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GEHEIMZINNIGE KRACHTEN IN HET BRIDGESPEL BESLISSEN 

DE MARATHON

TIEN MANIEREN OM AARDIG TE ZIJN VOOR UW PARTNER
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Kerst Jan Meulenbeld bekerIVA gecertificeerden

Marathon gewonnen door Toos en 
Kees van Leeuwen
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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. 

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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VAN DE REDACTIE

 
Dit nummer van Dobbepraat verschijnt na het 
uitzwaaien van Sint al of niet vergezeld van zwarte 
Piet in de gloriatijd van het naderende kerstfeest. 

Er zijn helaas in de afgelopen maand weer leden 
van onze club overleden, waaronder Aad Zaat, 
oud puzzelredacteur van ons blad. Wegens zijn 
inzet als pianist voor kerkelijke activiteiten was 
hij pauselijk onderscheiden. In onze herinnering 
leeft hij voort als enthousiast en charmant bridger. 
Hij heeft zich met al zijn kunnen, ondanks zijn 
lichamelijke beperkingen, tot op hoge leeftijd 
ingezet om de puzzelrubriek te beheren. Daarvoor 
zijn we hem zeer dankbaar. Regelmatig schreef 
hij ook bijdragen voor het clubblad, in de redactie 
als de “zaatjes” bekend. Dankbare herinnering 
dus. Wij hopen dat hij nu echt in de gloria is.

Het kalenderjaar spoedt zich ten einde. De 
kerstdrives worden weer gehouden. Elk jaar 
toch weer een heerlijke tijd. En in dit nummer 
kijken we terug op de marathon. De veel van 
de deelnemers vragende bridgedrive met 84 
spellen. Vergelijk dat eens met de 15 spellen die 
in de beginnerslijn worden afgelegd, die blijkens 
de verzuchtingen van de “jonge” bridgers al tot 
hevige vermoeidheid leiden. Des te meer respect 
dus voor de winnaars van de, zoals gebruikelijk, 
op de dag van overgang van zomer- naar wintertijd 
georganiseerde marathonwedstrijd.

Via een cursus gewerkt aan de oplossing voor het 
nijpende tekort van deskundigen achter de bar 
die verantwoord alcohol kunnen schenken. De 
wettelijke bepalingen daaromtrent zijn niet mis. 
Daar moet de club zich strikt aan houden, anders 
zijn we onze drankvergunning kwijt. Vandaar de 
cursus. Zie het verslag.

Hoe u nog aardiger voor uw partner kan zijn dan u 
al bent, kunt u lezen in een artikel over tien regels 
door Roberta Law. Je zou wensen dat deze 
regels wet waren in onze club. U zou ze kunnen 
kopiëren en meenemen naar de club om ze aan 
vriend en vijand te laten zien, als er afwijkend 
gedrag geconstateerd wordt. Voorts kunt u, naast 
enkele impressies van leden over hun ervaringen 
en moeilijke beslissingen, kennis nemen van de 
gebruikelijke rubrieken.

Rest de redactie nog u allen fijne zinvolle dagen 
toe te wensen aan het einde van dit jaar en vooral 
een goed begin van 2018.

IN DIT BLAD
 

Marathon blz. 07

5♣?   blz. 10

Instructie verantwoord alcohol schenken blz. 11

Tien manieren om aardig te zijn voor je partner  blz. 12

De kaartspelers  blz. 14

Wedstrijdleidershoekje  blz. 16

Perikelen van nieuwe wedstrijd leiders  blz. 18

Zo maar een spel van de dinsdagavond  blz. 18

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
CONTRIBUTIE blz. 15
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:
Jan Biesheuvel, Jan Bourquin, Paul Hoevenaars, 
Jim & Roberta Law, Herman Nagtegaal, Jan Pleit, 
Madelon Spek, Wolf Tostmann, Eta Woudenberg, 
Jeanne Wubben, Edy Zonneveld

Dobbepraat zal verschijnen:
14 februari 2018
Kopij inleveren uiterlijk: 
31 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie: 6 januari 2018
Foto Aad Zaat: Thérèse Beemster
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VAN HET BESTUUR

Vorig jaar heb ik pontificaal in de kersteditie van 
het clubblad aangekondigd dat het de laatste keer 
zou zijn dat de rubriek “Van het bestuur” uit mijn 
kerstpen zou komen. Immers hadden we er een 
nieuw bestuurslid bij, wat betekende dat er zeven 
bijdragen zouden komen voor 6 clubbladen. En dan 
schuift alles een plaatsje op. Het is daarom met 
tegenzin dat ik nu wederom de kerstpen ter hand 
neem. Niet omdat ik het zo erg vind om een stukje 
voor het blad te schrijven uiteraard, maar om de 
reden dat ik nu toch door omstandigheden weer 
aan de beurt ben. 

Zoals u weet heeft onze nieuwe secretaris Corrie 
van Rijt de dag voor het lustrumfeest een zwaar 
verkeersongeluk gehad. Met zoveel letsel, vooral 
ook aan het hoofd, zagen we het erg somber 
in moet ik u bekennen. Maar na de spannende 
eerste weken ging Corrie opeens met sprongen 
vooruit en kon ze naar een revalidatiecentrum 
om verder te genezen. Ook daar is ze 
dermate gevorderd dat ze een aantal 
weken geleden van de artsen weer 
naar huis mocht. Dat vinden wij 
fantastisch nieuws. Ze is er nog 
niet helemaal, wat natuurlijk na de 
ernst van de verwondingen niet vreemd 
is, maar ze leest al weer met ons mee op 
een afstandje en dat vinden wij al heel fijn. 
Maar dit jaar moet ik haar beurt toch nog even 
overnemen. Wij hopen van harte dat volgende 
kerst Corrie haar eigen relaas in het clubblad kan 
doen. Madelon heeft in de tussentijd een deel van 
de secretaristaken op zich genomen, zoals de 
e-mail, postbeantwoording, rouwbloemen etc. De 
vergaderingen bereidt de voorzitter nu even zelf 
voor en we rouleren onderling met verslaglegging. 
Zo houden we het voorlopig nog wel even vol.

Over het lustrumfeest in september is al veel 
gezegd. Ik ga het daarom hier niet weer herhalen. 
Wel heeft de lustrumcommissie een evaluatie 
gemaakt en deze aan het Bestuur aangeboden. 
Het bestuur vergadert hierover net nadat de kopij 
voor deze editie ingediend moet worden, dus een 
uitgebreider stuk daarover kunt u in een volgende 
Dobbepraat verwachten.

Waar ik wel op in wil gaan is het initiatief van 
de gemeente om aan de slag te gaan met 
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV). 
Uitgangspunt voor MVV is het grote belang van 
verenigingen en (vrijwillige) organisaties voor 
het welzijn van inwoners van een gemeente. 
Sommige organisaties hebben als kerndoel 
specifieke maatschappelijke en/of sociale 
activiteiten. Sportverenigingen hebben uiteraard 

als kernactiviteit het sporten zelf, maar vervullen 
daarmee indirect ook al een maatschappelijke en 
sociale rol.

Niet in de laatste plaats onze eigen vereniging. 
Bridgen is bij uitstek een activiteit die geschikt is 
voor een hele brede doelgroep. Jong, oud, mensen 
in blakende gezondheid, maar ook mensen die 
wat minder blakend zijn. Zolang de hersencellen 
nog maar enigszins werken kan je menig uurtje 
doorbrengen bij onze club. Sterker nog, bridgen is 
een heel goede oefening om die hersencellen ook 
actief te houden.

Het bestuur is zich bewust dat BCLH, met 800 leden 
waarvan een overgroot deel toch al gepensioneerd 
is, een belangrijke sociale en maatschappelijke 
functie te vervullen heeft en is daar al enige 
tijd over aan het nadenken hoe die verder in te 
vullen. Het was daarom heel positief dat in een 
gesprek met de gemeente bleek dat ook deze een 

actief beleid hierop wil voeren. De gemeente is 
van mening dat ideeën en initiatieven voor 

maatschappelijke activiteiten nog beter 
ontstaan als verenigingen en organisaties 

met elkaar in contact komen. Een 
soort kruisbestuiving zeg maar. Of 
dit nu voor verenigingen betekent 

dat ze gezamenlijke activiteiten 
ontwikkelen, of dat men gewoon goede 

ideeën kan overnemen, of leren van 
elkaar, maakt niet uit. De gemeente heeft een 

eenmalige subsidie ter beschikking gesteld voor 
verenigingen om maatschappelijke activiteiten uit 

te voeren. Die activiteiten bepaalt de vereniging 
zelf. Daarnaast biedt de gemeente via MVV ook een 
begeleidingstraject aan voor verenigingen die een 
langere termijn visie voor hun maatschappelijke rol 
willen ontwikkelen.

Dit laatste is wat u de laatste weken via de WL, 
maar ook via de poster op het bord, heeft kunnen 
horen en lezen. BCLH wordt een mooie gelegenheid 
aangeboden om professionele begeleiding te 
krijgen om te bezien wat we, zowel op de korte 
termijn, als op de midden- en lange termijn naast 
het bridgen nog verder kunnen bijdragen aan het 
welzijn van onze leden. Kleine ideetjes, grootse 
plannen… tijdens de eerste bijeenkomsten met 
Karin Pannenkoek van MVV Nederland kunnen die 
allemaal geopperd worden. Zoals de uitnodiging al 
zegt: u zit niet meteen vast aan vier bijeenkomsten 
en u wordt ook niet meteen ingeroosterd voor 
allerlei activiteiten. Dit traject is geheel vrijblijvend.

Ik hoop dat ik uw creatieve vlammetje een beetje 
heb aangewakkerd. Heeft u belangstelling? Laat 
dat dan even aan mij weten via de mail (edy@
wormnet.nl of evenementen@bclh.nl of telefoon 
(06-21149918).
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Als laatste nog wel een heel leuk nieuwtje over 
ons jeugdteam. Dit team, dat bestaat uit Casper 
de Gooijer, Nicole van Dijk, Tony en Kayleigh van 
Egmond, is 3e geworden bij het NK aspiranten. Dit 
is de klasse tot 21 jaar. Als je in ogenschouw neemt 
dat het viertal gemiddeld nog geen 16 jaar is, wordt 
het wel een heel knappe prestatie! Gefeliciteerd 
jongens en meisjes!!

Rest mij u namens het bestuur hele fijne feestdagen 
te wensen en hopelijk kunnen wij met elkaar 
proosten op de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 
2018.

Edy Zonneveld

MARATHON

Wat zijn dat voor geheimzinnige krachten in het 
bridgespel die een mens ertoe drijven op zaterd-
agmorgen redelijk vroeg, het op te brengen naar 
het bridgehome te gaan om de hele dag te bridgen. 
Drie keer 28 spel nog wel? Het is wel sinds jaar en 
dag een vertrouwde formule, maar toch. En daar 
kwamen de 80 gezellen eerst op de koffie af om 
daarna te gaan kaarten. Het hadden er nog meer 
kunnen zijn, maar er was ook nog bridgen voor de 
hogere viertallen, die moesten elders hun partij 
meeblazen. Zij waren dus niet in de gelegenheid de 
Jan Meulenbeldwisselbeker te winnen. Het is een 
vermoeiende dag; wie de eerste prijs behaalt moet 
wel een geweldig uithoudingsvermogen bezitten. 
’s Morgens had ik het nog goed gedaan, maar ik 
stortte ’s middags na de lunch al in. Je raakt gewend 
aan je middagdutje, maar helaas daar biedt de Mar-
athon geen ruimte voor of toch wel, maar dan ben 
je aan het spelen en verlies je punten. Daarbij komt 
nog dat er, op verzoek van enkele dames, ’s mid-
dags ook warmer gestookt werd. En voeg daarbij 
dat er door zo’n groep toch redelijk veel CO2 ge-
produceerd, resp. zuurstof verbruikt wordt, nog wat 
muf en dan word je duf, want een raam open, dat is 
er niet bij. Dat gaf de jongste deelnemer met haar 
vader de kans om bij mij veel punten te pakken. 

Het is haar gegund. Je kan immers niet elke zitting 
schitteren.

Het warme eten was uitstekend. Toko Eddo  
verzorgde een Indische maaltijd, erg goed. Pittig 
voor sommige tongen, maar groenten, vlezen en 
randversiering om de gekookte rijst vormden een 
smakelijk geheel. 
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De avondzitting liet hier en daar uitgebluste figuren 
zien. Dat kan ook niet anders. Nu schijnt het zo te 
zijn dat hersenen niet vermoeid raken, maar de 
alertheid laat het wel afweten.
Wat te denken van het volgende spel? 20 3e zitting.
 
W/Allen ♠

♥
♦
♣

A954
V9853
-
AV63

♠
♥
♦
♣

H6
B76
B432
10874

♠
♥
♦
♣

B72
AH10
A985
HB9

♠
♥
♦
♣

V1083
42
HV1076
52

Na een opening van 1♥ door Noord, gevolgd door 1SA 
door Oost, kwam er 2♦ in Zuid. Ik als Noord in de denk- 
tank: Zuid heeft geen strafdoublet, dus weinig punt-
en. Dan moet er wel een lange ruitenkaart zitten, die 
niet dicht en niet te ontwikkelen is, dus zonder entree. 
Dan zal pas wel het beste zijn, dacht ik en enkelen die 
in hetzelfde contract belanden met mij. Zoals aan de 
verdeling te zien is was dit wel helemaal absoluut fout, 
zoals mijn partner mij zeer duidelijk maakte. Ik had 
schoppen moeten bieden. Dat is ook duidelijk aan de 

kaarten te zien. Maar reverse bieden? Een paar had 
2♣ (zwak circa 10 punten) geopend voor een vijfkaart 
en een vierkaart hoog en dat kwam in het goede con-
tract. En sommigen dachten, ik heb geen ruiten, ik 
bied maar wat anders en kwamen wel in een redelijk 
contract. Die waren dus meer alert dan ik.

Bij de uitslag bleek dat de ochtendzitting was gewon-
nen door Mariska Bezemer met Nicole Meuleman, 
voor de tweede zitting werden Gerard van Ewijk en 
Yvonne Priem genoemd en de derde zitting de echte 
doordouwers Hans Bouman en Jeroen Ephraim. 
Overall eerste waren de vrijwel nooit samen spelende 
broer en zus Kees en Toos van Leeuwen; goed voor 
de familieband. Die mochten de door Edje van der 
Kroft uitgereikte Jan Meulenbeld-beker voor een jaar 
mee naar huis nemen.

Herman Nagtegaal
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Grand Hotel ter Duin****  te Burgh Haamstede is een 
mooi luxe hotel. Het hotel beschikt over een wellness 
ruimte een Turks stoombad en een overdekt zwembad. 
 
Grand Hotel Ter Duin geeft gastvrijheid een nieuwe 
betekenis. Het hotel is gelegen in de prachtige Zeeuwse 
natuur van waaruit u mooie wandelingen kunt maken.  
 
De kamers zijn mooi en erg royaal met bad en of 
douche. Ook het ontbijt is veelzijdig en zeer uitgebreid. 
Om 17.00 uur staan er iedere dag gratis hapjes.  
 
Wij verblijven hier tijdens de carnavalsdagen, er wordt 
geen carnaval gevierd.  
U kunt kiezen voor 3 of 4 nachten of te wel 3 of 4 keer 
bridgen. 
De aankomst is op zondag 11 februari 2018.  
 
    Prijs : 3 daags arrangement  € 230,00 half pension  
    Prijs : 4 daags arrangement  € 275,00 half pension  
 

           076-5932020 of 06 10851119  
 martensbridgereizen@gmail.com 

Bridgereis tijdens Carnaval
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5♣? 

 
Bridge is lastig, dat weten we allemaal. Hoe lastig, 
dat ervoer ik laatst weer op een clubavond. Denk je 
met me mee? Ik geef drie biedproblemen, die alle 
op één avond voorkwamen. Voor alle spellen geldt: 
het is butler. En ter geruststelling: ik deed ze alle 
drie fout, dus mijn score verbeteren is simpel!

Probleem 1:

Je hebt: ♠ -, ♥ xxx, ♦ AHV10x, ♣ H8xxx. Spel 1 en 
ook echt het eerste spel van de avond. Niemand 
is kwetsbaar en je zit op de eerste hand. Ervan uit-
gaand dat je niets exotisch speelt, open je deze hand 
met 1♦. Links volgt met 2♥ (zwak, zeskaart). Partner 
past en Oost op rechts denkt een tijdje en biedt dan 
4♠. Nu jij weer. Bied je nog 5♣? En waarom?

Probleem 2:

Op de tweede tafel word je meteen weer getest en 
het probleem lijkt wel wat op het vorige. Dat had je 
(ik dus) verkeerd opgelost, dus is dit het moment 
om het zelfvertrouwen te herstellen. 

Je hebt: ♠ -, ♥ Bx, ♦ AHVB8x, ♣ B10xxx. Nu is ieder-
een kwetsbaar en mag Zuid, je partner, beginnen. 
Na twee keer pas open je 1♦. Links volgt 1♠, partner 
geeft een negatief doublet en rechts biedt na enig 
denken 2♦, wat waarschijnlijk een behoorlijke hand 
(gezien de eerdere pas) met een driekaart ♠-steun 
aangeeft. Wat nu? Je gaat zeker bieden, maar bied 
je 3♣, 4♣ of zelfs 5♣? Zijn er nog andere opties?

Probleem 3:

Wat later op de avond een wat ander, maar niet 
minder lastig geval. Je bent kwetsbaar tegen niet 
en hebt het mooie bezit van ♠ xxxx, ♥ x, ♦ HBxx, 
♣ Bxxx. Je mag beginnen, dus dat wordt een pas. 
Links opent 2♦, Multi, dus meestal een zeskaart 
♥ of ♠ en minder dan een opening. Partner volgt 
3♣ en rechts springt naar 4♥. Zuid moet daar even 
over nadenken, maar alerteert dan toch (terecht). 
Ik vraag niet naar de betekenis, maar kan die wel 
raden: Noord heeft een fit voor beide hoge kleuren 
en Zuid zal passen als hij hartens heeft en naar 
schoppen corrigeren als hij die heeft. Dus nu mag 
jij weer. Je hebt bijzonder weinig punten, maar wel 
enige verdeling en vier troeven mee, dus zie je toch 
nog aanleiding om 5♣ te bieden?

Hier volgen de spelverdelingen en daarmee meteen 
de oplossingen.

Het hele spel lag als volgt:

Spel 1 
N/-

♠
♥
♦
♣

- 
954 
AHV104 
H8542

♠
♥
♦
♣

AHB8763 
2 
B83 
A6

♠
♥
♦
♣

V95 
AB10863 
762 
V

♠
♥
♦
♣

1042 
HV7 
95 
B10972

Ik besloot te passen, omdat 5♣ of 5♦ zo maar een 
redding is tegen een onmaakbare manche. Niet 
kwetsbaar tegen wel zijn de kosten van een man-
che tegen groter dan nu, dus dan had ik denk ik 
eerder 5♣ geboden. Maar zoals je ziet vindt de  
leider een perfecte dummy: ♠Vxx, ♥A en een single-
ton klaveren, dus 4♠ kan niet down, ondanks dat je 
kunt beginnen met de eerste drie ruitenslagen. En 
dit terwijl 5♣ maar één down is! Maar goed, nog 23 
spellen te gaan!

Spelverdeling 2:

Dit was het hele spel:

Spel 23 
Z/Allen

♠
♥
♦
♣

- 
B2 
AHVB82 
B10432

♠
♥
♦
♣

1072 
AV8 
1042 
H976

♠
♥
♦
♣

AHVB83 
965 
95 
V5

♠
♥
♦
♣

9654 
H10743 
76 
A8

Omdat ik redeneerde dat partner wat waardes zal 
hebben, hoogstwaarschijnlijk in harten en mogelijk 
ook in klaver en weinig verspilde punten in schop-
pen zal hebben, besloot ik de koe bij de horens te 
vatten en 5♣ te bieden. Op een goede dag maakt 
dat en anders is het misschien een goede red-
ding tegen 4♠, zo was mijn gedachte. Partner cor-
rigeerde naar 5♦ en gelukkig doubleerde niemand 
dat, dus viel de schade nog mee. De tegenstanders 
lieten me wegkomen met één down, toen West na 
♣Aas, klaveren na, opstapte met ♣H en geen klave-
ren vervolgde (Oost kan boven de dummy troeven). 
De hartens kon ik niet goed doen met ♥AV achter 
de ♥H. Dus waar het op het vorige spel met een 
5/5 en een passende partner goed was om 5♣ te 
bieden, was het hier met een 6/5 en een partner die 
negatief gedoubleerd had, juist goed om te passen. 
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Spelverdeling 3:

Zo zat het:

Spel 6 
O/OW

♠
♥
♦
♣

V10742 
AB862 
V3 
V

♠
♥
♦
♣

HB 
7 
A654 
AH10963

♠
♥
♦
♣

8653 
3 
HB72 
B854

♠
♥
♦
♣

A9 
HV10954 
1098 
72

Kwetsbaar tegen niet durfde ik 5♣ hier niet aan, dus ik 
paste met ♠ xxxx, ♥ x, ♦ HBxx, ♣ Bxxx. Allemaal hol-
dings met mogelijke verliezers, naast waarschijnlijk 
één hartenverliezer, maar zoals het ligt kan partner 
5♣ halen als hij de schoppens goed doet (niet mak-
kelijk) of de tegenstanders zo vriendelijk zijn deze 
kleur aan te breken. Een bijkomend voordeel van 5♣ 
bieden is echter iets anders: waarschijnlijk zal Noord, 
zoals aan meer tafels, nog 5♥ bieden en dat gaat 
gedoubleerd twee down. Verschil is wel 250 punten, 
niet onaanzienlijk in butler. Per saldo heb ik dus één 
keer 5♣ geboden, waar dat fout was, en twee keer 
gepast, waar 5♣ (in één geval waarschijnlijk) beter 
had uitgepakt. Had jij het beter gedaan?

Leuk spel dat bridge!

Paul Hoevenaars

INSTRUCTIE VERANTWOORD 
ALCOHOL SCHENKEN

De wetgeving omtrent het verkopen van 
alcoholische dranken strekt zich uit tot in ons 
eigen clubgebouw. Sportverenigingen hebben de 
speciale aandacht van de wetgever. Die aandacht 
is toegespitst op het voorkomen van verkopen van 
drank aan liefhebbers van onder de 18 jaar. Een 
wettelijke bepaling luidt dat er altijd iemand in de 
bar aanwezig moet zijn met een IVA certificaat.
Daarom heeft ons bestuur actie ondernomen 
ten einde te voldoen aan die wettelijke eis. Dat 
resulteerde op woensdag 15 november 2017 in 
een bijeenkomst van 25 personen die een IVA - 
certificaat wilden behalen. 

BCL heeft een oude drankvergunning die al 
verkregen was bij de opening van ons clubhuis, 
maar die het laatst omschreven is in 1996. Toen 
heeft Theo Smulders geregeld dat we een ruime 
alcoholvergunning behielden – dus dat ook 
sterke drank verkocht mag worden. Dat schijnt, 
aldus de inleider Hans Kelder van de sportservice 

Zuid-Holland, uitzonderlijk te zijn voor een 
sportvereniging. Theo heeft er nog een horeca-
examen voor moeten afleggen ook. Wij hebben 
drie vergunninghouders en dat moet wel worden 
bijgehouden. En achter de bar moet iemand staan 
die het IVA verhaal heeft aangehoord en daaraan 
een certificaat heeft over gehouden. Dan ben je 
een gekwalificeerde barvrijwilliger. Terzijde, toen 
ik indertijd de instructie heb gevolgd die gegeven 
werd door Willem van den Berg, moest er aan het 
eind van de zitting wel een schriftelijk tentamentje 
worden gedaan, om te controleren of de stof 
wel opgenomen was. Maar nu was de lijfelijke 
aanwezigheid voldoende.

Door mijn hoofd heeft nog gespeeld dat het geheel 
wel wat dubbelzinnig was. Stel dat het bestuur 
de alcohol zonder te betalen verstrekt, dan is 
er geen wettelijke bepaling die dat tegenhoudt. 
Dat is letterlijk alcohol schenken. Bij feesten en 
partijen met vrij drinken zou er dan geen IVA 
vrijwilliger hoeven te zijn. Het zal financieel wel 
niet verantwoord zijn, maar het is eventueel een 
ontsnappingsclausule. Gek was ook te vernemen, 
dat het verkopen van alcoholhoudende dranken, 
vanaf 5 % alcohol is de grens daarvoor, wel mag 
door 16 jarigen, maar pas aan 18 jarigen. Dat 
heeft het grootgrutterbedrijf bewerkt. 

Dus zo’n meisje van 16 jaar vraagt aan de kassa 
aan een 18 jarige, mag ik je ID even zien? En 
iemand binnenlaten of schenken aan iemand die 
in kennelijke staat is mag ook niet. Kennelijke 
staat is niet duidelijk in de wet omschreven, maar 
als iemand drie keer een deurknop probeert 
te grijpen en dan nog niets beet heeft, dan is 
hij kennelijk in kennelijke staat. Ook mag de 
vrijwilliger achter de bar zelf geen alcoholische 
drank gebruiken. Bang voor verkeerd voorbeeld 
aan de jeugd van onze club! 
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BCLH heeft geen bestuursreglement. Dat is bij 
vergunningen verstrekt na 2000 wel noodzakelijk. 
In zo’n reglement is onder veel meer geregeld op 
welke tijden er alcoholische dranken geschonken 
mogen worden. Alle benodigde papieren dienen 
aanwezig te zijn in de bar. De drankvergunning 
moet er hangen! Laat dat bij BCLH allemaal 
kloppen. Hulde aan het bestuur. Op de vergunning 
staat exact omschreven waar de alcohol gebruikt 
mag worden. Of de rookkamer daaronder valt is 
mij niet opgevallen. 

Verder moet er door de vrijwilligers gelet worden 
of de warenwet qua hygiëne en gebruiksdatum 
van de tosti’s en zo, wel in acht genomen wordt. 
Eén en ander wordt door de gemeente bewaakt. 
Die levert ook de benodigde controlerende 
ambtenaren, die nauwlettend op naleving van de 
wettelijke bepalingen moeten toezien. Dit zijn de 
BOA’s, de buitengewone opsporingsambtenaren; 
wel geüniformeerd, maar geen politie. Nu weet 
je nooit of er een tittel of jota verkeerd uitgelegd 
wordt en dus is het raadzaam goede relaties met 
de verantwoordelijke gemeentebestuurders te 
houden. Hierbij geldt zoals altijd relatie, relatie, 
relatie. 

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor het 
deelnemen aan het verkeer door de leden na 
alcoholgebruik in het verenigingsgebouw. Bekend 
is dat er een grens is van 0,5 promille voor 
ervaren autorijders - dit geldt ook voor fietsers, 
maar die worden vrijwel nooit gecontroleerd -, 
om te mogen rijden. Voor de onervarenen geldt 
een lager promillage. Dit betekent dat het bestuur 
niet gestraft kan worden voor de BBB’s (Bewust 
Beschonken Bestuurders), slechts(?) een sociale 
verantwoordelijkheid geldt dan. Maar afwijking 
van de wettelijke bepalingen hakt er wel in. 
Op afwezigheid van de leidinggevende of IVA 
vrijwilliger of andere aberraties staat een boete 
van € 1360,-. 

Vraag is, wanneer haal je nou dat promillage 
om niet te mogen deelnemen aan het verkeer?  
Na het drinken van twee glazen, is het antwoord. 
Een geluk hierbij is dat de alcohol na zo’n 1,5 
uur in de lever afgebroken wordt. Het is dus 
aanbevelenswaardig dat de leden zo spoedig 
mogelijk na binnenkomst een paar glaasjes 
nemen. Want dan is aan het eind van de zitting de 
alcohol verdwenen. Nu leidt alcoholgebruik wel 
tot concentratieverlies. Dat zou dus tot slechter 
bridgen moeten leiden, maar bij bepaalde leden 
van ons schijnt dat andersom te werken. Daar is 
geen verklaring voor te geven.

Samenvattend: hou je aan de regels, zorg voor 
een desnoods overjarige IVA-gecertificeerde in 
de bar, en pas op voor BOA’s.

Herman Nagtegaal

TIEN MANIEREN OM AARDIG TE ZIJN 
VOOR JE PARTNER

 
Uit “Bridge voor Dummies” door Eddie Kantar. 
Henk Willemsens heeft hierover een review 
geschreven. Hij heeft vroeger bij ons op vrijdag 
gespeeld.

Behandel je partner als je beste vriend

Ook al ken je je partner niet zo goed, als je hem 
met respect behandelt, zal dit zijn spel ten goede 
komen. Behandel je partner als je beste vriend en 
je zult het ver “schoppen”. Wees altijd vriendelijk 
en correct voor je tegenstanders en je zult vele 
“harten” veroveren.

Accepteer de fouten van je partner

Blijf niet doorzeuren over fouten die je partner 
gemaakt heeft. Vergeef en vergeet (op zijn minst 
tot het spelen voorbij is). Zelf zou je het toch ook 
niet fijn vinden om steeds aan je eigen fouten 
herinnerd te worden? Iederéén maakt fouten, 
zelfs jij. Als je opbouwende kritiek hebt, bewaar 
die dan tot na het spelen, wanneer jullie allebei 
wat meer ontspannen zullen zijn. Van je partner 
mag je verlangen dat hij jou op dezelfde manier 
behandelt.

Bewaar een pokerface

Laat nooit door woord of gebaar blijken dat je 
gelukkig of ongelukkig bent met een bod of een 
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speelwijze. Binnen de kortste keren verspeel je 
het respect van je partner en van je tegenstanders. 
Realiseer je bovendien dat je zondigt tegen de 
spelregels als je dat wel doet.

Ga op de juiste manier om met rampen

Een goed samenspelend paar gaat met een vleugje 
humor om met de nu eenmaal onvermijdelijke 
rampen. Als je partner zich geen zorgen hoeft te 
maken over jouw vergevensgezindheid als er iets 
fout gaat, zal hij beter gaan spelen.

Speel alleen conventies die jullie allebei graag 
spelen

Dwing je partner niet om jouw favoriete conventie 
te spelen als hij zich daar niet prettig bij voelt. Een 
partner die zich zorgen moet maken over hoe een 
conventie ook weer in elkaar zit, zal eerder fouten 
maken bij het bieden, spelen en tegenspelen; 
bovendien kan het helemaal mis gaan als die 
conventie zich opeens voordoet.

De klap opvangen voor de zwakkere speler

Binnen een paar moet de betere speler ervoor 
zorgen dat de zwakkere speler zich op zijn gemak 
voelt. Zorg ervoor dat je biedingen, uitkomsten en 
signalen zo eenvoudig en duidelijk mogelijk zijn 
en laat een onervaren partner geen moeilijke 
contracten spelen. Als je het idee hebt dat het een 
lastig spel is, blijf dan bij het bieden aan de lage 
kant.

Kom eerlijk uit voor je eigen fouten

Vermijd de menselijke neiging om je eigen fouten 
op het bord van je partner te leggen. Een zwakkere 
speler voelt zich beter op zijn gemak als hij weet 
dat jij, de sterkere speler, eveneens fouten maakt 
en ook zo sportief bent om ervoor uit te komen. 

Spreek eens een bemoedigend woord

Spreek eens een bemoedigend woord tot je 
partner, vooral als hij is down gegaan. 

“Pech gehad” en “Goed geprobeerd” doen het 
beter dan “Dat contract had mijn grootmoeder 
nog in haar slaap kunnen maken”.

Behandel je partner bij verlies en bij winst op 
dezelfde manier

Of je nu gewonnen of verloren hebt, blijft kalm 
en vertel je partner dat je plezierig gespeeld hebt 
(het doet er niet toe of dat waar is). Vriendelijke 
woorden betekenen heel veel voor een speler die 
weet dat hij niet zo best gespeeld heeft. Zo laat je 
ook zien dat je niveau hebt.

Zorg ervoor dat jij en je partner plezier beleven

Uiteindelijk spelen jij en je partner bridge om er 
plezier aan te beleven. Als je partner tevreden de 
tafel verlaat, heb je gedaan wat je moest doen.

Roberta Law 

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 KAARTSPELERS

We zijn nog niet uitgekeken op het thema “De Kaart-
spelers”.

Wolf Tostmann vertelde ons vorige maand over het 
schilderij van Cézanne dat naar Qatar is vertrokken, 
maar Cézanne schilderde tussen 1890 en 1896 in 
totaal vijf versies van kaartspelers, in twee nage-
noeg identieke opzetten, drie in de uitwerking zoals 
hier afgebeeld. 

Cézanne was ook de inspiratie voor Theo van 
Doesburg (1883-1931).

Het werk stelt vier kaartspelers voor rondom een 
tafel. Kaartspelers zijn een bekend thema uit de 
kunstgeschiedenis. De attributen die traditioneel 
bij een dergelijke voorstelling horen, kaarten en 
tabakspijpen, nam Van Doesburg in zijn versie 
op. Deze versie is direct ontleend aan een schil-
derij van Paul Cézanne uit omstreeks 1890. 

Van Doesburg was een Nederlands Kunstenaar. 
Hij staat bekend als een van de belangrijkste 
vertegenwoordigers en propagandisten van de 
abstracte kunst in de 20e eeuw. Maar ook de 
Vlaamse schilder Theodor Rombouts en de Ne-
derlandse schilder Pieter de Hooch (1629-1684) 
maakten hun versie van dit thema. 

En dan mogen we ook niet de Leidse schilder 
Pieter van Leyden (1494-1533) vergeten. Hij ligt 
begraven in de Pieterskerk te Leiden. 

Onze hobby werd zo door velen afgebeeld maar 
voorlopig voldoende voorbeelden. 

Cézanne: Qatar 

Museum of Art in New York 

Musée d'Orsay in Parijs

Theodor van Doesburg

Theodor Rombouts 
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 Pieter de Hooch

Pieter van Leyden 

Eta Woudenberg

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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WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE: 
WANNEER IS EEN KAART GESPEELD?

Regelmatig krijg je als wedstrijdleider of arbiter 
een vraag over een arbitrage geval. De vragen-
steller wil graag een second opinion of een arbi-
ter voelt zich niet zeker van de zaak. Doordat per 
1 september 2017 de nieuwe spelregels van de 
WBF zijn ingegaan, heerst er ook nog extra onze-
kerheid hier en daar. 

Op de kaderdag die het district organiseerde eind 
augustus, werd er nog meer verwarring gesticht 
doordat een regel in de WekoWijzer anders werd 
uitgelegd dan de bedoeling was, voor de insiders: 
het gaat om artikel 57D.

Hier wordt bedoeld dat het een ongeoorloofde 
informatie kan zijn om alvast een kaart klaar te 
houden terwijl je nog niet aan de beurt bent om te 
spelen. En behalve dat, kan het ook als onbeleefd 
worden ervaren.

In de eerste interpretatie van deze regel werd ech-
ter per abuis gesteld dat je de kaart die je klaar 
houdt, ook moet spelen. Vele arbiters, clublei-
ders A en B, die op deze kaderdag aanwezig wa-
ren, hadden deze nieuwe regel goed onthouden.  
En toen volgde de rectificatie.

De Bridgebond en ook oplettende leden lieten 
ons weten dat hierover een rectificatie was ge-
publiceerd en de interpretatie van dit artikel in  
WekoWijzer 139 niet conform de bedoeling van 
het artikel was geweest.

(zie: https://www.bridge.nl/groepen/Wedstrijdzaken/
PDF-files/57D_rectificatie.pdf)

Intussen hadden spelers die dachten hier een 
voordeeltje uit te kunnen halen, onze arbiters al 
met arbitrages geconfronteerd en hadden zich 
onheus bejegend voelende “overtreders” al aan 
de bel getrokken. Nu kan de rust op dit front dus 

weer wederkeren. Of een kaart gespeeld is vol-
gens de regels blijft hetzelfde (artikel 45 C). De 
leider heeft een kaart gespeeld als die nagenoeg 
de tafel heeft geraakt met de kennelijke bedoe-
ling die kaart te spelen en een tegenspeler heeft 
een kaart gespeeld als zijn partner die kaart kon 
zien of had kunnen zien. En als je een verkeerde 
kaart hebt gepakt en daardoor verzaakt, kun je als  
tegenspeler een strafkaart krijgen. Een leider krijgt 
geen strafkaart.

Uit het voorgaande blijkt wel dat het toepassen 
van de regels veel voorkennis vergt. Onze arbiters 
hebben hiervoor allemaal opleidingen gevolgd. 
Het is dus raadzaam om een arbiter aan tafel te 
vragen als er onduidelijkheid is over of iets wel of 
niet goed is gegaan. Een arbiter erbij vragen is een 
normale zaak. Aan tafel zelf voor scheidsrechter 
spelen kan de problemen juist verergeren.

Wij vinden het als arbiters dan ook altijd jammer 
als iemand pas na het spelen komt vragen of “dat 
wel mag” bijvoorbeeld, of vertellen dat men ergens 
van werd beschuldigd aan tafel terwijl men zich 
van geen kwaad bewust was. Vaak hopen spelers 
dan dat een geraadpleegde arbiter achteraf nog 
orde op zaken kan stellen.

Helaas, heel vaak is ons antwoord: “Tja, ik kan er 
zo niet over oordelen, haal er in het vervolg met-
een arbitrage bij …“

Als je er meteen een arbiter bij vraagt, kan die uit-
leggen hoe het verder moet en kan diegene ver-
dere onenigheid aan tafel voorkomen.

Veel sportief plezier de komende tijd met de fees-
telijke bridgedrives en de feestdagen.

Tip: het filmpje over de spelregels staat op de web-
site bridge.nl en op onze eigen website vind je een 
link er naar toe. https://www.bridge.nl/nieuws-van-
de-nbb-homepage/3377-hoe-hoort-het-eigenlijk-
de-film-is-beschikbaar.

Madelon Spek
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IN MEMORIAM 
 

André Ensing

26 juli 1936 - 28 november 2017

Maandag 4 december hebben we in besloten kring afscheid genomen van André. Het was een 
prachtige bijeenkomst, waarbij Ans en zijn dochter, zoon en schoonzoon, maar ook de vier 

kleinkinderen, allen op hun eigen manier, vertelden over de mooie herinneringen en fijne dingen, 
die ze samen meegemaakt hebben. André was een levensgenieter, hield van lekker eten en een 
mooi wijntje, maar nog meer hield hij van Ans en het samenzijn met de hele familie, waarbij hij 

genoot van de kleinkinderen. 

Hij kon ook heerlijk genieten van bridgen, de glimlach was de hele avond niet van zijn gezicht 
te krijgen als hij, als enige, een meer dan gewaagd contract bood en het vervolgens ook nog 
maakte. Ingewikkelde systemen waren niet altijd aan hem besteed, maar een contract goed 
afspelen, daar draaide hij zijn hand niet voor om. Jarenlang heeft hij samen met Toon v.d. 

Eerden gespeeld en de laatste paar jaar ook met mij. Wij verliezen beiden een fijn en gezellig 
bridgemaatje.

Natuurlijk wens ik Ans en de hele familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies, maar ik hoop 
ook dat ze snel de draad weer op pakt, dat zou André, haar maatje “Jock” graag gewild hebben.

 
Jan Biesheuvel

IN MEMORIAM 
 

Charles de Jong

43 jaar geleden, in 1974, werden Charles en zijn beste vriend Jan Breur, lid van Leidschenhage.

Al gauw werden ze opgenomen in een groep, die buiten de bridgeclub ook ’s avonds bij iemand thuis 
een kaartje gingen leggen, onder het genot van een drankje en een hapje. Dat ging vaak door tot in de 

kleine uurtjes. Hij was in latere jaren ook altijd aanwezig bij weekendactiviteiten, waar zo’n 50-tal clubleden 
huisjes afhuurden in vakantieparken en later in iets kleinere kring een aantal jaren weekends in België.

Bij het praten over de gezellige en sociale Charles vergeten we bijna hoe belangrijk hij voor de club 
is geweest. In 1993 werd een nieuw, permanent gebouw gezocht. Dat werd uiteindelijk een oud 

schoolgebouw op de Dobbelaan. Het gebouw werd eigendom van de club, maar het moest alleen nog 
worden omgetoverd tot een bridgehome met een eigen horecavoorziening. Dat werd gerealiseerd dank 

zij de grote inspanning van een aantal mensen, waaronder uiteraard Charles. Er werd gezegd

dat hij in het gebouw sliep. Ook later, toen het bridgehome gerealiseerd was, moesten er uiteraard 
nog allerlei zaken worden geregeld. Er werd een commissie ingesteld die het onderhoud en de bar 
regelde. Daarin zat Jos van Kuyen vanuit het bestuur, Charles en ondergetekende. Ik kan me nog 

goed herinneren dat we in één weekend alle plafondtegels van het gebouw (en dat waren er heel veel) 
hebben vervangen door betere, akoestische tegels. De laatste 10 jaar is Charles op de dinsdagavond 

ook nog de vaste opruimer geweest. 

Toen wij een aantal weken geleden hoorden dat Charles was opgenomen in het ziekenhuis en nog 
steeds op de IC verbleef was dat een behoorlijke klap. We hebben angstig het nieuws gevolgd en 

uiteindelijke het ultieme slechte bericht vernomen. We hebben helaas geen afscheid kunnen nemen. 
Dag Charles, we missen je nu al.

Jan Bourquin
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PERIKELEN VAN NIEUWE 
WEDSTRIJDLEIDERS

 
We zijn blij om te melden dat Nel van Heijningen en 
Paula van Leeuwen als eerste in de eerste serie van 
vrijdagmiddagbridge zijn geëindigd. Dicht achter hen 
kwamen Thea van den Berg en Titus Tavecchio. Het 
was spannend tot het einde.

Gepromoveerd van de B naar de A zijn: Bouwina de 
Lange en Janny van Veen; Mary Leurs, Ince Reijnders 
en Ellen Houtman; Hetty Doon en Maaike Lubbers; en 
Agnes en Leo Gruiters. Gefeliciteerd.

Als nieuwe wedstrijd leiders komen we veel problemen 
tegen, die we met een beetje verbazing ondervonden 
hebben. Op de kastjes zagen we “contrazit”, “niet 
gespeeld”, geen “einde zitting” en het verkeerde spel 
ingetoetst. Op de telefoon hebben we, natuurlijk, late 
telefoongesprekken gehad, maar ook verwarring over 
hoe laat een persoon kon komen. Taxi's waren laat, er 
waren files en mensen hadden ongevallen onderweg. 
Alle problemen waren normaal en iedereen had 
goede bedoelingen. Iedereen op de vrijdagmiddag 
bridgeclub probeert zijn best te doen, omdat iedereen 
gewoon een goede tijd wil hebben. Wij ook. 

   Roberta en Jim Law 
vrijdagmiddag bridge

ZO MAAR EEN SPEL VAN DE 
DINSDAGAVOND

U speelt op uw favoriete avond en moet op het vol-
gende spel een SA-contract spelen, in paren, met 
de volgende NZ handen:

♠
♥
♦
♣

AH74 
V6 
2 
HVB1062

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

98 
AB1093 
AB105 
A8

West komt uit met ♠V. Je neemt met ♠H en speelt 
♥V, Oost bekent en west gooit een ruiten af. Hoe 
verder? Als je telt kom je tot 12 slagen: 6 in ♣ + 
3 in ♥ + 2 in ♠ + 1 in ♦ =12. Ben je daar tevreden 
mee? Natuurlijk niet, want de kans op 13 slagen is 
groot. Speel maar mee. Je herhaalt de snit op ♥H 
en incasseert ook de 3e harten. Daarna 6 x klaver, in  
totaal 10 slagen. Je houdt de volgende kaarten over:

♠
♥
♦
♣

A7 
- 
2 
-

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

- 
9 
AB 
-

Je speelt nu ♠A en Oost moet ♥H moet vasthouden 
en kan daarnaast dus maar één ruiten vasthouden. 
Je gooit zelf ♥9 af, want die heeft zijn werk gedaan. 
Nu gaan we naar West. Die moet nog een schop-
pen vasthouden en kan dus ook maar één ruiten 
vasthouden. Je speelt naar ♦A en 2e ruiten is hoog! 
Je maakt zowaar 13 slagen via een dubbele dwang. 

Het hele spel:

♠
♥
♦
♣

AH74 
V6 
2 
HVB1062

♠
♥
♦
♣

VB1053 
- 
V8763 
543

♠
♥
♦
♣

62 
H87542 
H94 
97

♠
♥
♦
♣

98 
AB1093 
AB105 
A8

Een niet te moeilijk spel. En toch wisten op dinsdag-
avond in de A-lijn maar 3 van de 7 leiders 13 slagen 
in SA te maken.

Wolf Tostmann
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WOORD VAN DANK

Dankbaar kijk ik terug op de  
belangstelling en het mede-
leven die ik heb ondervonden 
rond het overlijden van mijn 
dierbare Aad. Het heeft mij veel 
steun gegeven in deze moeilijke  
tijden.

Trees Zaat

IN MEMORIAM 
 

Aad Zaat

Op 22 november is Aad Zaat, na een lang en goed leven, overleden. Hij was een vriendelijke man met 
een grote liefde voor muziek en bridge. Hij is heel lang lid geweest van de donderdagmiddag club. Hij 
zal gemist worden. We wensen Trees en de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens de Donderdagmiddag Bridge

Jeanne Wubben

FIT & WELL | Bordewijklaan 7 (t.o. station Mariahoeve)
2591 XR Den Haag | Tel.: 070 - 41 90 190 | www.fitenwell.nl

Well
FIT

&

- 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

FIT & WELL | Bordewijklaan 7 (t.o. station Mariahoeve)
2591 XR Den Haag | Tel.: 070 - 41 90 190 | www.fitenwell.nl

Well
FIT

&

- 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 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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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 246

Probleem A

♠
♥
♦
♣

AV1085
HB
AB102
72

♠
♥
♦
♣

H964
V6543
76
HV

♠
♥
♦
♣

732
9
98
AB109832

♠
♥
♦
♣

B
A10872
HV543
54

Tegen 4♥ start West met ♣H. Hoe kunnen OW dit con-
tract down spelen ondanks het beste afspel door de 
leider?
Oost moedigt aan en speelt na ♣A een derde klaveren 
in de dubbele renonce. De leider gooit een ruiten af 
om niet troefkort te worden en West doet hetzelfde. 
Na getroefd te hebben met ♥B speelt hij ♥H waaron-
der bij Oost de ♥9 valt. Na overgestoken te zijn met 
ruiten, wordt West met ♥V aan slag gebracht. Een  
nakomst met troef geeft de leider de overige slagen op 
een presenteerblaadje. Er moet dus schoppen wor-
den gespeeld en wel ♠H. Dit voorkomt dat Zuid aan 
slag komt. In de praktijk probeerde die met ruiten in 
de hand te komen, maar West troefde voor één down.
De inzenders die beide pointes hebben vermeld (het 
spelen in een dubbele renonce en de aanval met ♠H), 
krijgen 20 punten; voor alleen het spelen in de dub-
bele renonce 10 punten. Overigens leidt ruiten naspel 
in de tweede slag ook tot down (maar is minder fraai).
Dit spel is afkomstig uit de halve finale van het vier-
tallentoernooi Festival van Marbella 1971 tussen  
Portugal en Italië.

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?
Zuid troeft de derde harten en speelt direct uit beide 
handen een kleine schoppen. Oost komt aan slag 
en speelt klaveren terug (ruiten maakt geen ver-
schil).
De leider neemt in de hand en na ♠AHV zit West in 
♣/♦ dwang.

Probleem C

♠
♥
♦
♣

 B105
 -
 -
 V6

♠
♥
♦
♣

 H97
 -
 2
 9

♠
♥
♦
♣

 V
 -
 -
 A854

♠
♥
♦
♣

 A86
 -
 3
 7

Sans Atout. Zuid is aan slag en maakt 3 slagen  
tegen de beste verdediging.
Hij begint met ♣7 en duikt in Noord. Of: eerst ruiten, 
dan kleine schoppen. Als West neemt, de nage-
speelde ♣9 duiken.

LADDERPUZZEL 247

Probleem A

♠
♥
♦
♣

V106
653
B652
HV7

♠
♥
♦
♣

B953
B82
3
AB864

♠
♥
♦
♣

874
4
V1098
109532

♠
♥
♦
♣

AH2
AHV1097
AH74
-

Zuid speelt 6♥. Start ♦3. Hoe maakt hij het contract 
bij het beste tegenspel?
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Probleem B
♠
♥
♦
♣

H
HV9
A874
AH1083

♠
♥
♦
♣

1072
10752
H102
VB9

♠
♥
♦
♣

VB8
AB4
VB53
642

♠
♥
♦
♣

A96543
863
96
75

Zuid speelt 4♠. Uitkomst ♦2. De leider duikt en Oost 
neemt de slag met de ♦B. Hoe moet Oost tegen-
spelen om het contract down te krijgen?

Probleem C
♠
♥
♦
♣

 7
 V7
 7
 7

♠
♥
♦
♣

 A
 986
 5
 -

♠
♥
♦
♣

 -
 -
 A6
 864

♠
♥
♦
♣

 -
 B
 B4
 B5

Sans Atout. Zuid is aan slag en maakt vier slagen 
tegen elke verdediging.

Rekenpuzzel november:
Je hebt 172 spelletjes verloren. Om 90% te scoren 
zijn die 172 spelletjes 10%, dus een totaal van 1720. 
Je moet dan nog 1720 - 1147 = 573 keer winnen.

Rekenpuzzel december:
Een voorraad damborden (10 x 10 vakjes) wordt 
omgebouwd naar schaakborden (8 x 8 vakjes). Dat 
doen ze door de buitenste rand vakjes van het dam-
bord te verwijderen. De verwijderde vakjes worden 
ook weer tot schaakborden samengevoegd.
 
Hoeveel damborden zijn er verbouwd als voor het 
eerst alle weggesneden hokjes precies genoeg zijn 
voor een geheel aantal complete schaakborden?

 
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 30 januari 2018 per e-mail 
naar: janpleit@gmail.com
of per post:
Huyssitterweg 10
2266 HE Leidschendam (Stompwijk)

LADDERSTAND NA PUZZEL 246

 
Er kwamen 12 inzendingen binnen. 
Lijstaanvoerder Herman Nagtegaal mag een fles 
wijn ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Herman Nagtegaal   230  
Bert van Bommel  +35 225 
Chris Nelwan     220 
Frits den Haring    210 
Jan Greve    +35 200 
Wolf Tostmann   +35 175 
Piet Slootweg   +25 135 
Frits Saraber   +35 130 
Fons de Jongh   +35 105 
Wybo Kervel   +15   90 
Rob Wijdh   +25    90 
John van Veen      75 
Adrie Fransen   +30   55 
Paul van den Bos  +15   50 
Hans-Dirk Bakker  +35   35 
Paul Dek        35 
Jacques Spaas   +25   25 

     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

 

 


