. (Startersbridge- of Bridge in een flits-pakket) 

- Algemene informatie over andere cursusmethoden 

- Lijst met Bridgedocenten  

- Themaspellen voor instromende nieuwe leden/cursisten vanuit de cursus met eventueel 
aanvullend materiaal / informatie over hoe dit te organiseren (bijv. BOB-lijn) 

- Boekje: Rob Stravers – “Bridgeclub, Aangenaam!” 

- Handleiding voor verenigingen voor instromende cursisten (nog te ontwikkelen) 

- Thema’s met bijbehorende spellen voor meer ervaren spelers (BridgeBalie) 

 

OPLEIDINGEN – Kaderopleidingen 

- Leden kunnen deelnemen aan diverse opleidingen. 

 Clubleider – A 

 Clubleider – B 

 Wedstrijdleider 

 Opleiding Bridgedocent 

 Workshop NBB-R 

 Kaderdagen (wedstrijdtechnisch / voor bestuursleden) 

 
  



 

BRIDGE SPELEN 

- Informatie over competitie 

 Viertallen- / Paren- / Middagcompetitie (vanuit District) 

 Interne competitie; verschillende speelvormen (niet alleen paren) 

- De vereniging, resp. de leden, kan (kunnen) deelnemen aan alle wedstrijden,  
welke door of onder auspiciën van de NBB worden georganiseerd. (vb. Ruitenboer) 

- Tips voor thuisspelen (anders dan op club) 

 Informatie over online spelen (BIC, BBO, StepBridge: € 20 korting op lidmaatschap) 

 Thuisspeelmogelijkheden (telling/tafelbladen/score) om extra te oefenen 

 

PROMOTIEMATERIAAL 

- Oude Bridgebladen 

- Posters 

- Folders / Flyers 

- Promotiemapjes met ansichtkaarten 

- Vlag 

 


