
Onderwerp: wegens succes geprolongeerd: de KiKa-Kerstdrive (K3) 

 

Beste bridger, 

 

De acht Leidse bridgeclubs (verenigd in CAPS) organiseren in samenwerking met het district Leiden 

e.o. op vrijdagavond 27 december 2019 de derde KiKa-Kerstdrive. We spelen weer in drie lijnen: A 

(voor gevorderden), B (voor clubbridgers) en C (voor beginners en thuisbridgers). Plaats: Denksport-

centrum, Robijnstraat 4, Leiden, tijd: 19.30 uur – circa 23.30 uur. Tussentijds en na afloop is er een veiling 

met loterij voor het goede doel, gevolgd door de prijsuitreiking. De opbrengst gaat wederom naar het 

kinderkankerfonds Kika. Het zou prachtig zijn wanneer we de opbrengst van vorig jaar (€ 6.000) 

evenaren of zelfs overtreffen.  

 

Wat kun je doen om een succes te maken van de KiKa-Kerstdrive op 27 december? 

 

1. Meedoen en mensen oproepen mee te doen 

2. Iets beschikbaar stellen voor prijzentafel, veiling en/of loterij 

3. Kika steunen 

 

Ad 1: Doe mee, schrijf je in en roep bekenden op mee te doen 

Inschrijven gaat via de site van het district (zie instructie hieronder en puntje 9), ook als je geen NBB-lid 

bent. Maak je inschrijfgeld ad € 25 per paar uiterlijk 24 december over op NL58ABNA0505659158 op 

naam van P. Smit en vermeld hierbij Kika2019 en voor- en achternamen. Je inschrijving is definitief 

zodra het inschrijfgeld ontvangen is. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Wees op tijd! 

 

Zeg het voort. Stuur de mail naar (thuis)bridgende kennissen. Er is een speciale C-lijn voor beginners en thuis-

bridgers. 

 

Instructie voor inschrijving via de website van het district 

1. Ga naar de site van het district Leiden e.o.: https://www.nbbclubsites.nl/district/9. 

2. Als je lid bent van de NBB, klik dan rechtsboven op inloggen en log in (NBB-nummer en wachtwoord). Ben je je 

wachtwoord vergeten, klik dan op ‘wachtwoord vergeten’; je krijgt dan een nieuw wachtwoord toegestuurd. Ben je geen 

lid, dan is inloggen niet nodig en kun je meteen naar stap 3. 

3. Ga naar de agenda in december: https://www.nbbclubsites.nl/district/9/activiteiten/maand/2019-12 en klik op 

27 december. 

4. Er verschijnt een oranje blokje ‘inschrijven’. 

5. Als je hierop klikt, en je bent ingelogd, dan hoef je alleen je NBB-nummer in te vullen. Je eigen gegevens worden dan 

automatisch gegenereerd door het systeem. Kijk even of je e-mailadres correct is ingevuld, zo nee, pas dit aan. Ben je niet 

ingelogd, vul dan je NBB-nummer in (als je dat hebt), je naam en je mailadres. Heb je geen mailadres, vul dan je 

telefoonnummer in.  

6. Ben je niet ingelogd, vul dan je NBB-nummer in (als je dat hebt), je naam en je mailadres. Heb je geen mailadres, vul dan 

je telefoonnummer in.  

7. Klik vervolgens op ‘deelnemer’ en vul daarna het NBB-nummer van je partner in. Zijn/haar naam verschijnt dan vanzelf. 

Ben je niet ingelogd via de NBB, tik dan ook de naam van je partner in (mailadres niet nodig).  

8. Vul bij ‘opmerkingen’ de lijn in waarin je wilt spelen.  

9. Lukt het echt niet via de site, mail dan naar kika@pipe.nl en geef de namen van beide spelers door, de NBB-nummers + 

de lijn (A,B of C).  

 

https://www.nbbclubsites.nl/district/9
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mailto:kika@pipe.nl


Ad 2: Lever wat aan voor prijzentafel, loterij of veiling 

Stel een leuke prijs beschikbaar voor de prijzentafel. Ga na wat jezelf graag zou willen krijgen en lever 

dat aan of neem dat de 27e mee. Mail naar spekgvd@euronet.nl om na te gaan hoe we je prijs ter plekke 

krijgen als je er zelf niet bent. Bovendien wil de organisatie graag een overzicht van de aangeleverde 

prijzen dus mail sowieso. Laat uiterlijk 24 december weten wat je beschikbaar stelt.  

 

Stel iets moois of leuks beschikbaar voor de veiling of de loterij. Natuurlijk kan dat iets materieels zijn 

zoals zelfgemaakte jam of een fles champagne of een restaurantbon van je favoriete restaurant. Je kunt 

echter ook een ‘stukje van jezelf’ geven. Neem wat mensen mee uit varen, geef een (bridge)les, verzorg 

een high tea, lunch of diner, ga klussen of oppassen, organiseer een fiets- of wandeltocht, stel je 

(vakantie)huis of appartement een weekend beschikbaar, neem iemand mee uit eten, geef een huis-

concert, masseer iemand. Kortom, legio mogelijkheden om wat voor Kika te doen. Mail uiterlijk 

24 december naar spekgvd@euronet.nl. Geef aan wat je wilt doen/geven en op welk mailadres de 

hoogste bieder je kan bereiken. Voeg als het kan een foto toe van het te veilen of te verloten object. We 

kunnen op basis van die gegevens een overzichtje maken voor alle deelnemers, zodat iedereen weet op 

welke objecten hij/zij een bod wil uitbrengen.  

 

Ad 3: Steun Kika 

• Kun je niet meedoen, maak dan toch wat geld over voor Kika. Dat kan op het rekeningnummer 

NL58ABNA0505659158 op naam van P. Smit o.v.v. donatie Kika2019. Je kunt ook iemand die wel 

meedoet vragen lootjes te kopen of namens jou een bod te doen op een te veilen object. Ook kun je 

je via spekgvd@euronet.nl inschrijven op een collectief evenement (zie hieronder).  

• Doe je mee, dan kun je uiteraard wat extra geld overmaken bovenop het inschrijfgeld, graag zelfs. 

• Koop stapels lootjes à € 0,50 per stuk en bied lekker mee tijdens de veiling.  

• Schrijf je in voor een van de te veilen ‘collectieve’ evenementen, waaronder de stadswandeling door 

stadshistoricus Cor Smit, een avondje bonken en boonaken bij Truus, een middagje doka bij Paul 

Smit of een huisconcert bij Renée Mok. Dit kan tussen de rondes door. 

• Neem voldoende cash geld mee ( in kleine coupures). Je kunt niet pinnen bij DSC.  

 

Tot donderdag de 27e december,  

namens de CAPS, 

Truus van der Spek  
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