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Op naar het nieuwe seizoen   
Door Anneke, volgt per 1 september Barbara 

Knol als voorzitter van DDL op. 

We zijn helaas nog 

niet van dat virus af! 

Ook enkele leden 

hebben dit voorjaar 

vormen van corona 

gehad. We wensen 

hen een goed 

herstel. De zorg 

blijft, maar toch 

kijken we erg uit 

naar het nieuwe seizoen. 

We hebben in de zomer ervaring opgedaan 

met het 1,5m bridgen en schaken. Zelf vond 

ik het erg fijn weer live te kunnen bridgen en 

plezier te hebben op de club.  

 

Met deze ervaring gewapend starten we met 

de nieuwe competities. We hebben onze 

leefregels in de Lombard in Coronatijd wat 

verder aangescherpt op basis van de nieuwe 

inzichten. Zie voor de laatste versie van het 

protocol de website. Ook staat er intussen 

een CO2 meter waarmee we kunnen 

monitoren of er 

voldoende 

ventilatie is. Met 

20 paren in de 

bovenzaal op 

donderdag bleek 

de installatie 

voor de 

luchtverversing voor ruim voldoende verse 

lucht te kunnen zorgen.   

  

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen veel aan preventie doen, maar 

het 100% dichttimmeren gaat niet. Het is 

daarom goed dat iedereen zijn eigen 

afweging blijft maken.   

 

Rest mij iedereen die ons de afgelopen 

periode heeft gesteund, door mee te werken 

als vrijwilliger of te steunen met een 

financiële bijdrage via de vereniging enorm te 

bedanken.  Werkelijk fantastisch al die steun! 

En voor wie het van plan was maar is 

vergeten: het kan nog steeds!  

 

Hoe gaat het met de financiën? 
In de vorige nieuwsbrief deden we nog een 

oproep aan alle leden voor een vrijwillige 

bijdrage en was de overheidssteun 

aangevraagd maar nog onzeker. Hoe staan 

we er nu voor vragen we aan de 

penningmeester van de stichtingen: Mark 

Stoelinga van de Hans Kreijns Fundatie (HKF) 

en Jasper Williams van DdL. 

 

Mark: 

De HKF zorgt voor het 

beheer van het gebouw 

en regelt onderhoud en 

reparaties. Verder 

heeft de HKF de 

contacten met de 

verhuurder en int de 

huur van de exploitant 

(DdL) en de denksport verenigingen. Met de 

verandering van eigenaar tijdens de Corona 

crisis brak er een tijd van onderhandelingen 

aan met meerdere partijen om korting en 



opschorting te realiseren met de verhuurder. 

Aan de andere kant moesten regelingen 

getroffen worden met DdL. Verder moeten 

de kosten omlaag waar mogelijk. Dat is het 

komende jaar het motto. “Het water staat tot 

de lippen, maar gelukkig is de 

penningmeester extra lang”, merkte een 

bestuurder van BC Metro op. Als er echt een 

tweede golf komt, kan niemand iets 

voorspellen. Maar met clubtrouw, 

saamhorigheid en inzet van vele vrijwilligers 

komen we er doorheen zoals het er  nu 

voorstaat.  

  

Jasper: “De afgelopen 

maanden hebben we 

aanzienlijke 

investeringen moeten 

doen omdat, helaas,  

nagenoeg alle 

overgenomen 

inventaris vervangen 

moest worden. Van 

frituurpan tot koffiemachine en van oven tot 

vriezer hebben we vervangen. Gelukkig 

hebben onze nieuwe partners, Swinkels en 

Vrumona, ons geholpen aan nieuwe koel- en 

tapinstallaties.  

 

Met het wegvallen van de inkomsten uit de 

exploitatie waren we ook genoodzaakt 

ongekend in onze kosten te snijden. Door o.a. 

de inzet van veel vrijwilligers en door het 

management niet uit te besteden hebben we 

een goede slag gemaakt.  

Vooralsnog zijn we in staat geweest om ons 

hoofd net boven water te houden door op de 

eerste plaats, de trouwe bezoekers van de 

Lombard maar zeker niet op de laatste plaats, 

door de samenwerking met de verenigingen, 

een huurkorting, de donaties van leden en 

door de steunmaatregelen van het Rijk.  

Het zijn onzekere tijden voor onze 

speelgelegenheid De Lombard. De grote 

mate van loyaliteit die ik de afgelopen 

maanden heb gezien geeft mij het 

vertrouwen dat wij deze periode 

doorkomen!”  

 

De besturen van de 5 verenigingen 

doen een beroep op uw loyaliteit 
Door Piet Romein van BC Metro 

Wellicht dat u met de gedachte speelt om uw 

lidmaatschap op te zeggen en weer lid te 

worden wanneer het Corona gevaar geweken 

is. De besturen van de 5 verenigingen doen 

een hartstochtelijk beroep op u om dat NIET 

te doen.  

Zondag 23 augustus jl. zijn de 5 besturen 

door de stichtingen HKF en DdL bijgepraat 

over de  stand van zaken, ook de financiële 

situatie en de financiële vooruitzichten voor 

de rest van dit jaar.  

We zijn er nog en dat is een prestatie op zich. 

De financiën blijven vanzelfsprekend een 

belangrijke zorg. Hierboven heeft u al de 

toelichting van de penningmeesters kunnen 

lezen. Tot nu toe hebben de 

crisismaatregelen gewerkt, maar er blijft 

sprake van een precair evenwicht. Zij 

noemen niet voor niets dat clubtrouw 

belangrijk is.  

Zo zal een daling van het aantal leden (en 

daarmee een daling van de huren die door 

elk van de verenigingen kunnen worden 

opgebracht) tot gevolg hebben dat we niet 

meer kunnen voldoen aan onze 

verplichtingen en het voorbestaan van ons 

Denksportcentrum in gevaar komt. En dat 

zou wel heel zuur zijn, ook al omdat we de 

afgelopen tijd veel energie hebben gestoken 

onze locatie te behouden en op te knappen 

(zie ook verderop in deze Nieuwsbrief).  

Wij pleiten er daarom graag voor om uw 

lidmaatschap te voort te zetten, ook wanneer 

u er voor kiest om voorlopig niet in de 

Lombard te spelen of alleen aan de 

StepBridge competitie mee te doen. 



Vrijwilligers gaven de Lombard een 

grondige zomerbeurt 
Nog niet eerder in haar bestaan was het pand 

Lombardkade  tijdens de zomer zo lang niet 

geopend. Ruim twee maanden lang 

besteedde een groep van ongeveer 15 

vrijwilligers, deels onder deskundige leiding 

van opper-vrijwilliger Rob, ruim 600 uur aan 

een complete make over.  

 

 

Zo werd er schoongemaakt waar in geen 

jaren was schoongemaakt, de barinstallatie 

volledig vervangen, de inrichting van de 

keuken vernieuwd, de verlichting verbeterd.  

En, niet te vergeten, het rookhok werd 

vervangen door een heuse lounge waar het 

verdriet over verkeerde biedingen, gemiste 

slagen en ander onrecht als vanzelf 

sublimeert tot acceptatie. 

Stofzuigzakken vol stof, duimen die plat 

werden geslagen onder hamers, knokkels die 

werden kaal geschuurd, uitmeten en 

schelden omdat dat niet goed was gedaan, 

nog eens uitmeten en opnieuw kwaad 

worden, nog eens uitmeten en ja hoor, 

eindelijk, de plaat past. 

 



En, last but not least, ons Denksportcentrum 

is nu zo ingericht dat aan de Corona 

protocollen voor de veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond wordt voldaan.  

 

De exploitatie in eigen beheer  
Vraaggesprek met Jasper Williams (tijdelijk 

coördinator exploitatie) 

 

Wie heeft nu de leiding van de Lombard? 

- Vanuit Stichting Denksportcentrum de 

Lombard zijn Anneke van der Meer en ik 

naast de verantwoordelijke voor de 

exploitatie nu ook (tijdelijk) de 

leidinggevenden. 

Waarom zijn jullie nu de leidinggevenden? 

- Simpelweg omdat er door het wegvallen 

van de exploitatie inkomsten geen 

middelen zijn om het management uit te 

besteden aan een bedrijfsleider. 

Heb jij horecaervaring?  

- Ja, het is wel alweer enige tijd geleden. 

Vanaf 2001 heb ik  meerdere horeca 

winkels gehad. De laatste, een 

middelgrote discotheek, waar ik mede-

eigenaar en manager was hebben we 7 

jaar geleden verkocht.  

Wat zijn de uitgangspunten van de nieuwe 

exploitatie? 

- We streven naar een professionele 

exploitatie met een informele huiselijke 

sfeer.  

Wat betekent dat voor de service en 

kwaliteit? 

- Met het hele  team werken we aan het 

optimaliseren van de service en kwaliteit. 

We streven ernaar om het morgen weer 

iets beter te doen dan vandaag. Dit 

proberen we te doen door goed naar 

onze gasten te luisteren en door een 

sfeer te creëren waarin iedereen zijn of 

haar mening durft te geven en fouten 

met elkaar durft te delen. 

 

Het speelplan: wat gaan de 

verenigingen doen 
Op zondag 23 augustus kwamen delegaties 

van de verschillende besturen bij elkaar om 

de plannen voor de komende periode met 

elkaar te delen. BC De Lombard is bezig met 

te kijken naar het combineren van in de zaal 

spelen en thuis ( digitaal) spelen met 

dezelfde spelverdeling. BC Metro en Never 

Down volgen deze nieuwe ontwikkeling met 

interesse, maar starten vooralsnog met een 

wat kleinere competitie in de zaal. BC’85 gaat 

voorlopig ladderen op de woensdagmiddag.  
BC Metro geef de mogelijkheid aan leden van BC 

Metro, Never Down en BC’85 om op  Stepbridge 

te spelen op maandagavond voor wie nog niet 

de zaal in wil. In de Lombard kunnen we aan 

maximaal circa 16 tafels brdige spelen, 

verdeeld over boven en beneden. De 

schaakvereniging start op 11 september de 

competitie na het houden van de 

ledenvergadering op 4 september. 

 

De activiteiten van het 

Denksportcentrum in het najaar 
Het Denksportcentrum organiseert op 

donderdagmiddag elke week vrij bridgen; je 

kunt daar ook komen zonder partner, maar 

meld je wel van te voren even aan via de site. 

Vrijdagmiddag is er een crossimp partij. Meer 

informatie kun je inwinnen bij Aarnout 

Helmich (zie de website van DdL). We 

verwachten ook binnenkort weer af en toe 

op de zondagmiddag een drive te gaan 

organiseren. Volg de informatie hierover op 

www.denksportcentrumdelombard.nl.  

Met nieuwe beginnerscursussen wachten we 

nog even. Geïnteresseerden kunnen zich wel 

http://www.denksportcentrumdelombard.nl/


aanmelden om op de hoogte gehouden te 

worden.  

 

De nieuwe expositie 
De Essentie, een collectief van 7 vrouwelijke 

kunstenaars exposeert boven en beneden tot 

het einde van het jaar.  

 

 
Nooit eerder hadden we zo veel werken in 

huis en ook zo divers. Voor het eerst ook 

verlaten we het platte vlak! Op onze site kun 

je meer lezen over De Essentie. Zoals 

gebruikelijk is de kunst ook weer tegen 

aantrekkelijke prijzen te koop! 

 

 
Beeldende kunst boven de trap 

 
Ook veel werken nu op de benedenetage 

Afscheid van Barbara Knol als 

voorzitter DdL 
Door Barbara; zij heeft in deze nieuwsbrief 

het laatste woord. 

De Lombard is een parel in een zee van 

middelmatigheid en nog gezellig ook! Dit 

heeft Barbara er over te zeggen. 

 

Op 1 september 2020 stop ik als voorzitter 

van Denksportcentrum de Lombard (DdL). 
Vanaf die datum gaat Anneke van der Meer 

het stokje overnemen. Een goed moment om 

even terug te kijken.  

Ik ben een relatieve nieuwkomer bij het 

Denksportcentrum maar ik bridge al heel 

lang, in en buiten Rotterdam en kwam 

ongeveer 5 jaar geleden aan de Lombardkade 
spelen. Heb dus veel bridgeclubs mee 

gemaakt en zie dus 

ook de verschillen. 

Ons 

Denksportcentrum is 

zondermeer uniek: 
niet de kantine van 

een verzorgingshuis, 
maar een leuke plek 

met een fijne sfeer, 

waarin je de 
clubavond echt kunt 

beleven als een uitje. Je wordt verzorgd en 

blij gemaakt (niet altijd door de uitslag      ) 
en de sfeer is ongedwongen.   

Nog nauwelijks lid van Metro hoorde ik dat er 
structurele problemen waren, problemen 

waar verschillend over gedacht werd. Ik ga  
altijd uit van het principe dat mensen nu 

eenmaal verschillen en dus op velerlei wijze 

kunnen denken en reageren. Maar reageren 
moet altijd met respect gaan. Een bestuur 

zorgt voor het grote geheel. Anneke 

herkende dat bij mij en vroeg me nu 3 jaar 

geleden om voorzitter van DdL te worden.  

Ik heb het graag gedaan. Ik heb veel mooie 
dingen gezien, ben problemen tegen 

gekomen, zag mensen zich vastbijten in 
negativiteit, maar zag ook kantelingen 



ontstaan. Nu, september 2020, hebben we 
een geweldig mooie locatie. Door een aantal 

vrijwilligers enorm opgeknapt, waarbij veel 

grote verbeteringen nauwelijks zichtbaar zijn. 
Het is licht en luchtig, er hangt kunst en 

ondeugdelijke apparaten zijn vervangen. 

Natuurlijk heeft dit alles geld gekost, maar 
het was broodnodig.  

Het vooruitzicht is positief……… nu alleen nog 

Corona doorkomen. Dat laatste is natuurlijk 

op dit moment cruciaal en ik ben blij dat we 
daar met alle besturen van de 5 verenigingen 

ook één lijn in trekken.   

Ik ben blij dat ik op bescheiden wijze een 

bijdrage aan het voortbestaan van 

Denksportcentrum heb kunnen leveren. 
Anneke (samen met de andere bestuurders) 

is al die jaren al enorm actief geweest en zij 
gaat op haar eigen manier vorm geven aan 

deze nieuwe fase. Ik heb daar veel 

vertrouwen in.  

Rest mij om op deze plek nog eens te 

benadrukken dat iedereen, bridgers én 
schakers, zich goed moeten realiseren dat de 

Lombard uniek is. We moeten dit met elkaar 

koesteren. De overtuiging dat we het alleen 
met elkaar redden is bij mij heel sterk. Ik zie 

gelukkig  de 5 verenigingen steeds meer naar 
elkaar toegroeien. De bestuurders, juist in de 

gezamenlijke verbinding, vinden 

pragmatische oplossingen voor problemen 
die opdoemen. Het Covid-19 virus gaan wij 

niet oplossen, maar zorgen dat we samen 

kunnen bridgen en schaken aan de 
Lombardkade, dat is aan ons allemaal.  

  

 

 


