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Nieuwsbrief voor de verenigingen bij 

Denksportcentrum de Lombard (DDL)  

- Mei 2020 
 

Update   

Het live bridgen en schaken ligt stil, maar 

achter de schermen wordt hard gewerkt. 

Hierbij het laatste nieuws van DDL.  Veel 

leesplezier! 
Het DDL bestuur bestaat uit Barbara Knol (vz), 

Johan van Putten (secr), Jasper Williams (penr.), 

Otto van Zelm van Eldik, Anneke van der Meer, 

Simon Matthijssen en Wouter Scheffer.  

 

Gezondheid voorop  

Bij ons en bij de verenigingsbesturen zijn 

geen Corona besmettingen van leden van de 

clubs bekend. Hopelijk zijn die er inderdaad 

niet en blijft iedereen gezond!  Voor alles wat 

we gaan ondernemen geldt als uitgangspunt 

dat we heel voorzichtig zullen opstarten en  

steeds aanpassingen maken, afhankelijk hoe 

het gaat en wat er mag. Gezondheid voorop. 

 

Wanneer gaat de Lombard weer open?  

Helaas, we hebben nog geen datum. Wil je 

direct het nieuws ontvangen als de Lombard 

weer open gaat, al is het voor een kop koffie, 

glas wijn of een biertje? Stuur je email adres 

naar info@denksportcentrumdelombard.nl.  

Welke info hebben we tot nu toe wel? 

• De NBB berichtte ons dat bridge als 
binnensport geldt en voorlopig is dat tot 
1 september niet toegestaan. De NBB 
adviseert ook geen drives te organiseren. 

• De regels kunnen echter nog tussentijds 
wijzigen. Met het laatste nieuws van 27 
mei dat verenigingskantines casino’s en 
sportscholen onder voorwaarden per 1 
juli open mogen zijn er voor ons 
misschien ook eerder mogelijkheden. 

• Horeca mag weer open vanaf 1 juni, met 
maximaal 30 bezoekers. We zijn in 
overleg met de gemeente wat we kunnen 
doen op onze locatie tot 1 september.  

In ieder geval zorgen we dat de horeca 

inrichting klaar is vanaf half juni. Dan kunnen 

we starten zodra het mag.  De nieuwe tap 

komt de eerste week van juni. 

 

Het financiële overlevingsplan  

Alle ingezette acties maken dat we goed op 

schema liggen om het gebrek aan 

barinkomsten te compenseren:  

• De TOGS (tegemoetkoming ondernemers 

getroffen sectoren COVID 19) is door DDL 

aangevraagd. We hopen dat het lukt! 

• De verenigingen hebben bij de gemeente 

de vergoeding voor desinfecterende 

middelen aangevraagd; een speciale 

regeling voor Rotterdamse sportclubs.  

• Tot 1 augustus is een goede huurkorting 

ontvangen van de verhuurder. Het 

overleg met de nieuwe verhuurder loopt.  

• Alle verenigingen steunen het plan en 

dragen zelf of via een ledenactie bij om 

het gat te dichten.  De tussenstand staat 

op € 1800 tot en met 26 mei. Veel dank 

aan allen die al een bedrag hebben 

gestort! We hopen dat veel mensen 

blijven meedoen aan de (gemiddeld) € 

2,50 per week actie als ze meedoen aan 

stepbridge of ons met een eenmalige 

bijdrage via hun vereniging steunen. 

 

Het klusteam in actie  

In een lege Lombard is het goed klussen. Van 

de gelegenheid wordt 

gebruik gemaakt om de 

bar, de keuken, het 

kantoor en het rookhok 

op te knappen en op te 

frissen. Roefi heeft de 

Lombard al netjes 

opgeleverd. Daar bovenop 

wordt extra gelapt, 

gepoetst, vernieuwd en 

opgeknapt. Op de foto 
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staan Rob en Ellen. Maar ook Leo, Ab, Johan, 

Piet, Cristian, Alex, Wendy en Conny waren 

er om te helpen. 

Houtwerk in keuken en 

de bar wordt hersteld 

en geschilderd.  De 

tapinstallaties boven en 

beneden worden geheel 

vernieuwd door de 

brouwerij. Ook komen 

er enkele nieuwe 

ijskasten, een vriezer, 

een frituur en een extra 

afzuigkap.  
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Bridgen met 1,5 m regels – de eerste ideeën 

in de maak 

We hebben al wat gepuzzeld over de aanpak 

van bridgen binnen de 1,5 m regels. 

Zaalopstelling en materiaalgebruik passen we 

aan en er zijn extra hygiënemaatregelen en 

regels: 

• Tafels worden vergroot of er worden 4 

tafels tegen elkaar geplaatst, waardoor 

de afstand tussen de spelers steeds 1,5 m 

is. Dat betekent dat er dus veel minder 

mensen boven kunnen spelen in de zaal. 

We zullen ook beneden gaan spelen om 

met maximaal ca 100 mensen per middag 

of avond weer te kunnen bridgen of 

schaken vanaf 1 september. 

• Tussen de tafels is veel ruimte en er geldt 

eenrichtingsverkeer, met pijlen op de 

grond aangegeven. Bij het wisselen moet 

iedereen afstand houden. De 

wedstrijdleider geeft dat bij het wisselen 

aan. 

• Voor de kaarten zijn er intussen 

aanwijzingen dat regelmatig handen 

wassen voldoende is, omdat er beperkt 

besmettingsgevaar via kaarten is. 

Alternatief: veel sets dupliceren.  

• We overwegen ieder een eigen biedbakje 

voor de sessie uit te reiken dat ieder zelf 

meeneemt naar de volgende tafel. 

• Bij elke tafel staan desinfecterende 

middelen om de bridgemate zelf te 

reinigen voor gebruik. 

• In principe moeten drankjes aan de bar 

worden afgehaald en vaatwerk worden 

teruggebracht. 

• Achter de bar en in de keuken gelden 

verhoogde hygiëne regels.  

• De deurklinken en andere contactvlakken 

worden frequent gereinigd. 

• Van iedereen wordt verwacht de 

algemene regels in acht te nemen, zoals 

regelmatig met zeep je handen wassen, in 

je elleboog niezen en 1,5 m afstand 

houden.  

• Op verschillende plekken bieden we 

handgel aan. 

• Belangrijkste regel: Als je verkouden bent 

of verhoging hebt: blijf thuis, meld je af. 

Bel de dienstdoend wedstrijdleider, ook 

al is het op een laat moment. 

• Eigen verantwoordelijkheid en rekening 

houden met anderen blijft voor alles het 

uitgangspunt.  

Meer ideeën? Laat het ons weten! 
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Bridge spelmaterialen op  orde 

Otto van Zelm van Eldik heeft in de tussentijd 

alle bridge materialen netjes op orde. Dat 

was een hele klus. Alle biedbakjes zijn 

schoongemaakt en 

stickers van boards 

zijn zo nodig 

vervangen. Otto 

heeft ook alle sets 

van de clubs 

voorzien van 

bridgesorter 

stickers aan de 

onderzijde. Vanaf september krijgen we de 

beschikking over een dupliceermachine 

waarmee ook niet gecodeerde kaarten 

kunnen worden geschud. Met de sticker 

onder de board zijn er minder fouten 

mogelijk: de dupliceermachine controleert 

zelf dat spel 17 

ook in board 

17 terecht 

komt. 

 

We kunnen het pand blijven huren 

Vanaf 1 augustus 2020 is Westpoint Beheer 

BV de nieuwe eigenaar van het pand. De 

eerste kennismaking is plezierig verlopen. 

Harry Geelen en Mark Stoelinga hebben 

vanuit de Hans Kreijns Fundatie het contact 

met de nieuwe eigenaar die het pand voor de 

verhuur heeft gekocht. We kunnen het pand 

dus blijven huren en we zien uit naar een 

goede samenwerking.  

 

Einde aan het tijdperk Van Eijck 

Met de verkoop van het pand per 1 augustus 

komt een eind aan het tijdperk van Eijck. 

Willem en Inez van Eijck, oprichters en tot 

april 2008 eigenaren en uitbaters van de 

Lombard, hebben veel betekend voor de 

bridge community in Rotterdam en daarvoor 

zijn wij hen veel dank verschuldigd.  Vanuit 

Frankrijk nemen zij nu deel aan de internet 

bridge-avond bij BC de Lombard waar zij 

gewaardeerd lid zijn. Zodra ze weer in 

Nederland zijn zullen wij op gepaste, dus 

bijzondere wijze 

aandacht 

besteden aan de 

afsluiting van de 

zakelijke relatie. 

De persoonlijke 

relatie gaat 

gelukkig gewoon 

door. 

 

Een stukje historie 

In 1983 zijn Willem en Inez van Eijck de 

bridgesociëteit De Lombard gestart. Dit 

kwam voort uit ontevredenheid van de clubs, 

die regelmatig moesten verhuizen van de ene 

naar de andere locatie. De Lombard voorzag 

in de behoefte aan vastigheid. Vele clubs 

vonden hier hun onderkomen. In 1983 waren 

dit de clubs Never Down en Metro. In 1985 

kwam BC’85 erbij en in 1986 werd BC De 

Lombard opgericht. Na twee kleinere locaties 

aan de andere kant van de Goudse Singel 

werd in 1995 verhuisd naar het huidige pand 

op de Lombardkade 28. Alle clubs gingen 

uiteraard steeds mee en BC Doublet besloot 

ook hier te komen spelen. Deze clubs spelen 

er nog, al zijn Never Down en Doublet 

intussen gefuseerd. In die tijd werd Willem 

een aantal keer kampioen van Nederland met 

het team van de Lombard. In de 

Bridgesociëteit verzorgde hij bridgelessen en 

kon er altijd gerobberd worden. Inez stond 

net als Willem ook vaak achter de bar en was 

o.a. befaamd om de goed gevulde lunchtafels 

bij bridgedrives en gelegenheden. Na bijna 25 

jaar bridge sociëteit hebben Willem en Inez 

in 2008 het stokje doorgegeven aan Roefi 

Vilier, die op zijn beurt de Bridgesociëteit 12 

jaar heeft gerund. 
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Bijlage: brief NBB 

20 mei 2020  

Aan: clubbesturen (voorzitter, secretaris, hoofd-TC en contactpersoon NBB-R) 

Cc: districtsfunctionarissen (voorzitter, secretaris, clubadviseur en 

onderwijsadviseur)                               

 

Beste clubbesturen, 

 

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond (red: 19 mei) krijgen 

we veel vragen van clubs en denksportcentra of zij vanaf 1 juni weer mogen 

bridgen met maximaal 30 mensen. 

 

Het antwoord hierop is helaas  ‘nee’. Wij mogen nog niet fysiek met elkaar in 

clubverband bridgen.  Bridge is een internationaal erkende sport, daarom zijn we 

ook lid van het NOC*NSF. 

 

Het kabinet heeft binnensporten inclusief wedstrijden en trainen (zoals bridgeles 

geven) voorlopig tot 1 september verboden.  De enige uitzondering die de 

overheid maakt is voor topsporters, TeamNL bridge open mag weer gaan trainen. 

Voor een totaaloverzicht van het stappenplan van de overheid verwijzen wij naar 

de pagina coronamaatregelen op onze website.  

 

Ook clubs die spelen op een locatie die formeel wel open mag op 1 juni moeten wij 

helaas teleurstellen. De horecagelegenheden mogen binnensporten niet faciliteren. 

 

Het NBB-Rekenprogramma en het daarbij toekennen van Meesterpunten faciliteert 

wedstrijden, daarom is ook het gebruik hiervan niet toegestaan, uitgezonderd zijn 

de online wedstrijden. 

 

Wij snappen dat voor veel clubs en hun leden het niet logisch lijkt, maar vanuit de 

BridgeBond kunnen wij helaas alleen maar vragen om begrip en geduld. 

 

Het NOC*NSF is nog in overleg met de overheid of de binnensporten toch niet 

eerder mogen starten. Zodra we horen dat het beleid inzake het starten 

van binnensport wijzigt, zullen wij jullie daar direct over informeren. 

 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

BridgeBond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bridge.nl/coronamaatregelen/maatregelen-19-mei/

