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- Thuis dicht bij huis!
- Slender You en FAME uiterst geschikt

voor sporten met medische aandoeningen
- Altijd persoonlijke begeleiding
- Intensief bewegen zonder belasting
- Geschikt voor dames en heren van alle leeftijden en alle maten
- Zeer geschikt voor ouderen
- Geen harde muziek, spiegels, moeilijke groepslessen

of onmogelijke yogahoudingen
- Prettige, rustige en professionele omgeving
- Een heerlijke kop koffie ‘met een glimlach’ gratis bij ieder bezoek

Wij verwelkomen u graag!

KOM LANGS EN INFORMEER
NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

NIEUW
Voetreflex!
Elke eerste

maandag van
de maand

Dreamfactory  
wenst u allen een 

fijn bridgeseizoen! 
 
 
•Werk jij als consultant, stafmedewerker, projectmanager of andere inhoudsdeskundige  

in een organisatie of geef je leiding aan dit soort eigenwijze types? 
•Worden je (interne) opdrachtgevers steeds veeleisender? 
•Of heb je te weinig opdrachten?  
 
Spreek Maarten van Os aan (als hij niet te druk is met spellen 
nabespreken ),  of lees zijn boeken.  
Of kijk op onze website: www.dreamfactory.nl of bel naar 070-3879083. 
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Wij verwelkomen u graag!

KOM LANGS EN INFORMEER
NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

NIEUW
Voetreflex!
Elke eerste

maandag van
de maand Verjaardagscadeau?Relatiegeschenk? Een jubileumpresentje?

Of voor u zelf een goede fles? 

Wij verzorgen en bezorgen uw doos of kist wijn door heel 
Nederland en bieden als gespecialiseerde wijnvakhandel een 
rijk geschakeerd assortiment tegen voordelige prijzen.

VAN DOP
WIJNEN-

Oosteinde 79-81   -   2271 ED  Voorburg
telefoon 070-3862441   -   telefax 070-3866846
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VAN DE REDACTIE

 
Na het vorige lustrumnummer komt deze 
Dobbepraat in rustiger tijden uit. Nu ja wat is rustig? 

Er was een intensief beleefde jaarvergadering. 
Helaas met een door gezondheidsproblemen 
incompleet bestuur. Daarom hulde aan het 
bestuur dat de voorbereiding van de algemene 
ledenvergadering onder deze omstandigheden toch 
nog met tijdig verspreide jaarstukken heeft kunnen 
organiseren. Beschouwingen over deze ALV zijn in 
de kolommen van dit clubblad opgenomen.

In september is de competitie in al zijn hevigheid 
losgebarsten en inmiddels is de tweede serie alweer 
van start gegaan. En tussen al onze wedstrijden 
ons “uitje”. En dat ging door ondanks de operaties 
en beslommeringen van de grote reisorganisator 
Martin Huisintveld. Ook van die reis, nu naar het 
Noorden van ons land, een impressie en een 
verslag van de eerste vrouwelijke winnaar ooit van 
dit festijn.

Aandacht wordt besteed aan het viertallen. Een 
heerlijk ontspannende bezigheid waarbij ook 
mensen van buiten de club kunnen worden ontmoet, 
hoewel er toch ook weer onderlinge wedstrijden zijn 
tussen de BCLH teams. Maar dat komt omdat we 
een zeer grote club zijn.

Kortom, er valt weer veel te lezen en te puzzelen 
met dit blad in de hand.

Geniet ervan.

IN DIT BLAD
 

De Algemene Ledenvergadering blz. 07

Viertallen toernooi  blz. 08

Een barmedewerker klaagt  blz. 09 

Wedstrijdleidershoekje  blz. 10

Een rondje IJsselmeer  blz. 12

Bridgeweekend  blz. 15

De Kaartspelers  blz. 16

Handwaarde blz. 17

De week van ...  blz. 19

Felicitatie  blz. 19

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
CONTRIBUTIE blz. 14
PUZZEL  blz. 21
BARCOMMISSARISSEN blz. 23
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OPRICHTINGSDATUM:  
8 SEPTEMBER 1967

Postadres
BC Leidschenhage, tav E. van Dijk, 
Essesteijnstraat 2, 2272 XW Voorburg
Spoedeisende post rechtstreeks naar de secretaris.

Clubgebouw
Dobbelaan 1, 2262 EA Leidschendam
Tel. 070-3273437

Voorzitter
Paul Hoevenaars
Tel. 070-4151073, voorzitter@bclh.nl

Secretaris
Corrie van Rijt
Kerklaan 181, 2282 CJ Rijswijk
secretaris@bclh.nl

Penningmeester
Eric van Dijk
Tel. 070-3862012, penningmeester@bclh.nl
Bankrekening nummer: NL04 INGB 0003 9106 00 
t.n.v. B.C. Leidschenhage

Ledenadministratie
Jan Stevens
Tel. 070-3279179, ledenadministratie@bclh.nl

Jeugd- en Minibridge
Christine Winckel 
Tel. 06-30598124, raskatten@hetnet.nl

Meesterpuntenadministratie
Laura Haasdijk
Tel. 06-5352 8760, laurahaasdijk@casema.nl

Voorzitter Technische Commissie
Maarten van Os, Tel. 06-51548267, tc@bclh.nl

Voorzitter Wedstrijdleiders
Madelon Spek
Tel. 070-3201813, wedstrijdleiders@bclh.nl

Webmaster
Malcolm Staallekker, Frank Bloemen
webmaster@bclh.nl

Redactie Clubblad
• Herman Nagtegaal, Tel. 070-3200589,
 nagtegaal.h@telfort.nl
• Jan Biesheuvel, Tel. 070-3615444
• Wolf Tostmann, Tel. 070-3175763,
 dobbepraat@bclh.nl

Puzzelredactie: Jan Pleit, e-mail: janpleit@gmail.com
Oplage: 600
Drukkerij: Arrow Grafitotaal

WEDSTRIJDLEIDERS

MACM     Fons de Jongh 06-54255418
 (Albert Wedman)
e-mail maandagmiddag@bclh.nl

MAC   Nora Iding   079-3310816  06-26956966
e-mail maandagavond@bclh.nl

DICM     Edie van Os 070-3470149
e-mail  dinsdagmiddag@bclh.nl 

DIC   Erik van Egmond  070-3201813
e-mail dinsdagavond@bclh.nl

WOCM    Nicole Meulenman 06-15443861
e-mail woensdagmiddag@bclh.nl

WOC     Frits Saraber 070-3202666
e-mail  woensdagavond@bclh.nl

DOCM    Jeanne Wubben 070-3944417
e-mail donderdagmiddag@bclh.nl

DOC    Cees Kruisweg 06-49386245
e-mail donderdagavond@bclh.nl

VRIJCM            Roberta Law 070-3200692
          Jim Law  
e-mail  vrijdagmiddag@bclh.nl

VRIJC Malcolm Staallekker 06-29232498
 (Edie van Os)
e-mail vrijdagavond@bclh.nl

Vrijdagavond inlopen mogelijk na aanmelding voor 
16.00 uur - kosten € 2,50 p.p.
 
Aanmelden Drives: drives@bclh.nl

Wedstrijdsecretaris viertallen
Jacques Brandt, 070-3220297, jgabrandt@kpnplanet.nl

Afmelden
Middagclubs van 09.00-10.00 uur
Avondclubs van 10.00-12.00 uur
Afzegging per e-mail is geaccepteerd als u een  
bevestiging heeft ontvangen.

Bijdragen in dit clubblad van:
Alex Bijloo, Cisca Michon, Herman Nagtegaal, 
Maarten van Os, Jan Pleit, Madelon Spek,  
Wolf Tostmann

Dobbepraat zal verschijnen:
20 december 2017

Kopij inleveren uiterlijk: 
6 december 2017
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VAN HET BESTUUR

Verder in ons jubileumjaar 
Het is herfst. En dat betekent dagen van regen en  
wind; en soms ook heerlijk zomers aanvoelend weer. 
Zoals het (bridge)leven 
zelf. Soms waait het mee 
en soms niet. Soms doet 
je maat het goed en soms 
doet hij iets heel stoms. 
Soms krijg je gelijk van 
de arbiter en soms heb 
je gelijk, maar krijg je het 
niet. Dat is toch prima? Er 
is ook zoveel om blij mee 
te zijn. 

We werken met vele vrijwilligers. Die doen zo veel 
goed en soms ook niet. Dat betekent niet dat we niet 
kunnen leren van wat we onhandig hebben gedaan. Als 
bestuur hadden we handiger kunnen communiceren 
na ons jubileumfeest. We waren druk met de zorgen 
over Corrie (gelukkig gaat het inmiddels wat meer de 
goede kant op) en om alles van haar over te nemen. 
Zeker met het oog op het evenement dat de week erop 
zou plaatsvinden en de voorbereidingen van de ALV. 
Uiteraard waren wij als bestuur ook teleurgesteld over 
de catering op ons feest. We zijn ook direct daarmee 
aan de slag gegaan en hebben ook een behoorlijke 
korting op de factuur gekregen. Uiteraard betaal je 
liever niets als je teleurgesteld bent en aan de andere 
kant hebben we behoorlijk gedronken bijvoorbeeld. 
Ook hier geldt: soms heb je regen en soms heb je 
zon. En het was wel veel handiger geweest als wij als 
bestuur even kort op de TV in de bar gezet hadden 
dat wij het ook jammer vonden en dat we er mee aan 
de slag gaan. Dat had heel wat vragen voorkomen. 
Excuus daarvoor. 
 
Dan weer door naar de zon. Zoals onze voorzitter 
Paul Hoevenaars al aankondigde op de ALV: we 
hebben nu een aardig bedragje over. Hoe kunnen 
we dat alsnog op een leuke manier aan de leden 
geven? Als je ideeën hebt, aarzel dan niet om het 
ons te laten weten.

Nog wat meer zon en regen door elkaar van de 
afgelopen periode: 
• Veel zonnige woorden op een bijzonder vlot 

verlopen ALV. Paul Hoevenaars, Eric van 
Tienhoven en ik zijn herverkozen, dus we gaan 
samen door als bestuur.

• Intussen kwamen onze gebouwbeheertoppers 
van de regen in de drup. Ze hebben behoorlijk 
moeten puzzelen waar het water, dat op de bar 
lag, steeds vandaan kwam. Het bleek toch een 
lekkage van het dak te zijn. 

• Heel zonnig is het viertallen. Vanuit de TC willen 
we de prachtige wedstrijdvorm van het viertallen 
meer promoten. Veel mensen weten (nog) niet hoe 
leuk het kan zijn. We hebben een viertallenavond 
georganiseerd op alle clubavonden in de week 
van 25 september. We kregen vooral veel leuke 
reacties. En toeval of niet: we hebben onlangs 
twee viertallenteams meer ingeschreven dan 
vorig jaar! 

• Wind tegen in weer behoorlijk wat ziektes en 
ongelukken. Maar ook mooi om te zien hoe we 
dan weer voor elkaar klaar staan om een leuk 
kaartje te sturen of te helpen.

• Starterscursussen en toptraining zijn van start 
gegaan.

• De wedstrijdleiders hebben een kader dag gehad 
over hoe om te gaan met de nieuwe spelregels. 
Soms is het makkelijker geworden en soms is het 
ook echt wennen. 

• Een aantal mensen vindt de nieuwe sterke lampen 
iets te zonnig: er komt nog een aanpassing om 
de lichtsterkte iets aan te passen. Er blijft wel 
veel licht omdat een behoorlijk aantal leden de 
kaarten anders niet goed kan zien.

Tot slot: we willen met Leidschenhage niet alleen 
de grootste, maar ook de leukste vereniging van 
Nederland zijn. Door weer en wind. Laten we 
samen zo goed mogelijk omgaan met de regen 
en tegenwind en vooral heel veel genieten van de 
zonnige momenten!

 
Namens het bestuur, 

Maarten van Os, voorzitter TC

LED verlichting is de toekomst. LED verlichting zorgt voor meer dan 60% reductie van de
uitstoot van CO2. Daarnaast hebben LED lampen een lange levensduur en ze hebben een
hoge lumen/watt verhouding waardoor zeer efficiënt met de energie wordt omgegaan.
Meer weten? Kijk op ledtubespecialist.nl

55%
reductie op
energiekosten

60%
op uitstoot
van CO2

60%
op uitstoot
van CO2

50.000
branduren
T8 LED tube

LTS advertentie 177x60mm.pdf   1   09-12-15   09:04
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DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VAN OPZIJ BEZIEN

De algemene ledenvergadering met maar vijf 
bestuurders achter de groene tafel was nog niet 
geopend of we kregen een voorafje. Eigenlijk was 
het meer een toetje, want Just Verschuur bedankte 
het bestuur voor de inspanningen verricht bij het 
organiseren van het tiende lustrum in de geweldige 
ambiance van de Fokker terminal waarbij zoveel 
leden aanwezig waren. Hij noemde het een 
gigantische prestatie, ook al was misschien niet 
alles gelopen zoals je van te voren wilde. 

Afwezigen van het bestuur waren de secretaris 
en de penningmeester, de één door een ernstig 
ongeluk en de ander door een operatie. Maar de 
voorzitter was er wel en vertelde dat hij bij het dienen 
van onze club blij was met zijn eerste lustrum bij 
BCLH in zijn functie en dat hij zelf zijn derde lustrum 
als lid vierde, iets waar hij zelf overigens verder 
geen feestelijkheden aan verbond. Hij toonde zich 
verheugd over de vrijwilligers, maar moest daarbij  
wel het afscheid aankondigen van Jeanne 
Wubben als ledenadministrateur (m/v). Maar ook 
daar was weer een opvolger voor in zicht. Zijn 
medebestuursleden noemde hij supervrijwilligers  
die er veelal voor zorgden dat het bestuur 
functioneerde als een geoliede machine. En als 
het al eens schuurt, wordt dat snel opgelost. Om 
dat nu in de toekomst vast te kunnen houden, 
had de voorzitter uit de Provence voor zijn mede-
bestuursleden een flesje olijfolie meegebracht.

Er waren 42 aanwezigen en waarnemend secretaris 
Madelon Spek had 11 afmeldingen ontvangen, 
hetgeen de voorzitter de opmerking ontlokte, dat de 
rest blijkbaar verlaat was. Er waren ook nog twee 
mails ontvangen, maar die zouden in de rondvraag 
aan de orde komen.

De financiën waren op orde. Er was dit jaar zelfs  
€ 10.001 over, waardoor er geen contributie 
verhoging nodig was. De omzet van de bar – zoals 

alle jaren weer met de hoogste bijdrage van de 
dinsdagavondleden – met een winstmarge van 
meer dan 60 % droeg daar vanzelfsprekend aan bij.
De omzet wordt nog gestimuleerd door de gratis 
nootjesverstrekking, alleen te nuttigen in de bar, 
want anders komt er overal troep op de grond. 
Daar dient het aanwezige bestuurslid streng op te 
letten, want er zijn van die leden die, wat betreft 
de nootjesconsumptie, eigen regels zouden willen 
stellen. In het financieel verslag stond ook nog 
dat het bestuur het jaarlijks etentje voor de helft 
uit eigen zak betaalt. Uit de vergadering werd het 
voorstel gedaan dit maar geheel door de vereniging 
te laten bekostigen. Dat werd aanvaard. De 
kascommissie had weer voortreffelijk werk gedaan 
door consciëntieus naar de stukken te kijken. 
De commissie had bevonden dat de financiële 
verantwoording geweldig was. Een compliment voor 
de penningmeester was erbij. De kascommissie 
werd bedankt.

Wiber Bühler nam definitief afscheid uit die functie, 
Frits Saraber doet weer mee en wordt daarbij 
vergezeld van Pieter Oorlog. 

Geolied bestuur

Kascommissie Wim Bühler (r) en Frits Saraber

Peter Oorlog nieuw lid kascommissie
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Aan de orde werd gesteld het “wildplakken” op 
de mededelingenborden. Alleen gecontroleerde 
mededelingen mogen daarop, maar ook met deze 
regel nemen onze zelfstandig denkende leden een 
loopje. De kerkelijke praktijkregel, je krijgt eerder 
vergeving achteraf dan toestemming tevoren, zal 
ook hier wel gelden. Ook kwam aan de orde het 
cateren op het lustrumfeest, de communicatie met 
de leden over de acties van het bestuur en over het 
handelen nadien. E.e.a. was niet optimaal verlopen. 
Besprekingen met de cateraar hebben ertoe geleid, 
dat weer wat geld naar de clubleden terug moet 
vloeien, maar hoe dat vorm krijgt is een punt van 
ernstig overleg in het bestuur. 

De technische commissie had zich nog gebogen 
over een vraag over een competitie op individuele 
basis. De TC heeft vooralsnog menen te volstaan 
met het ophangen van een bord “partner gezocht” 
en het vermelden van “loslopende” leden. De TC 

werd ook gevraagd eens te overwegen per avond te 
promoveren en te degraderen, omdat dat zo’n leuke 
en spannende bewegingen in de clublijnen zou 
kunnen brengen. Maar als nu een hoog opererend 
paar dan, door vakantie of zo, snel degradeert tot 
in de laagste lijn, dan schrikken misschien de lager 
spelende paren weer. Zou het? 

De nieuwe wandverlichting werd zowel verguisd 
– schijnwerpers- als geprezen - lekker licht. Het 
bestuur houdt aandacht voor het licht. Daarop kwam, 
met de aanprijzing van de al eerder aangekondigde 
marathon, met dank voor het gehoor en onder het 
aanbieden van één drankje, de verbeide sluiting 
nog voor negen uur. En er ging nog een twaalftal 
bridgen ook. De rest genoot al kletsend van het 
drankje.

Herman Nagtegaal

BCLH VIERTALLEN TOERNOOI

 
Op zaterdag 14 oktober werd het al weer “tradi-
tionele” open viertallen toernooi gehouden in ons 
vertrouwde bridgehome. Het toernooi is vooral  
bedoeld als voorbereiding op het komende viertal-
len seizoen. De belangstelling bleef met 16 viertal-
len wat achter bij de verwachtingen, zeker als je 
bedenkt dat in ons district maar liefst 48 viertallen 
gaan deelnemen aan de komende competitie. Een 
record voor de laatste jaren! De leiding was in de 
ervaren handen van Jacques Brandt, een verzeke-
ring voor een goede organisatie.

Het is positief dat er ook teams van buiten BCLH 
meestreden. Natuurlijk moet ik de gezellige sfeer 
vermelden, die nog verhoogd werd door de voor-
treffelijke lunch, ook weer verzorgd door Edy  
Zonneveld. Zij stond samen met Hugo de Gooijer 
achter de bar en zij moesten hard werken om ieder-
een van een natje en droogje te voorzien.

Er waren prijzen voor de hoogst eindigende teams 
uit de 2e Divisie, Hoofd, 1e, 2e, en 3e Klasse.

Overall winnaar werd Crash. De hoofdklasse werd 
gewonnen door “4tal” (BCLH: Hans Bouman, Hans 
Post uiterweer, Jos Verhoeven en Peter Versteegh). 
De 1e Klasse prijs was voor Replay, de 2e Klasse 
prijs ging naar BCLH voor de “Quatro Grandes” 
(Eva jansen, Helene Hammerstein, Imar Doornbos 
en Sietie Fresco) en tot slot was “Kolibri” (BCLH: 
Aart Braun, Birke Wolf, Joan van der Star en Rob 
Bronsgeest) de sterkste in de 3e Klasse.

Zelf kijk ik met genoegen terug op deze geslaagde 
dag, hoewel we achteraf natuurlijk wel wat beter 
hadden kunnen scoren dan onze uiteindelijke 9e 
plaats zonder prijs.

 
Geen terugblik zonder een spelletje. Spel 2 in de 
ochtend was zeker spectaculair te noemen:

Ochtend 
Spel 2 
O/NZ

♠
♥
♦
♣

AHV542 
HVB975 
H 
-

♠
♥
♦
♣

7 
1042 
A42 
B86532

♠
♥
♦
♣

83 
83 
VB7653 
A104

♠
♥
♦
♣

B1096 
A6 
1098 
HV97

Bij ons aan tafel opende W met 3♣ en toen mocht 
N. Slaagt u er in om nu nog het goede contract van 
6♠ of 6♥ te bereiken? Bij ons aan tafel bood N 4♣ 
(geeft de hoge kleuren aan), kreeg een antwoord 
van 4♠, vroeg Azen, hoorde er één en bood 6♠.

Dit lijkt simpel, maar van de 16 x dat dit spel  
geboden werd, is het slem 5 x gemist.

Ook het volgende spel gaf na afloop aanleiding tot 
discussies:
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Middag 
Spel 16 
W/OW

♠
♥
♦
♣

H10 
974 
AV8 
AH942

♠
♥
♦
♣

6542 
832 
97543 
7

♠
♥
♦
♣

VB97 
105 
HB106 
1053

♠
♥
♦
♣

A83 
AHVB6 
2 
VB86

 
Na een pas van W opent N met 1SA. Bereikt u nu 
het contract van 7♣ (best) of 7SA?

We hadden dubbel pech: zelf vergiste ik me in het 
antwoord op 4SA (azenvragen), waardoor we maar 
6♣ boden en onze tegenpartij had het bieden beter 
op orde en bood 7♣, voor een verlies van 11 IMP’s 
voor ons.

Groot slem werd maar 2 x geboden en 2 paren  
wisten zelfs uit slem te blijven!

Wolf Tostmann

EEN BARMEDEWERKER KLAAGT

 
Misschien handig om nog een keer de aandacht 
te vestigen op het feit dat alleen de aangewezen  
leden achter de bar mogen staan en dat daar verder  
niemand iets te zoeken heeft, tenzij daarvoor toestem-
ming is verleend (door de barcommissaris?).

Ook handig als de barcommissarissen dit een beetje 
in de gaten houden.

Afgelopen dinsdag stonden we opeens met z'n  
vijven!!!! achter de bar. Ondanks dat ik daarover mop-
perde, gingen ze gewoon verder. Ik kon de normale 
bediening niet goed meer doen, omdat ze me voor de 
voeten liepen. Ook geen idee of er wat is afgestreept 
op de barkaarten. Bij het opruimen zat er een bierglas 
bij waarin iemand (ik weet wel wie) met poeder zelf 
chocoladedrank had bereid. 

Het moet ook niet gekker worden! Ik denk dat de men-
sen helemaal niets te klagen hadden over de snelheid 
waarmee Jan Biesheuvel en ik de boel afhandelden.

Dit is natuurlijk vooral op dinsdagavond een punt, om-
dat daar het meest geconsumeerd wordt. Woensdag-
avond is tweede op dat vlak.

Naam en adres van de barmedewerker zijn de  
redactie bekend
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WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE

 
 
Viertallen bij Leidschenhage
Als vertegenwoordiger van de wedstrijdleiders schuif 
ik regelmatig aan bij de vergaderingen van onze TC. 
Afgelopen voorjaar rees het plan om het viertallen 
wat meer onder de aandacht van onze leden te 
brengen. Onze vereniging heeft ruim 800 leden 
en ‘slechts’ ongeveer 80 leden die in een viertal 
competitie spelen. Iedereen die heeft geviertald 
weet hoe leuk dit is. Je gaat op stap met zijn vieren 
naar een andere vereniging of je speelt thuis. Het 
ene paar gaat NZ zitten en het andere paar OW. 
Halverwege de wedstrijd ruil je en ga je tegen het 
andere paar van de tegenstanders spelen. En dan 
volgt het “uitslaan”. Je vergelijkt je score met die van 
je nevenpaar en ziet meteen wie er meer punten 
heeft gescoord op een spel. Zo worden je scores 
vergeleken met die van de tegenstander en ga je net 
als bij butler het aantal impen tellen per score. Aan 
het einde tel je je impen op en zie je wie er heeft 
gewonnen. Vaak speel je met zelf geschudde spellen 
en is er geen computer nodig, alleen spellen en 
viertallen scorebriefjes. Je kunt deze wedstrijdvorm 
ook heel gemakkelijk thuis spelen als er acht spelers 
zijn en twee tafels. Topspelers zeggen vaak dat dit de 
meest zuivere vorm van wedstrijdbridge is.

Een paar jaar geleden is het BCLH Viertallentoernooi 
in oktober in het leven geroepen door de TC en dit 
blijkt een succes te zijn. Wat kunnen we nog meer 
doen? was de vraag. Vroeger werd er nog weleens 
geviertald op de laatste clubavond voor de zomer. 
Dat werd nu wel een beetje kort dag.

Besloten werd om een viertallen avond op elke dag 
van een week ergens in september te gaan organi-
seren, zodat alle leden van een clubavond met deze 
wedstrijdvorm kennis zouden maken. Omdat we aan 
zagen komen dat dit een behoorlijke operatie zou 
worden, lieten we de middagen er nog even buiten. 
Jacques Brandt, Erik van Egmond en ik gingen een 

plan maken en we beloofden de wedstrijdleiders  
alvast dat we ze zouden helpen en ondersteunen. 
De wedstrijdleiders wachtten toen rustig ons plan af. 
We hebben overwogen om alleen de simpele vorm 
met briefjes en zelf geschudde spellen te gaan spe-
len, maar alleen al het aantal spellensets dat we dan  
nodig zouden hebben op een avond zou onze voor-
raad verre overtreffen. Dan toch maar spellen laten 
dupliceren en uitrekenen hoeveel sets er minimaal 
nodig zouden zijn. De dupliceerders hebben over-
uren gedraaid. En dan toch ook maar met de com-
puter en de bridgemates. Dat laatste betekende voor 
de wedstrijdleiders nog een aardig klusje aan voor-
bereiding. Alle teams moesten eerst in het reken- 
programma worden ingevoerd, voordat er een speel-
schema uit getoverd kon worden. 

In de week van 25 september was het zover. De 
viertallenavonden waren ruim van te voren aange-
kondigd en er waren ook al gezellige viertallen ge-
formeerd door de spelers. De wedstrijdleiders had-
den vooraf een clinic “viertallen indelen in het NBB 
rekenprogramma” van Jacques Brandt gekregen en 
waren er klaar voor. Maandagavond was de try-out. 
Helaas voor de maandagavondleden verliep die niet 
zo gladjes als gehoopt. Er werden minder spellen ge-
speeld dan voorbereid. Wel hebben de MAC’s kennis 
kunnen maken met deze mooie wedstrijdvorm. De 
avonden daarna konden meteen leren van de fouten 
van de voorgangers en gedurende de week hoorde 
ik steeds vaker dat mensen het viertallen heel leuk 
hadden gevonden en dat het zeker voor herhaling 
vatbaar is. Op de vrijdagavond heeft de wedstrijd-
leider een enquête gehouden met de vraag of men 
dit vaker wil. En het bleek dat verschillende (jeugd)
leden wel eens een hele serie willen gaan viertallen.

Het resultaat was ook: meer deelnemende viertallen 
afgelopen 14 oktober op ons eigen viertallen toernooi 
en meer deelnemende viertallen van BCLH in de 
district viertallen competitie. Over het gezellige toer-
nooi kun je elders in Dobbepraat een verslag lezen. 
Mijn conclusie: het was de inspanning waard.

Madelon Spek
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EEN RONDJE IJSSELMEER OM 
GEZELLIG TE BRIDGEN

Op pad
De reisclub van BCLH ging op pad. Maanden tevoren 
had de grote reisorganisator Martin Huisintveld een 
rondreis voorbereid. De reis was van Volendam 
via de afsluitdijk naar Sneek. En vervolgens via 
Naarden weer terug naar Leidschendam. Op die 
manier beleef je nog eens wat.

Op vrijdagmorgen vertrek vanaf Leidschendam. 
Voldaan met koffie en gebak, waarvoor Ciska 
Michon weer gezorgd had, op Volendam aan. 
Een bus voor 40 personen vol, gereden door 
Michael. Zelfs voor een engel was dus gezorgd, 
maar jammer genoeg niet onder leiding van Martin, 
omdat hij door operaties en dokters gedwongen, 
niet mee kon gaan, maar wel onder de bezielende 
leiding van Erik van Egmond. Erik bleek gelukkig 
niet alleen een goede wedstrijdleider te zijn, maar 
ook gaven te hebben als reisleider. In de bus 
werden de bridgeparen aan elkaar gekoppeld. 
Omdat we met 41 personen waren, moest er steeds 
iemand afvallen; dat bleek totaal geen probleem. 

In Volendam
Je bent niet alleen in Volendam. Buslading na 
buslading toeristen wordt gelost. Even wat klimmen, 
de dijk af en je bent in het centrum. 

Als je van souvenirs houdt kan je er goed terecht. 
Toch slaagde een enkeling er nog in een koopje te 
bemachtigen. Er zijn terrasjes in overvloed, daar 
vond je dan ook menig bridger, maar er staan ook 
overal bankjes en wandelen en zitten rondom de 
haven is altijd gezellig. 

De groep verspreidde zich over de verschillende 
lunchgelegenheden en verzamelde zich weer tegen 
drie uur bij de bus.

Op naar Sneek
 Noordwaarts reden we via de Afsluitdijk naar Sneek. 
Ze noemen het nog steeds kamersleutels, maar 
we kregen toegangskaartjes uitgereikt voor onze 
kamers en we mochten naar de kamer. Inrichten, 
rusten of borrelen, maar kwart voor zes aan tafel, 
want anders wordt er niet op tijd gebridged in “twee 
keer zes maal twee spelletjes” formule.

Bus vol voor Volendam

Souvenirs en foto’s in klederdracht 

Genietend van het IJselmeer

De eerste ronde
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De eetzaal van Hotel Amicitia oogde evenals de 
speelzaal vriendelijk, zoals past bij de naam van het 
hotel. Een ieder prees de kamers en het eten. De 
bridgezaal werd door Madelon Spek, Erik en Sander 
Smit telkens weer op orde gebracht en dank zij de 
meegebrachte elektronische apparatuur liep alles 
op een rolletje. Er was weer een spel bij, goed voor 
dertien slagen, maar niemand was erin geslaagd de 
juiste weg te vinden. Zelfs met open kaarten bleek 
dat moeilijk. Wie, o wie, heeft een systeem om dit 
feilloos uit te bieden? Schrijf de correcte biedweg 
eens op voor de mensen die daar niet in slaagden.

E/EW ♠
♥
♦
♣

B53 
AVB64 
AH2 
B10

♠
♥
♦
♣

1097 
7532 
VB1095 
8

♠
♥
♦
♣

HV8 
8 
7643 
97653

♠
♥
♦
♣

A642 
H109 
8 
AHV42

West Noord Oost Zuid
p 1♣( 16+)

p 1♥* (5krt) p 2♣ (5 krt)
p 3SA?

 
*) Mancheforcing

Zaterdagmorgen Sneek
In Sneek was het de dag van de dweilorkestjes. 
En dat paste precies bij het weer: buiig. 
De JOJO bus bracht ons twee kilometer weg en 
dan was je al in de buurt van het Centrum. Ook in 
Sneek waren modewinkels en een aantrekkelijk 
Scheepvaart Museum. Maar bovenal was er muziek 
en er waren de nodige horecagelegenheden, 
waar je zowel de muziek kon zien en horen, als 
consumeren en, hoe kan het ook anders, bridgen. 

En ’s middags weer naar het hotel, borrelen of 
rusten, vroeg eten en twee ronden bridgen. Zo 
langzamerhand kwam er orde in het veld van de 
bridgers. Al vanaf de eerste ronde had Ria Worm 
de leiding van het klassement genomen en aan het 
eind van de vierde ronde was dat nog steeds zo, 
maar er was nog een ronde te gaan en toen kreeg 
zij mij als partner, helaas….. 

Naar Naarden
Zondagmorgen niet naar de kerk, maar om elf uur 
bepakt en gezakt de bus in, want we moesten naar 
de vesting Naarden. Daar moest de groep, die in 
tweeën werd verdeeld, nog een ronde spelen. 
Groep A ging op excursie in de vesting en groep 
B speelde, waarbij koffie en broodjes genuttigd 
werden. De excursiegroep kreeg even ruim duizend 
jaar geschiedenis over zich heen. Daarover werd 
met verve verteld door een rondleider, die tevens 
vrijwilliger was. De bridgers hielden zich op in de 
voormalige kazematten.

Eén van de enthousiaste dweilorkesten Steile trap

Bridgen in café “Onder de Linden”
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De uitslag werd nu niet bekend gemaakt. Dat was 
voor de avond in ons Bridgehome gereserveerd.

Bridgehome
Terug op onze basis. Daar was de bar open en 
daar zat Martin, die met de nodige omzichtigheid 
behandeld werd. Er was een Chinese cateraar met 
meer dan voldoende en heel goed voedsel. Toen 
ieder voldaan was, kwam de prijsuitreiking. Er stond 
een prijzentafel met voor elke deelnemer een prijs. 

Wat bleek? In de laatste zitting was Ciska Michon 
er in geslaagd de eerste plaats te veroveren en 
zij bemachtigde daardoor als eerste vrouw in de 
bridgereisgeschiedenis van BCLH de trofee, die 
werd uitgereikt door Erik. 

Helaas kondigde Martin aan in de toekomst deze 
clubreisjes niet meer te gaan organiseren. Jammer 
maar niets aan te doen. Wellicht staat een volgende 
organisator op. Maar wie zal Martin kunnen 
vervangen?

Herman Nagtegaal

Ciska Michon Glorieuze winnaar

Martin spreekt het gezelschap toe: uit-georganiseerd!

CONTRIBUTIE
         Jeugdlid  Volwassenen 
Jaarbedragen   Eerste speelavond of – middag   39,-*/34,-  72,-*/67,- 
(september-juni) Voor elke volgende speelavond of –middag  18,-   42,-

Maandbedragen  Eerste speelavond of – middag   4,-   7,- 
(alleen na 1 januari) Voor elke volgende speelavond of –middag  2,-   4,-

Niet spelend lid        n.v.t.  35,- 
 
*Dit bedrag geldt als er geen machtiging ingeleverd is. N.B. Houders van een ooievaarspas hebben recht op 
50% korting (verzoek indienen bij de penningmeester, met een kopie van de pas.)
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BRIDGEWEEKEND 6 – 9 OKTOBER 2017

Vrijdag 6 oktober was het dan zo ver. Het jaarlijkse 
bridgeweekend van onze club, georganiseerd door 
Martin Huisintveld. Helaas kon hij zelf niet mee, 
maar Erik van Egmond en Madelon Spek hebben 
de organisatie, inclusief de wedstrijdleiding, fantas-
tisch ingevuld. Alle lof hiervoor.

Traditiegetrouw moet de winnaar van het week-
end een stukje schrijven voor het clubblad en bij  
toeval werd ik deze winnaar. Jammer, want ik ga 
nooit mee met de bus en mis dus alle leuke en  
vrolijke momenten tijdens zo’n busritje. 

Jan Bourquin en ik rijden altijd samen naar de  
bestemming. Dit keer was dat Sneek. Hoewel er 
slecht weer was voorspeld op vrijdag, bleek het 
een heerlijk zonnige dag. Dat maakt het ritje wel zo 
plezierig. Eenmaal aangekomen in hotel Amicitia 
wachtte mij een grote verrassing: Michon kreeg de 
bruidssuite. Het leek wel een balzaal. Jammer voor 
mijn zus Nelly die eigenlijk deze kamer zou hebben 
gekregen als zij eerder was gearriveerd dan ik. Ik 
was namelijk geboekt onder “Cisca”. Zij viste dus 
achter het net. De foto’s getuigen van de weelderig-
heid van deze kamer.

Dit alles ter zijde. De 
sfeer bij aankomst van 
het hele gezelschap was 
meteen goed. Al gauw 
was de bar gevuld met 
allemaal bridgers. Het 
leuke van zo’n weekend 
is toch altijd dat je weer 
een heleboel nieuwe of 
minder bekende gezich-
ten ziet, met wie je ge-
zellig aan de ontbijt- of 
dinertafel kunt zitten. 
Beide maaltijden waren 
overigens uitstekend.

Uitgebreid ontbijt met alles erop en eraan en het 
diner was echt voortreffelijk. Zelf een visje uitzoe-
ken en laten bakken. Vegetarische maaltijden, 
veel groenten, mals vlees. En ook het dessert 
was niet te versmaden. 

Dan de eerste zitting bridge. Ik speel gewoonte-
getrouw de 1e zitting met Jan Bourquin. We scoor-
den uiteindelijk slechts iets meer dan 49%. Wie 
was daar debet aan? Ik laat het in het midden. 

De tweede zitting speelde ik met Ria Worm. Er 
lag wat druk op mij, omdat ik haar score niet wilde 
bederven. Ging net, we scoorden 59,72%, vol-
gens mij ook omdat de tegenpartij wellicht wat 
jolig was geworden. 

Zaterdag hadden we “vrij”. Het regende echt pij-
penstelen. Het water kwam met bakken uit de he-
mel. De bus reed een aantal mensen naar Sneek 
van waaruit je naar Workum kon met de trein. 
Daar kon je het Jopie Huisman museum bezoe-
ken. Omdat ik dit al meerdere malen had gezien, 
ben ik met mijn zus, Edje van de Kroft en Sietie 
Fresco met de auto naar Sneek gereden. Toeval-
lig was het de zaterdag van de dweilorkesten. 
Ondanks de regen bleven ze echt enthousiast 
en vrolijk. Wij verregenden helemaal en zijn toen 
maar weer in de auto gestapt en naar Woudsend 
gereden. Maar vroeg weer aan de wijn…

De eerste zitting op zaterdag speelde ik met Fred 
Worm. Weer die last op mijn schouder om zijn 
score niet al te ver naar beneden te helpen. Lukte 
weer aardig (57,41%). De vierde zitting speelde 
ik met Sietie Fresco. En scoorde 54,91%. Geen 
spectaculaire spellen, wel heel gezellig met haar 
(zoals altijd).

Zondagochtend naar Naarden alwaar de vesting 
kon worden bezichtigd. Omdat ik slecht (lees nau-
welijks) kan lopen, was dit voor mij geen optie en 
werd ik geconfronteerd met het feit dat er toch 
veel locaties zijn die voor minder validen echt niet 
toegankelijk zijn. Maakt niet uit. Er zijn andere 
leuke dingen. 

Vanwege het mooie weer wilden Jan en ik op een 
terrasje gaan zitten. Helaas wilden veel mensen 
dat ook. Uiteindelijk kwamen we in een (>3 ster-
ren) restaurant terecht. Wel een terrasje met alle 
stoelen nog vrij. Wij dachten aan een uitsmijtertje 
of zo, maar neen, dat kenden ze daar niet. We 
mochten een voorgerecht kiezen als lunch. Uit-
eindelijk hebben we toen een vissoep besteld à 
raison van € 17,50. Stokbrood kwam daar nog bij. 
We hebben het “met (5) hapjes” gegeten. Enfin, 
eenmaal bij de bridgelocatie van Naarden aange-
komen, lagen er gelukkig broodjes klaar. Achteraf 
moesten we daar (heel begrijpelijk overigens) een 
kleine € 10 voor betalen. Luxe lunch dus.
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Die middag speelde ik met Edje van de Kroft. En 
met die kanjer scoorde ik 70,88 %. Een leuk spel 
tegen Jan Bourquin en Madelon Spek:

Z/- ♠
♥
♦
♣

AV1084 
B85 
109 
AB3

♠
♥
♦
♣

HB2 
643 
AB76 
V42

♠
♥
♦
♣

9653 
7 
HV42 
H1075

♠
♥
♦
♣

7 
AHV1092 
853 
986

Edje in Zuid opent met 2♦ (multi). Jan past. Ik heb 
12 punten, de manche zit er niet in, dus ik bied 
keurig 2♥. Madelon en Edje passen. Jan doubleert 
en ik bied 3♥. M.i. erg verantwoord. Madelon 
denkt na en biedt uiteindelijk 3♠. Ik stond al met 
een doublet klaar toen Edje tot mijn schrik naar 
4♥ ging. Start ♦H, de 3e ruiten kon ik aftroeven.  

Met harten naar dummy voor de snit op de ♠H, die 
goed zat, zodat ik op ♠A een klavertje kwijt kon. 
Dus ik maakte met enig geluk mijn contract en dat 
leverde ons wel heel veel procenten op.

Zondagmiddag rond 18.00 terug in het bridge-
home alwaar heerlijk chinees werd geserveerd. 
Als verrassing was Martin er ook. Niets dan com-
plimenten, omdat hij alles echt goed had gere-
geld. Helaas gaat hij dit in de toekomst niet meer 
doen. Ook omdat er – relatief – zo weinig deelne-
mers zijn. Voor een club met ca. 800 leden is een 
aantal deelnemers van net 40 niet genoeg. Erik 
en Madelon willen het – onder bepaalde voor-
waarden – eventueel wel organiseren. Maar ze 
nemen, logisch, eerst een afwachtende houding 
aan. Zo’n organisatie kost veel tijd.

Nogmaals dank aan zowel Martin, maar ook  
Madelon en Erik. Ze hebben het voortreffelijk  
gedaan en hebben ons allemaal een leuk week-
end bezorgd.

Cisca Michon

DE KAARTSPELERS

Er zijn maar weinig schilderijen van kaartspelers. 
Vorige week besteedde Dobbepraat aandacht aan 
het schilderij “de valsspeler” van George de la Tour 
uit de 17e eeuw. Misschien herinnert u zich nog dat 
enige tijd geleden het schilderij “de kaartspelers” 
van Cèzanne door de emir van Qatar werd aange-
kocht voor $ 250 miljoen! De hoogste prijs die ooit 
betaald is voor een schilderij. 

Gedurende een verblijf in de Bourgogne bezocht 
ik het Museum voor moderne kunst in Troyes. De 
collectie bevat vooral werken van Franse impres-
sionisten, Dali en Picasso. Niet te verwarren met 
“hedendaagse kunst”, die ik in het algemeen niet 
kan waarderen.

De collectie van het museum is geschonken door 
Pierre en Denise Lévy en zeer de moeite waard om 
te bezoeken. Er hangt o.a. een schilderij van Mar-
cel Gromaine (1892 – 1971) genaamd “de kaart- 
spelers”, gemaakt in 1928.

Het schilderij, in kubistische stijl, toont 3 soldaten 
die “spelen met kaarten”. Het is zeker geen bridge, 
want ze zijn maar met z’n drieën en voor bridge heb 
je 4 spelers nodig. 

Daar komt bij dat het huidige bridge “geboren” is 
op 31 oktober 1925 aan boord van het jacht van 
Harold Vanderbilt. Harold was miljardair en in die 
dagen was bridge een spel voor de hogere klassen. 

Bridge werd gespeeld om geld, soms om grof geld, 
en een voorwaarde om mee te kunnen spelen was 
dat je genoeg geld bezat. De “gewone” burger had 
nauwelijks middelen om zijn hoofd boven water te 
houden, laat staan dat hij genoeg geld had om te 
verspelen.

Pas in de 30-ger jaren kwam bridge in zwang als 
spel voor de grote massa. Vooral onder invloed van 
Ely Culbertson, die via spraakmakende bridgewed-
strijden, waaraan in alle grote kranten van de VS 
dagelijks uitgebreid aandacht werd besteed, bridge 
onder de aandacht van de grote massa bracht. Kom 
daar vandaag de dag nog maar om! 

 
Wolf Tostmann
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HANDWAARDE

 
Een andere manier van tellen   
ZAR is de uitvinder van deze manier van tellen 
(Russische bridger) ZAR-punten

In het vorige clubblad Dobbepraat (september 
2017) heb ik niet alles goed verwoord. Excuses en 
nu dan het correcte verhaal.

Tel alle honneurpunten bij elkaar op, zoals we dat 
gewend zijn. Daarbij komen de controles (Aas/
Heer). Een Aas is daardoor 6 en een Heer 4 zar-
punten waard. 

Neem de langste “kleur” en verminder die met het 
aantal kaarten van de kortste “kleur”, waarbij een 
renonce meetelt voor nul als kortste.

Tel de twee langste “kleuren” bij elkaar op.

Als de som van die 3 uitkomsten 26 of meer is heb 
je een opening.

Een voorbeeld:

♠  Vxxxx lengte schoppen is 5 
♥  Hxxxx lengte harten is 5 
♦  xx  lengte ruiten is 2 
♣  A  lengte klaveren is 1

((5-1)+(5+5)) = 14 zarpunten

V = 2 + H = 4 en A = 6; samen 12+14= 26 zarpunten

Deze “opening” heeft pas echt openingswaarde als, 
in dit voorbeeld, harten of schoppen troef wordt. 
Logisch, wanneer partner lengte en honneurs in de 
andere kleuren bezit, dat ♥H en ♠V minder waarde 
hebben.

Partner heeft bijvoorbeeld:

Beide partners hebben 10 “gewone” punten.

In de eerste situatie kunnen de tegenstanders  
direct 4 slagen oprapen, terwijl in het tweede geval 
de manche in harten kansrijk is.

In het eerste geval heeft partner ook 26 zarpunten. 
Omdat er geen “fit” aanwezig is, is een manche 
geen optie. 

In het tweede geval heeft partner 28 zarpunten met 
een hartenfit: de manche moet geboden worden.

Bij deze manier van tellen gaat het erom dat je zo 
snel mogelijk een fit in een kleur ontdekt om daarna 
het niveau te bepalen. Voor een manche in SA heb 
je samen meestal méér dan 52 zarpunten nodig.

Met SA verdelingen in beide handen is deze  
manier van tellen niet nodig. Ik tel dan op de  
“gewone” manier.

Belangrijk is te weten dat, wanneer je partner opent, 
jij tenminste 16 zarpunten moet hebben om te ant-
woorden. Indien het openingsbod een fit vertoont, 
dan kun precies weten tot welk niveau in eerste in-
stantie geboden kan worden.

NB: Al hetgeen is beschreven gaat ervan uit dat de 
tegenpartij niet heeft geboden. Immers, de waarde 
van een honneur kan afhangen van het zitsel van 
de tegenpartij.

Je telt hier 22 zarpunten. Wan-
neer partner met 1♦ opent en ver-
volgens schoppen of harten steunt, 
biedt dan nog 3 harten/schoppen. 
Wanneer partner met klaveren opent 
wordt het een ander verhaal. Pas op 
2♥/♠ Als partner opent met harten of 
schoppen, bied ik 4♥/♠ met 5-kaart 
hoog.

 
Je telt hier 18 zarpunten. Wanneer part-
ner met 1♦opent en vervolgens schop-
pen of het twee niveau steunt, pas je 
op 2♥/♠.Als partner opent met harten 
of schoppen, bied ik 3♥/♠met 5-kaart 
hoog.

 
Je telt hier 24 zarpunten. Deze hand 
open ik niet. Zeker niet in de vierde 
hand.   

 
Je telt hier 26 zarpunten. Deze hand 
open ik wel.

   

 partner 
♠  Vxxxx  ♠  Bx 
♥ Hxxxx  ♥  x 
♦  xx  ♦  HVxxx 
♣  A  ♣  HBxxx

 partner 
♠  Vxxxx  ♠  - 
♥  Hxxxx  ♥  Axxx 
♦  xx  ♦  Hxxxx 
♣  A  ♣  Hxxx

♠  Bxxxx 
♥  HVxxx 
♦  xxx 
♣   -

♠  Bxxx 
♥  HVxx 
♦  xxxx 
♣   x

♠  Bxx 
♥  HVx 
♦  Bxx 
♣  AVxx

♠  Bxx 
♥  HVxx 
♦  Bx 
♣  AVxx
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Overzicht van zarpunten: 
Een minimum opening is 26 zarpunten 
Een bijbod doe je vanaf 16 zarpunten

samen 42 = 2 niveau  (26+16 = 42) 
samen 47 = 3 niveau  (26+21 = 47) 
samen 52 = 4 niveau  (26+26 = 52) (opening tegenover een opening) 
samen 57 = 5 niveau  (26+31 = 57) (13-14 pnt tegenover 16-18 pnt) 
samen 62 = 6 niveau  
samen 67 = 7 niveau 

4 – 3 – 3 – 3       de slechtste verdeling         8 zarpunten 
4 – 4 – 3 – 2    de meest voorkomende verdeling    10 zarpunten 
5 – 3 – 3 – 2   veel voorkomende verdeling (5+3)+(5-2) = 8+3  11 zarpunten 
4 – 4 – 4 – 1   (4+4)+(4-1) = 8+3       11 zarpunten 
5 – 4 – 2 – 2   (5+4)+(5-2) = 9+3     12 zarpunten 
5 – 4 – 3 – 1   (5+4)+(5-1) = 9+4     13 zarpunten 
5 – 4 – 4 – 0   (5+4)+(5-0) = 9+5     14 zarpunten 
Enz.

Aas = 6 zarpunten 
Heer = 4 zarpunten 
Vrouw = 2 zarpunten 
Boer = 1 zarpunt

Afijn, ik hoop dat menigeen plezier blijft houden in het spel zelf en geen enkel systeem van tellen is perfect. 
Deze dus ook dit niet. Maar zelf ben ik enthousiast en gebruik de methode veelvuldig.

Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Veel plezier met bridgen.

Alex Bijloo

Voor een waardevol afscheid 
met zorg en respect afgestemd 
op ieders persoonlijke wensen.

www.vdhuz.nl - 070-3202040 - dag en nacht

UitvaartZorgDiensten
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg
-  24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar
-  persoonlijke, professionele begeleiding bij de vormgeving en uitvoering 

van uitvaarten in de gehele regio en op iedere gewenste locatie
-  beschikt over alle middelen t.b.v. een piëteitsvolle thuisopbaring
-  bekend met de diverse geloofsovertuigingen en plaatselijke gebruiken
-  ook als u elders een verzekering, wilsbeschikking of deposito heeft
-  geheel vrijblijvend uw uitvaartwensen laten registreren

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg
-  24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden
-  opbaring in individuele rouwsuites, op een bed of in de kist
-  zonder beperkingen afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum • Kantoor
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg
-  open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur
-  verkoop van een uitgebreide collectie uitvaartgerelateerde artikelen 

en nagedachtenismogelijkheden zoals urnen, grafmonumenten, 
vingerafdruksieraden, assieraden, ornamenten van glas voor as of 
foto, (kinder-)boeken over rouw- en verliesverwerking, kaarsen, e.d.

-  kosteloze en geheel vrijblijvende informatieverstrekking over de vele 
mogelijkheden op het gebied van uitvaartverzorging in de gehele 
regio, persoonlijk door één van onze medewerkers of doormiddel 
van een breed assortiment folders

-  voor het verkrijgen van het persoonlijke uitvaartwensenboekje en 
het uitvaartinformatieboekje “overlijden, een uitvaart.. en nu?”
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DE WEEK VAN … 

Laatst zat ik in het zonnetje naast mijn broertje naar 
een korfbalwedstrijd van zijn dochter te kijken. Ze 
speelt in ALO 1. Het was een spannende wedstrijd 
en het ging gelijk op. Korfbal hoort geen fysieke 
sport te zijn, maar een duwtje hier of daar in het  
gevecht om de bal is wel normaal. Mijn nichtje 
moest regelmatig een duwtje incasseren en mijn 
broer werd daar behoorlijk pissig over, zeker gezien 
het feit dat de scheidsrechter hier vaak niet voor 
floot. Er kwam een bevriende vader naast ons zitten 
en die bracht gezellig een biertje mee. Het gemop-
per op de scheids ging gezamenlijk verder. Af en 
toe probeerde ik relativerend: “dat heeft die scheids 
vast niet gezien, want die keek of de bal erin ging” 
of “moeilijk hè, voor die scheids als het zo’n gedoe 
is onder de paal?” En een grapje: “de scheids is 
vandaag speciaal uit zijn bed gekomen met het idee 
om deze wedstrijd eens lekker slecht te gaan flui-
ten”. Mijn broer en ik hebben allebei vele wedstrij-
den gefloten dus we weten er alles van en geluk-
kig werd hij wat relaxter en ging uiteindelijk weer 
meer genieten van de mooie wedstrijd, de mooie 
dag en zijn biertje. Toen ik hem een weekje later 
sprak, bedankte hij me. Toen ik verbaasd vroeg 
waarvoor, antwoordde hij: voor het mij weer op het 
juiste spoor zetten vorige week tijdens de wedstrijd. 

Hier moest ik aan denken toen ik in de krant zag 
dat het vorige week (7-15 oktober) “De Week van 
de Scheidsrechter” was. Scheidsrechters worden 
door de KNKV en de KNVB in het zonnetje gezet en  
bedankt voor al hun inzet. Ik zocht nog naar de NBB 
maar kon niets vinden over de arbiters bij bridge. 
En ook bij ons denk ik dat het een goed idee is om 
de arbiters af en toe te bedanken en in het zonnetje 

te zetten. Zij worden door de spelers regelmatig 
opgezadeld met moeilijk op te lossen problemen. 
En ook bij de zogenaamde makkelijke arbitrages 
kost het energie. De arbiter wordt vaak eerst van 
zijn tafel weggeroepen, moet zijn aandacht richten 
op het probleem en dan de juiste oplossing uit de 
hoge hoed of zijn spelregelboekje toveren. Hij heeft 
hiervoor een opleiding gevolgd en heeft dan ook 
meestal net iets meer bagage dan de gemiddelde 
clubbridger. En als hij de oplossing weet, dan is het 
zaak om die duidelijk aan de spelers uit te gaan 
leggen. Soms heeft een niet-overtreder meerdere 
opties en de arbiter doet er graag zijn best voor om 
die duidelijk te maken, zodat er een goede keuze 
gemaakt kan worden. Als alles naar tevredenheid is 
geregeld, keert de arbiter terug naar zijn eigen tafel 
om daar weer terug te duiken in het eigen spel. 

Gelukkig zijn de meeste spelers beleefd en bedan-
ken de arbiter voor de arbitrage. Maar net als bij de 
spelers en toeschouwers langs de kant van een bal-
sport, lopen de gemoederen hoog op als er het idee 
ontstaat dat er iets niet eerlijk is gegaan. Iedereen 
aan tafel gaat door elkaar praten en aan de arbiter 
de taak om de gemoederen te bedaren en daarna 
uit te zoeken wat er mis is gegaan en hier een pas-
sende oplossing voor te vinden. Dat kost soms 
even wat tijd, maar het lukt meestal aardig. Petje af! 
En in geval van twijfel hebben we een eigen pro-
testcommissie die nog eens een kritische blik op de 
totstandkoming van de beslissing kan werpen. Dat 
is bij korfbal toch een stuk lastiger.

Scheidsrechters in het zonnetje! Wij zijn bij onze 
mooie club gezegend met een uitgebreid, goed ge-
schoold scheidsrechters corps. Ik wil alle arbiters 
hartelijk bedanken voor hun inzet elke week weer!

Madelon Spek 

FELICITATIE

Eén van onze jeugdige bridgers kreeg van de 
bond de volgende felicitatie.*) 

Van harte gefeliciteerd met het behalen van je 
eerste meesterpunten-resultaat. We hopen dat er 
meer van dit soort mooie scores mogen volgen, 
want van meesterpunten heb je nooit genoeg.  
Omdat je lid bent van de BridgeBond en speelt 
op een bridgedrive waarvan de uitslag wordt 
berekend met het NBB-Rekenprogramma, kan 
je elke keer meesterpunten verdienen. Gratis. 
Dit kan op een bridgeclub zijn, maar ook tijdens 
een bridgereis of bij een bridgekroegentocht.  
Meesterpunten kun je je hele leven blijven ver-
zamelen. Het meesterpuntensysteem is even-
wichtig en houdt rekening met de sterkte van 
de deelnemende spelers en het aantal spel-
len dat je speelt. Zo kun je als (beginnend of  

gevorderd) lid altijd genieten van je persoonlijke 
groei bij bridge. Je kunt je punten niet verliezen.  
 
Als je 500 meesterpunten hebt verzameld, mag je  
de titel Clubmeester voeren. Als je regelmatig 
bridget dan bereik je dit moment best snel. 

De BridgeBond informeert je wanneer je hier recht 
op hebt.  
 
Ik wens je nog heel veel plezier toe, zeker aan 
de bridgetafel.

Met vriendelijke groet, 

 
Gijs van der Scheer,  

Directeur BridgeBond

*) Door redactie bekort
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BROCHURES • FOLDERS • NIEUWSBRIEVEN 

JAARVERSLAGEN • BOEKEN • POSTERS 

KALENDERS • MAGAZINES • LEAFLETS

DOCUMENTATIEMAPPEN • RINGBANDEN

EN TABSETS • BANNERS • HUISSTIJLEN

BUITENRECLAME • BINNENRECLAME

ADVERTENTIES • RELATIEGESCHENKEN

Jan Biesheuvel
Tel. 070 - 361 54 44

janbiesheuvel@arrowgrafitotaal.nl

Frankenslag 32, 2582 HS Den Haag&
Belasting aangifte met een persoonlijke behandeling?
Dat kan, je hebt zelfs geen digicode nodig.
Voor alles wordt gezorgd, eventueel bezoek aan huis.

De ABC consulent: Zoals het hoort! 
R. Lankhuyzen

Gemma Frisiuspad 50
3151 WE Hoek van Holland
www.atbf.nl

Mobiel
Zakelijk
Mail

0681 688 599
0174 38 30 80
abc@atbf.nl

Rens Hame�
Reparatie van al uw 
antieke klokken en 
vintage horloges.
Op afspraak:

070 3272902
klokken@atelierhamers.nl
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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL 245

Probleem A

♠
♥
♦
♣

 543
 AV2
 6543
 VB6

♠
♥
♦
♣

 AB8
 765
 AH98
 874

♠
♥
♦
♣

 V1092
 43
 VB102
 1095 

♠
♥
♦
♣

 H76
 HB1098
 7
 AH32

 
Zuid speelt 4♥. West komt uit met ♦A en vervolgt 
met ♥7. Hoe komt hij aan tien slagen?
De leider laat de slag naar zijn hand lopen en ver-
volgt met harten voor ♥V. Hij troeft een ruiten, steekt 
over met klaveren en troeft nogmaals een ruiten. De 
tweede klaverenentree wordt benut om de laatste 
ruiten te troeven. Zuid heeft dan geen troeven meer. 

Hij speelt ♣A en dan ♣H. West heeft nog wel een 
troef en zal de slag troeven. Op tafel verdwijnt een 
schoppen. West moet noodgedwongen schoppen 
naspelen en Zuid heeft zijn tiende slag.

Probleem B

♠
♥
♦
♣

 AB
 V962
 7542
 842

♠
♥
♦
♣

 1083
 84
 AH1098
 AV6

♠
♥
♦
♣

 V9762
 7
 V63
 B1095

♠
♥
♦
♣

 H54
 AHB1053
 B
 H73

 
Opnieuw 4♥ voor Zuid. Start ♦A en ♦H. Hoe maakt 
hij dit contract zonder dat de tegenstanders dit kun-
nen voorkomen?
Hij troeft de tweede ruiten, speelt twee keer troef, 
dan naar ♠A, weer een ruiten getroefd, ♠H en een 
schoppen getroefd. 

Nu volgt de laatste ruiten van tafel waarop Zuid een 
klaveren afgooit. West komt aan slag en moet de 
leider ♣H geven of in de dubbele renonce spelen.

Probleem C

♠
♥
♦
♣

 HVB1098
 832
 A32
 7

♠
♥
♦
♣

 A432
 AV4
 B108
 1052

♠
♥
♦
♣

 76
 965
 9765
 A984

♠
♥
♦
♣

 5
 HB107
 HV4
 HVB63

Zuid speelt 3SA. West komt uit met ♦B. Hoe haalt hij 
9 slagen bij het beste tegelspel?
Je ziet maximaal vier verliezers, maar toch zit er 
een addertje onder het gras. Als Zuid de uitkomst in 
de hand neemt en direct de schoppen gaat ontwik-
kelen, brengt hij zichzelf in dwang bij het uitspelen 
van deze kleur.

Zuid moet dus in de tweede slag ♣H spelen. Als die 
houdt, werkt hij ♠A eruit. Als de tegenpartij de slag 
direct wint en met ruiten vervolgt, neemt hij in de 
hand, speelt ♣V en gaat dan aan de schoppen wer-
ken.

Eigenlijk een simpel spelletje dat alleen verknald 
kan worden door onzorgvuldigheid...

LADDERPUZZEL 246

Probleem A

♠
♥
♦
♣

 AV1085
 HB
 AB102
 76

♠
♥
♦
♣

 H964 
 V6543
 76
 HV

♠
♥
♦
♣

 732
 9
 98
 AB109832

♠
♥
♦
♣

 B
 A10872
 HV543
 54

Tegen 4♥ start West met ♣H. Hoe kunnen OW dit 
contract down spelen ondanks het beste afspel 
door de leider?
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Probleem B
♠
♥
♦
♣

 A32
 765
 AHV32
 43

♠
♥
♦
♣

 7
 AHV3
 108765
 H105

♠
♥
♦
♣

 B1098
 10982
 9
 B986

♠
♥
♦
♣

 HV654
 B4
 B4
 AV72

Zuid speelt 4♠. West begint met ♥AHV. Hoe is dit 
contract te maken bij zo goed mogelijk tegenspel?

Probleem C
♠
♥
♦
♣

 B105
 -
 -
 V 6

♠
♥
♦
♣

 H97
 -
 2
 9

♠
♥
♦
♣

 V 
 -
 -
 A854

♠
♥
♦
♣

 A86
 -
 3
 7

Sans Atout. Zuid is aan slag en maakt 3 slagen te-
gen de beste verdediging.

Rekenpuzzel september:
Bij elke volledige pedaalomwenteling maakt het 
achterwiel 2 volledige omwentelingen. De fiets 
heeft dan afgelegd: 
2 x 2 x 3,14 (pi) x 33,2 = 416,992 cm. Bij 4800  
pedaalomwentelingen per uur komt de afstand op 
2.001.561,6 cm oftewel (afgerond) 20 km.

Rekenpuzzel november:
Je speelt een spelletje Freecell op de smartphone. 
Je hebt 1147 keer gespeeld, waarvan 975 gewon-
nen. Dat is afgerond 85%. Als je vanaf nu alles wint, 
hoeveel spelletjes moet je dan doen om op 90% te 
komen?

 

Een juiste oplossing van het A-probleem 
levert 20 punten op, van het B-probleem 10 
punten en van het C-probleem 5 punten.
Inzending uiterlijk 4 december 2017 per e-mail 
naar: janpleit@gmail.com
of per post:
Huyssitterweg 10
2266 HE Leidschendam (Stompwijk)

LADDERSTAND NA PUZZEL 245

 
Er kwamen slechts 10 inzendingen binnen. 
Lijstaanvoerder Jacques Spaas mag een fles wijn 
ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Jacques Spaas    235 
Herman Nagtegaal  +35 230  
Chris Nelwan     220  
Frits den Haring   +35 210 
Bert van Bommel   190 
Jan Greve    +35 165 
Wolf Tostmann   +35 140 
Piet Slootweg   +15 110 
Frits Saraber      95 
Wybo Kervel   +35   75 
John van Veen      75 
Rob Wijdh      65  
Fons de Jongh   +35   70 
Paul Dek        35 
Paul van den Bos  +35   35  
Aad Zaat   +35   35 
Adrie Fransen   +25   25 
Suzy Zuydgeest           0 

     Jan Pleit
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BARCOMMISSARISSEN

MACM  Ruud van Dalen 070 - 3854352
 Mary Leurs 06 - 53704831
MAC  Wiber Bühler 06 - 12990779

DICM  Albert Wedman 070 - 3277220
DIC  Olaf van Egmond 070 - 3010196

WOCM  Ellen Forbes 06 - 53384543
WOC Ton Thoen 06 - 21562107

DOCM  Nel van Heijningen 070 - 3270254
DOC Cees van Leeuwen 06 - 23572640

VRIJCM Paula van Leeuwen 070 - 3201911
VRIJC Erik van Egmond 070 - 3201813

ZOM Wisselend
Coördinatie  Erik van Egmond 070 - 3201813


 
 




Hotel  -  Café  -  Restaurant

Fam. Doejaaren

• Hollandse keuken met seizoengerichte specialiteiten.
• ‘s-Zomers lunchen en dineren op ons sfeervolle terras.
• Centraal is zeven dagen in de week geopend (ook de keuken).
• Gezellige bar.
• Parkeergelegenheid aanwezig. 
• Het speciale maandmenu en alle andere gegevens zijn op de   
 website te vinden.

Hotel-Café-Restaurant 
Centraal

Vlietweg 130
2266 LB  Leidschendam

Tel :  (+31)70 327 35 26
Fax : (+31)70 327 41 26
 
www.hotel-centraal.nl

“Centraa
l”

Fam. Doejaaren

Verwarmd terras 
met uitzicht 
op de Vliet

Aparte zaal voor o.a. 
Bruiloft, receptie, 

bridgedrive, 
koffi etafel en diner
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?
Het leven heeft veel mooie momenten

 samenwonen, trouwen, kinderen, een eigen huis , een eigen bedrijf…

Dat regel je maar beter goed en zakelijk met

 Zekerheid voor nu en later

Van Ruysdaellaan 41
2264 TK  Leidschendam
T (070) 320 05 00
E kantoor@zpnn.nl

Zwart & Partners 
Netwerk Notarissen

www.zpnn.nl

 

 


