
FEESTDRIVES VOOR EN NA KERST TOT IN NIEUWE JAAR

VOORZITTER LUIDT HET NIEUWE JAAR IN
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Voor iedereen prijs met de 
kerstdrives De eerste prijswinnaars in 2018Feest met elkaar

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Volle zalen bij de feestdrives
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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

 
Het is weer gelukt. Na de grote kerstdrives voor 
het kerstfeest met een prijs voor iedereen, zijn we 
al drivend het Nieuwjaar ingegaan. Het kerstfeest 
was nauwelijks achter de rug of daar kwamen de 
bridgers in grote getale op de oliebollendrive en 
de appelflappendrive af. En of het nog niet genoeg 
was, er volgde nog een Nieuwjaardrive ook. En alle 
drives trokken volle zalen. Dus kennelijk is deze 
wedstrijdvorm een goede formule, of ligt het meer 
aan de tijd van het jaar? Het bestuur wil aan deze 
massaal bezochte drives uitbreiding geven. 

Fijn is dat er overal weer nieuwe instromers zijn en 
dat er ook dit jaar weer gewerkt wordt aan de groei 
van de club, waarbij oud en jong is betrokken. Eén 
en ander is uitgebreid beschreven in bijdragen van 
winnaars en redactie. En dank zij de formule was er 
een goed bezochte nieuwjaarsreceptie, waar allen het 
schuimende glas konden heffen op het nieuwe jaar.  
 
Het past in het begin van een nieuw jaar te 
reflecteren. Dat geldt ook voor de redactie. Niet in de 
zin van evalueren, maar meer in de zin van genieten. 
Heerlijk dat we zo’n fijne bridgeclub hebben, heerlijk 
dat het steeds weer gelukt is Dobbepraat te doen 
verschijnen. De basisomvang van ons clubblad is 
eigenlijk zestien pagina’s, maar daar gingen we wel 
erg overheen; minimum was 20 en een uitschieter 
was het lustrumnummer met 44 bladzijden.

Intussen genieten we met z’n allen ook nog van het 
50 jarig bestaan van onze bridgeclub. Er liggen nog 
festiviteiten voor de boeg, naar de woorden van de 
voorzitter. We zijn als club wel groot gegroeid, zoals 
kinderen verrast kunnen zeggen. Jammer is het dat 
in het district Den Haag de groei niet evenredig is 
geweest. Te vaak dienen teams uit onze club tegen 
elkaar ingezet worden in de districtcompetitie.  
Er is dan potentieel ruimte voor matchfixing, al 
blijkt het in de praktijk dat de teams elkaar liever 
het bridgeleven zuur maken dan dat ze elkaar 
helpen. Moet het nu zo goed mogelijk voor de club 
of toch maar voor ons viertal? Dat laatste blijkt, 
sportief gezien, gelukkig het geval. Alle inzenders 
en verzorgers van vaste rubrieken zijn we veel dank 
verschuldigd. Hun bijdragen maken ons clubblad 
telkens weer lezenswaardig. U kunt in dit nummer 
even terugkijken op de gebeurtenissen in de club in 
de afgelopen weken. Hopelijk biedt het geheel u veel 
genoegen. 

Bij een club als de onze met een gemiddelde leeftijd 
van zo’n zeventig jaar – hoe anders was dat bij de start 
50 jaar geleden – is de kans op kwalen en ziekten, al 
of niet fataal, groot. De aloude nieuwjaarswens van 
“veel heil en zegen” vult de redactie dan ook graag 
aan met: en een goede gezondheid in 2018!

IN DIT BLAD
 

De kerstdrives blz. 07

De oliebollendrive als vanouds blz. 10

Oliebollendrive 2017 blz. 11

De appelflappendrive blz. 12

Appelflappen blz. 13

Nieuwjaardrive  blz. 15

Verrassende toespraak blz. 17

Wedstrijdleiders hoekje blz. 18

Speelkaarten  blz. 19

Onze viertallen blz. 19

Meesterpunten blz. 20

Vragen staat vrij? blz. 20

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
CONTRIBUTIE blz. 16
VAN DE TC  blz. 22
VAN DE TC  blz. 23
PUZZEL  blz. 25
BARCOMMISSARISSEN blz. 27

De voorzitter wenst
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OPRICHTINGSDATUM:  
8 SEPTEMBER 1967

Postadres
BC Leidschenhage, t.a.v. 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:
Jacques Brandt, Laura Haasdijk, Roberta Law, 
Herman Nagtegaal, Jan Pleit, Koen Poppe, Madelon 
Spek, Wolf Tostmann, Joop Weisbeek

Dobbepraat zal verschijnen:
28 maart 2018
Kopij inleveren uiterlijk: 
14 maart 2018

Ruitenboer: 6 & 9 maart 2018
Medewerkersfeest: 7 april 2018
Clubkampioenschappen: 18 mei 2018
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VAN HET BESTUUR

“Het bestuur denkt Groot”, zei Maarten laatst in 
de bestuursvergadering. We hadden het over de 
glazen achter de bar en dat het zo’n ongeregeld 
zooitje is met al die verschillende maten frisdrank- 
en sapglazen. We hebben toen gezellig, net als 
kleuters bij de watertafel, zitten meten, gieten en 
experimenteren met water en glazen. Het plan 
om er een filmpje van op YouTube te zetten is, 
helaas voor jullie, weggestemd. We besloten 
om er een paar kleinere maatjes uit te gooien 
en nieuwe longdrinkglazen aan te schaffen voor 
alle frisdrank met en zonder ijs. Royaal frisdrank 
schenken en geen gedoe meer over de maat 
en de inhoud van de glazen, dat leek ons 
fijn. En de vruchtensapjes kunnen dan 
deftig in wijnglazen, want daar gaat 
(ècht!) evenveel in als in een 
klein frisdrankglas (150 cc). 
Het plan werd snel in daden 
omgezet. Te beginnen 
door Kees Ouwehand 
die direct de Sligro 
losmaakte voor wat betreft 
longdrinkglazen. Daarna 
werden de barcommissarissen 
ingelicht, want zij instrueren op 
hun beurt onze barvrijwilligers. Toen 
we de oude glazen gingen vervangen, 
bleek overigens dat we niet drie maar vijf 
maten in omloop hadden; er bleken zelfs 
glazen met en zonder deukjes te zijn. En nu 
is er dus nog één maat voor fris. Wij hebben de 
barmedewerkers de opdracht gegeven om ze 
goed vol te schenken, zowel met als zonder ijs. 
En wijn schenken we alleen nog in wijnglazen. 
Wil je ijs, dan doen we een blokje ijs in je wijnglas 
of schenken we een wijnglas witte wijn of rosé bij 
het ijs in een longdrinkglas. 

Om nog even bij de bar te blijven: eindelijk, na 
een lange discussie met de leverancier, hebben 
we een nieuw koelmeubel gekregen. Het was 
best behelpen met de kleine leenkoelkast voor 
onze barvrijwilligers. Wij zijn er dan ook heel blij 
mee. Alle verschillende dranken hebben weer 
een eigen plekje gekregen. 

Ook hebben we hard nagedacht over de vorm 
waarin we jullie, onze leden, kunnen fêteren van 
het geld dat we hebben teruggekregen van de 
cateraar na het jubileumfeest. Het plan begint 
langzaam gestalte te krijgen. Wij hebben als 
bestuur bedacht om in de week aansluitend op 
het medewerkersfeest (7 april) een feestweek 
voor alle leden te houden, met hapjes en drankjes 
tijdens het bridgen op alle dagen. Alle paren die in 
die week dan het dichtst bij de 50(!)% scoren op 

hun eigen competitiemiddag of -avond, worden 
uitgenodigd voor de feestdrive voor genodigden. 
Die zal in juni plaatsvinden. Op deze feestdrive 
voor genodigden zullen dan vertegenwoordigers 
van de bridgebond, ons district en ook leden van 
elk dagdeel om de eer strijden. Dit lijkt het bestuur 
een mooie afsluiting van ons jubileumjaar. Ook 
hier denkt het bestuur graag groot en wil het 
niet beknibbelen: alle leden moeten kunnen 
genieten tijdens deze feestweek. Want dit hele 
bridgeseizoen vieren wij ons 50-jarig jubileum.

Opvallend vinden wij het dat onze 
kerstvakantiedrives, de oliebollen-, appelflappen- 
en Nieuwjaarsdrive elk jaar populairder worden. 

De inschrijving gaat los op een zaterdagmiddag 
om 12 uur twee weken van te voren en de 

organiserende wedstrijdleider/TC’er 
bekijkt dan in het account drives@

bclh.nl de opgaven. Na een lawine 
van minimaal 250 e-mails was 

ons drukke TC-lid enigszins 
overweldigd. Niet iedereen 

ontving dan ook meteen 
antwoord (hoewel het 

automatische antwoord, 
dat alleen e-mails die na 

twaalf uur op de betreffende 
zaterdag geldig waren, niet op 

tijd stopte.) Uiteindelijk hebben we 
zeer gezellige en zeer druk bezette 

oliebollen- en appelflappendrives 
gespeeld. Zelfs de lesruimte werd gebruikt 

voor een aantal tafels. Ook de Nieuwjaarsdrive 
was goed bezet en na afloop konden ruim 150 
leden proosten op de toespraak van Paul.

Het bestuur heeft voor het komende 
seizoen de organisatie en indeling van onze 
kerstvakantiedrives op de agenda gezet. We 
willen graag iedereen de kans geven om mee te 
doen aan deze populaire drives.

Intussen zijn onze klusvrijwilligers druk bezig 
geweest met het opknappen van de rookruimte. 
Een fris verfje op de wanden en nieuwe 
vloerbedekking, geholpen door nicotinegeur 
verslinder, moeten het leven van onze rokers 
weer een beetje veraangenamen.

Madelon Spek
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DE KERSTDRIVES WAREN WEER 
SUPER

Heerlijk was het weer om de kerstdrives bij te mogen 
wonen. Het begon op de maandagmiddag 18 
december 2017 en het denderde de hele week door. 
Goedgevulde tot volle speelzalen. Wedstrijden soms 
met originele formules, soms ook recht toe rechtaan 
bridgend, zonder dat het voor de competitie meetelde, 
maar altijd met prijzen, met hapjes, met drukbezette 
barmensen, met begroetingen van mensen die elkaar 
alleen met kerst zien (dat heb je in de kerk ook wel) 
en met cadeautjes. Vroeger werden er giften voor de 
wedstrijdleider opgehaald en kregen de barbediendes 
een passende beloning. Tegenwoordig worden ook 
barcommissarissen en de spelsorteerders bedankt 
en zelfs een vaste arbiter werd beloond voor zijn 
gedurende inzet. (Moet je weer niet al te veel arbiters 
hebben.) Het zou ook goed zijn om de dames- 
giftophalers te belonen. Daar zit een werk in! Eén 
zat er zelfs met de ledenlijst waarop aangetekend 
werd wie wel of nog niet benaderd was voor een 
bijdrage. En wat te denken van de prijzeninkopers 
en prijzentafel-klaarmakers? En er waren altijd weer 
winnaars, die de eerste keuze hadden, maar hoeveel 
mensen er ook waren, voor ieder was er een prijs, 
en twee hapjes, waarbij de keuze wel, naar mate de 
uitdeling vorderde, wat minder werd. Het overschot 
van het losbandig leven moet je maar zeggen. Maar 
één soort hapje toont ook niet.

Welgevulde prijzentafels

Onverwachte ontmoetingen

Sorteerder beloond

Wedstrijdleiders beloond

Arbiter beloond
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Herman Nagtegaal

Barcommissarissen beloond

Volle zalen

Voor mensen die niet beloond werden
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DE OLIEBOLLENDRIVE ALS VANOUDS 

 
Wat een geweldig initiatief is dat toch geweest om 
een oliebollendrive te organiseren in de kerstweek.

Jaar in jaar uit is het een succes. Ook nu weer 
was er een wachtlijst, want ons grote clubgebouw 
mag niet over de brandweernorm heen gaan. Erik 
en Madelon hadden zich weer ingezet om één en  
ander soepel te laten verlopen. 

De bar was uitnemend bezet en er was een over-
vloed aan oliebollen. En reken maar dat daarvan 
genoten werd. 

Iedereen kon een plekje in de zaal vinden, al kostte 
dat meer moeite dan normaal, nu er met zeer veel 
lijnen gewerkt werd. 

Bovendien moesten er in de A lijn telkens spellen 
teruggebracht worden, wat ook nog wel eens 
vergeten werd. En aan alleen drie spellen per 
tafel zijn de spelers ook al niet gewend, maar het 
verliep allemaal uitstekend. Een heerlijke avond 
werd besloten met de prijsuitreiking. Aangekondigd 
was, dat de prijzen vielen op nummer 1, 10 etc, 
tot paar 70 toe. Eerste werd Joop Weisbeek, 
vanzelfsprekend met Yvonne. En hij verdiende dan 
ook de eer hierover een stukje te mogen schrijven, 
hetgeen hij binnen de kortste keren inzond. Zelf 
werd ik dertigste, nu niet om over naar huis te 
schrijven. Maar wel dankzij oerstom bieden en 
tegenspelen op de laatste tafel bij het laatste spel. 
Dat gaf zo’n onwaarschijnlijk slechte score voor mij 
en mijn partner, dat de wedstrijdleider de spelers bij 
de balie riep om de notering te controleren. Maar 
daardoor kon ik wel een prijs mee naar huis nemen. 

Herman Nagtegaal

Zorgers voor prijstafel en bar

Heerlijke oliebollen

Jeanne Wubben geniet

Tot de rand toe gevulde speelzaal
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OLIEBOLLENDRIVE 2017

 
Woensdagavond 27 december 2017 werd 
traditioneel de oliebollendrive verspeeld. Onder 
leiding van wedstrijdleider Erik van Egmond 
speelden uiteindelijk 94 paren om de eer; de 
oliebollen werden door de vereniging aangeboden. 
De avond verliep vlekkeloos. Zelfs toen vlak voor 
aanvang zich onverwacht een extra paar meldde, 
wist deze wedstrijdleider zonder problemen en 
tijdverlies een stilzittafel te voorkomen. Alle hulde 
voor hem.

In de meer dan dertig jaren die ik inmiddels 
bridge, heb ik tenminste twee wijsheden over 
bridge geleerd. Als je zelf degelijk speelt in een 
parentoernooi eindig je altijd wel ergens bovenin. 
Winnen blijft echter toch vaak een kwestie van 
geluk.

Dat geluk leek er aan het begin van avond niet 
echt in te zitten; of misschien toch wel. Het is hoe 
je er tegen aan kijkt. Het resultaat had slechter 
kunnen zijn of ook veel beter. Zelf hadden wij daar 
niets over in te brengen. Onze tegenstanders 
boden niet al te vlot 6SA en maakten alle slagen. 
Ons resultaat op dit spel was minder dan 24%. 
De ‘vijandelijke’ spelverdeling was:

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H 
AH42 
AH64 
A976

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AVB105 
3 
B3 
HVB42

Er waren 14 slagen van top dus ze hadden ook 
7SA kunnen bieden. Geluk heb je als je tegen-
standers slechts 9 slagen maken. Slechts één 
paar bood het groot slem SA. Eén paar ging ook 
daadwerkelijk down in 4SA!

Herstel volgde snel

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V5 
AV972 
H1032 
H3

♠ 
♥ 
♦ 
♣

86 
H4 
AV98 
AV754

Mijn partner en echtgenote West opende met 
1♥ en, ik, Oost, bood 2♣ (manche-forcing), west 
2♦, Oost 3♦, West 3♠ (vraagt om een stop), Oost 
4♦, waarna 5♦ het eindcontract werd. Veel paren 
gingen één down in 3SA na het verlies van de 

eerste vijf slagen in schoppen. Noord startte niet 
met schoppen en partner maakt alle slagen. Met 
79 procent stonden we na deze twee spellen weer 
iets boven het gemiddelde.

Het (één na) laatste spel van de avond was, na 
later bleek, beslissend voor onze zege. Na een 1♦ 
opening bij Zuid, waren dit de West en Oost hand 
van de tegenstanders, een gelegenheidspaar.

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H1087 
AV93 
H7 
AH2

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV52 
62 
1062 
VB64

Het verdere biedverloop ging (Zuid: 1♦) – West: 
doublet – Oost: 1♠ – West: 2♠, waarna iedereen 
past. Er werden twaalf slagen gemaakt. Alle 
plaatjes zaten goed, niet helemaal onverwacht 
na Zuid’s opening.

Na afloop ontbrandde de discussie hoe, tenminste, 
4♠ had kunnen worden geboden. Mijn inbreng 
was dat Oost veel te voorzichtig had geboden.  
Na een informatiedoublet moet je bieden, ook met 
nul punten. Met negen punten had Oost daarom 
best mogen springen en 2♠ kunnen bieden.  
2♠ door West is wel een goed bod. Met een 
puntloze partner is dat misschien al te hoog. Een 
goede bridgeafspraak is dat 2♠ in deze situatie 
veel overwaarde aangeeft. Oost had dus zeker 
door mogen bieden. Spreek dit eens door met 
uw partner. Oost en West aan tafel zaten niet op 
dezelfde golflengte, met als bijkomend resultaat 
dat ik een toernooi-impressie van deze wedstrijd 
voor het clubblad mag schrijven.

Mijn eigen verhaal teruglezend herinner ik mij, 
tenslotte, een derde bridgewijsheid die ik vele 
jaren geleden eens hoorde. Als je boekje één – in 
mijn tijd was de kleur van de kaft van dat boekje 
nog geel – geheel foutloos speelt, moet je je met 
gemak in de top van de tweede divisie kunnen 
handhaven. Mijn partner en ik hebben nooit in de 
tweede divisie mogen spelen, maar hadden deze 
avond geen grote blunders begaan en dan eindig 
je vanzelf bovenin en soms mag je de hoofdprijs 
in ontvangst nemen.

Joop Weisbeek 
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DE APPELFLAPPENDRIVE

 
De week tussen Kerst en Nieuwjaar is bij onze 
club een “stille week”, omdat er op de reguliere 
dagdelen geen wedstijden worden georganiseerd. 
Om deze pijn wat te verzachten is het inmiddels 
traditie om op de vrijdag een “appelflappendrive” 
te organiseren. Deze drive wordt opgefleurd met 
heerlijke applelflappen, waarvan sommigen er 
niet genoeg konden innemen.

De zaal zat mudjevol met 94 paren, waarvan 6 in 
de starterslijn. Er stonden zelfs speeltafels in de 
bestuurskamer, wat tot het nodige speurwerk naar 
de tafels leidde. Dit alles onder de bezielende 
leiding van Malcolm Staallekker, die er zelfs in 
slaagde om op het laatste moment nog 2 paren 
in te passen!

Veel dank zijn we verschuldigd aan het barteam, 
bestaande uit: Marie-Thérèse Smits, Hugo de 
Gooijer, Cees kruisweg en Sander Smith. Zij 
moesten zich echt inspannen om iedereen van 
een “natje en droogje” te voorzien. Nou ja, er 
werd weinig “droog” besteld.

De eerste prijs ging naar het illustere echtpaar 
Cisca & Koen Poppe en de rest van de prijzen 
gingen naar de paren op plaatsen 10, 20, enz. Op 
de 10e plaats zomaar een echte kanjer: Berend 
van den Bos, oud-lid BCLH en wereldkampioen 
bridge bij de jeugd, die met zijn vader speelde. 
Zo zie je maar, onze club is sterker dan het WK, 
waar Berend wel kon winnen! 

Natuurlijk was er ook een beginnerslijn. Dit zijn 
paren die bij onze club de fijne kneepjes van het 
spel leren, maar nog niet ervaren genoeg zijn 
om zich te meten met de spelers die al jaren 
gewend zijn aan wedstrijdbridge. Deze lijn werd 
gewonnen door Irene Dieten & Henny Stiensma.

Volgend jaar hoop ik weer van de partij te zijn.

 
Wolf Tostmann

De overheerlijke appelflappen

De winnaars Cisca & Koen Poppe

"Onze" wereldkampioen met zijn vader

Winnaars beginnerslijn
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APPELFLAPPEN

Omdat we de meeste weekenden wel één avond 
ergens een kaart-afspraak hebben, maar het 
laatste weekend van het jaar nog geen afspraken 
(althans niet om te bridgen), kwam vrijdagochtend 
het idee op, om die avond de appelflappendrive te 
spelen. Ook al omdat Cisca wel van appelflappen 
houdt (ik houd meer van bridgen…). Veel te laat 
natuurlijk en eigenlijk zat het al helemaal vol. 
Gelukkig bleek er toch nog een plek vrij te komen 
en konden we alsnog meedoen. Een volle zaal 
met enthousiaste bridgers, een gezellige sfeer 
en goed georganiseerd. Wat wil een mens nog 
meer? 

Nou – winnen natuurlijk! Het geheim van goed 
scoren in een parenwedstrijd is - zoals bekend 
- om zo min mogelijk rare dingen te doen en alle 
vergissingen van tegenstanders te verwelkomen. 
Zet – figuurlijk – een emmer naast de tafel en hoop 
dat iedereen die langs komt daar zoveel mogelijk 
punten in stort. Nou – het emmertje dat we bij ons 
hadden was al snel te klein, want we kregen die 
punten bij bakken cadeau. Iedereen was gezellig, 
vriendelijk en heel royaal met slagen, matchpoints 
en rode wijn. 

Spel 18 
O/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H2 
V63 
AV762 
976

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B98643 
AH94 
- 
A52

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A107 
B752 
1065 
V83

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V5 
108 
HB983 
HB104

West Noord Oost Zuid
Koen Cisca

pas pas
1♠ pas 1SA pas
2♥ pas pas pas

 
Spel 18 was er een voorbeeld van dat veel voor 
ons de goede kant opviel. De bieding eindigde 
in het bescheiden contract van 2♥. Aan tafel had 
ik het idee dat ik met de Oost hand nog 2♠ zou 
hebben geboden, maar bij nader inzien is pas niet 
zo gek. Met 7 punten en een 4333 zit je er in een 
parenwedstrijd niet op te wachten dat partner – 
als hij overwaarde heeft – nog een bod doet. 

De uitkomst is ♦A, getroefd. In de viertallen zou 
het afspel in 2♥ misschien iets anders moeten 
gaan (best lastig hoe het veilig te spelen), maar 
hier - om introevers te vermijden - éérst ♥AH en 
daarna ♠9 door laten lopen voor de ♠V.

Zuid speelt daarop ♣H na en dat lijkt (en is hier 
ook wel) een rare kaart. Er zijn echter situaties, 
waarbij zo’n Heer juist aangewezen is om in de 
hand met de lange nevenkleur een aankomer 
voortijdig weg te spelen. Bijvoorbeeld als die 
hand ♣Ax heeft tegenover ♣Vxxx. Een goede 
en leerzame truc uit het boekje, maar wel op het 
verkeerde spel. 

Ik heb even overwogen om die slag te duiken en 
♣A te bewaren maar dat is onzin natuurlijk. In de 
paren kijk je een gegeven paard niet in de bek 
en haal je die meteen naar binnen. Dus ♣A en 
schoppen naar het Aas. Nu de schoppen rond 
bleken te zitten, hoefde ik alleen ♥V nog af te 
geven en waren er 11 slagen. Met dit zitsel kan de 
manche in harten overigens alleen down met een 
♣-start, maar niemand zat in 4♠. Wel zat een flink 
aantal paren in 4♥. Dat lijkt niet zo’n gek contract, 
maar het is hier met ♣H achter ♣V en de driekaart 
harten in de andere hand volstrekt kansloos. 

Spel 12 
W/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

VB 
64 
A9432 
AH63

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH2 
AV 
B76 
V9542

♠ 
♥ 
♦ 
♣

732 
B109532 
105 
87

♠ 
♥ 
♦ 
♣

109865 
H87 
HV8 
B10

West Noord Oost Zuid
Koen Cisca

1SA 2♦ 2♥ 2♠
pas pas pas

 
Zoals gezegd – parenwedstrijden winnen komt 
toch vooral neer op slechte scores vermijden. 
Toch bleef ook ons een volle zaalnul niet 
bespaard. Na mijn 1SA-opening biedt Noord 2♦ 
en Cisca heeft een gezond optimistische kijk op 
haar kaart en biedt 2♥ (gaat overigens maar één 
down). Daarna alerteert Zuid echter en vertelt dat 
Noord een zeskaart hoog aangeeft. Het 2♠-bod 
is daarop heel bescheiden en na mijn pas aarzelt 
Noord lang en lijkt nog wel iets te willen bieden. 
Uiteindelijk past hij echter en ik wachtte erop dat 
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Cisca nog wel wat zou doen om NZ een niveautje 
hoger te krijgen. Ik begrijp echter – nu ik haar 
hand heb gezien – dat ze dat ene punt wel met 
een zéér roze bril had moeten bekijken om nog 
door te bieden. Het bieden eindigt dus in 2♠. 

Een start van een doubleton in een door maat 
geboden kleur is verleidelijk, maar het risico dat 
ze ♥H niet heeft leek me wel groot. Dus ♣2 uit voor 
♣A in de dummy. Daarop volgt ♠V voor mijn ♠H en 
♣V na voor ♣H. De leider speelt daarop ♦2 naar 
♦H (waarom is me niet duidelijk) en nogmaals ♠ 
- gedoken en dus voor ♠B in de dummy. Daarop 
weer ruiten uit de dummy naar ♦V en ♠10 voor 
♠A. Nu er op twee vrije ruiten bij Zuid twee harten 
kunnen verdwijnen (en Oost nog geen enkel punt 
heeft laten zien) incasseer ik ♥A maar. Ook ♥H 
heeft maat echter niet en ♥A is de laatste slag 
voor de verdediging. Ook als ik iets anders speel 
dan ♥A hadden we overigens niet meer gekregen 
dan die ene slag. 

Aangezien er verder helemaal niemand in een 
schoppen contract zat, betekende -170 een 
volledige nul. Overigens kan alleen een ruiten-
start voorkomen dat er 10 slagen worden gehaald. 
Doordat partner de 3e ruiten kan troeven én 
daarna harten kan spelen houdt dat 2♠ precies 
op contract. Bij iedere andere uitkomst zijn twee 
overslagen niet te voorkomen. 

Spel 3 
Z/OW

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AVB865 
83 
62 
1043

♠ 
♥ 
♦ 
♣

73 
H654 
V83 
H982

♠ 
♥ 
♦ 
♣

2 
AVB7 
H10954 
VB7

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H1094 
1092 
AB7 
A65

West Noord Oost Zuid
Cisca Koen

1♣
1♥ ! 1♠ 3♥ 3♠
pas pas 4♥ pas
pas 4♠ Allen pas

Zo zijn het soms ook de vergissingen van 
de tegenstanders die je punten kosten. Een 
voorbeeld daarvan was ook spel 3. De opening 
van Zuid is natuurlijk mager en om daar nog 3♠ 
mee te moeten bieden voelde ook niet goed – 
maar je moet wat met een 5-4 fit in de hoogste 
kleur. Na 4♥ lijkt het er (voor Noord) op dat de 
tegenstanders een 9-kaart fit hebben en wij zelf 
samen 10 schoppens. Als we de “law” daarbij 
dan eens van stal halen (niet iets dat ik dagelijks 
doe) dan gaat 4♠ maar één down als 4♥ gemaakt 
wordt en als 4♥ down gaat dan moet 4♠ een kans 
hebben. En daarbij kan -50 of -100 nog steeds 
een redelijke score zijn. Hoewel de verdeling wat 
anders is dan verwacht, is 4♥ inderdaad wel te 
halen en ging 4♠ maar twee down. Niets aan de 
hand dus, ook al hadden OW maar een 8-kaart fit. 

Helaas zat er bijna niemand in 4♥ en mochten de 
meeste NZ paren 2♠ of 3♠ spelen. Maar het bieden 
zal aan andere tafels, waar West ♦V gewoon bij 
de andere ruiten had zitten, dan ook anders zijn 
verlopen. Met ♠73, ♥HV654, ♦83, ♣H982 heb 
je immers een redelijk volgbod, maar met ♠73, 
♥H654, ♦V83, ♣H982 niet echt….

Waarmee ik maar wil zeggen – bridge blijft een 
spel waarbij geluk een rol speelt. Iedereen maakt 
fouten (de één wat meer dan de ander) en soms 
vallen de vergissingen van de tegenstanders in 
hun eigen voordeel uit. Maar wij hadden niets te 
klagen - de meeste fouten die de tegenstanders 
tegen ons maakten, leverden ons extra slagen 
op. Halverwege de avond zei Cisca dat ze het 
jammer vond dat ze zulke slechte kaarten kreeg. 
Dat klopte, maar dat ze het jammer vond was niet 
terecht. We hebben inderdaad veel tegen mogen 
spelen, maar het afspel van de meeste mensen 
pakte voor ons vaak niet ongunstig uit. 

We hebben een leuke avond gehad dankzij 
een uitstekende organisatie en gezellige 
tegenstanders. 

Koen Poppe
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NIEUWJAARDRIVE 2018

 
Op 6 januari 2018 togen vele van onze leden naar 
het bridgehome voor de jaarlijkse nieuwjaardrive, 
ook wel “Bubbeltjesdrive” genaamd, om het 
nieuwe jaar al bridgestrijdend in te gaan. De 
belangstelling was met 76 paren redelijk, maar 
het hadden er best wel een paar meer mogen zijn.

De inschrijvingen werden afgehandeld door 
Malcolm Staallekker (meer werk dan je denkt!) 
en de organisatie was in handen van Jacques 
Brandt. De drive verliep dan ook uitstekend, 
waarbij de gebruikelijke laatste “ontwikkelingen” 
probleemloos werden opgelost.

Het bridgehome was behoorlijk gevuld, er stonden 
zelfs speeltafels in de bestuurskamer, waardoor 
er soms even gezocht moest worden naar je 
volgende speeltafel. Met een zo groot aantal 
deelnemers is de bezetting van de bar cruciaal. 
Niet alleen moet deze van wanten weten, maar 
ook heel hard doorwerken om al die dorstige en 
droge kelen van voldoende smering te voorzien.

Welnu achter de bar stonden: Joan van der 
Star met Casper & Hugo de Gooijer. Zij zorgden 
ervoor dat de glazen in vlot tempo gevuld werden. 
Voorwaar een grootse prestatie, waarvoor niets 
dan lof!

De 1e prijs was voor Ellen & Fred de Vries. 
Runners-up waren Christine Winckel & Hans 
Metselaar en Trees Zaat & Jan Pleit werden 
derde. Verder waren er prijzen voor de nummers 
20 en 18 en veelvouden daarvan.

Na de prijsuitreiking door de wedstrijdleider, 
Jacques Brandt, mocht onze voorzitter, Paul 
Hoevenaars, naar voren treden om zijn, inmiddels 
traditionele, “State of BCLH” nieuwjaartoespraak 
te houden.

Paul begon met te memoreren dat ook in het 
afgelopen jaar ons weer een aantal leden zijn 
ontvallen. Dat is natuurlijk onontkoombaar bij een 
vereniging met een gemiddelde leeftijd van 70+. 
Maar er is ook nieuwe aanwas, mede door het 
geven van bridgecursussen aan beginners.

Eind vorig jaar, vlak voor het 10e lustrum, werden 
we getroffen door het ernstige ongeluk van onze 
secretaris, Corrie van Rijt. Het zag er aanvankelijk 
slecht uit, maar gelukkig is zij vanmiddag bij ons 
aanwezig geweest. Geweldig!

Het 10e lustrum was een groot en over het 
algemeen zeer geslaagd feest, waarover reeds 
veel is gezegd, omdat niet alles volledig naar 
wens is verlopen. Er wordt hard gewerkt aan 
een evaluatie van het lustrum, die binnenkort 

beschikbaar zal zijn. De kosten waren uiteindelijk 
minder dan begroot en het bestuur denkt erover 
om voor de club een feestweek te organiseren 
in april en in juni een feestdag voor genodigden. 
De dag voor genodigden bij het lustrum werd 
afgeblazen vanwege het ongeluk van Corrie.

Onze club heeft een fraaie geschiedenis. De 
eerste helft daarvan is beschreven door Jaap 
Verhoeff. Het bestuur is op zoek naar vrijwilligers 
die ook de latere jaren van onze geschiedenis 
willen gaan beschrijven. 

Dat brengt ons bij het komende seizoen. 

Belangrijk is de IVA, Instructie Verantwoord 
Alcoholgebruik. Alle barcommissarissen hebben 
het IVA-certificaat gehaald, zodat onze club ook 
in de toekomst formeel toestemming heeft om in 
de bar alcohol te schenken, zelfs sterke drank.

Wij zijn in gesprek met de gemeente 
Leidschendam-Voorburg en hebben goede 
contacten over het gemeentelijke initiatief: 
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. In 
dit kader is reeds subsidie van de gemeente 
verkregen en onze club overlegt hoe we dit goed 
kunnen besteden.

Paul rondde af met te stellen dat het komend 
jaar wederom een interessant jaar belooft te 
worden. Om dat in te leiden werd er rondgegaan 
met bladen met “bubbels” zodat we allen kunnen 
proosten op het nieuwe jaar!

Ik kijk terug op een geslaagd evenement, waarvoor 
vele vrijwilligers zich belangeloos hebben ingezet. 
Mijn hulde en dank daarvoor.

Wolf Tostmann

Onze mascottes
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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

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.)

De kanjers achter de bar

Onze voorzitter in aktieDe winnaars van de 1e prijs
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VERRASSENDE TOESPRAAK VAN 
DE VOORZITTER TIJDENS DE 
NIEUWJAARSRECEPTIE

De nieuwjaarsreceptie was druk bezocht. 
De vele deelnemers aan de nieuwjaardrive 
werden verlokt met champagne om in dit tiende 
lustrumjaar in de speelzaal op de woorden van de 
voorzitter te wachten. En die waren verstaanbaar, 
omdat het, zoals de voorzitter zei, niet gelukt 
was de geluidsinstallatie van het lustrumfeest in 
te huren. Dus, zo was zijn conclusie, u zult me 
moeten aanhoren. Verder deelde hij mede dat hij 
de redacteur van Dobbepraat verzocht had zijn 
speech te schrijven, maar omdat die niet verder 
gekomen was dan dank voor vrijwilligers, zorg 
voor het gebouw, vruchtbare samenwerking in het 
bestuur, contacten met district en met de bond, 
had hij toch zelf maar wat genoteerd.

Hij had genoten van de speciale drives tussen 
kerst en Nieuwjaar. Deze drives zijn zodanig 
goed bezocht, dat het bestuur overweegt tussen 
de oliebollendrive en de appelflappendrive een 
derde drive in te lassen. De naam daarvoor is wat 
onzeker, olieflappendrive zou kunnen, wellicht 
ook poedersuikerdrive. Hier wordt aan gewerkt, 
al zal Malcolm Staallekker dan nog meer lijsten 
moeten bijhouden dan hij nu al doet.

Terugblikkend op het afgelopen jaar, zei de 
voorzitter dat er helaas in het afgelopen jaar 
prominente leden gestorven waren. Een gemis 
voor de club. En gezien de gemiddelde leeftijd 
van de leden van de club, zo rond de zeventig 
jaar, zal dat indachtig onze beperkte levensjaren, 
met tachtig jaren zijn wij immers al zeer sterk, ook 
in de toekomst het geval zijn.

Voorts sprak de voorzitter: Gelukkig kunnen 
we terugzien op een geweldig lustrumfeest. 
Hier en daar is een smetje geconstateerd in de 
organisatie. Daarover vindt nog een evaluatie 
plaats, waarover in Dobbepraat gerapporteerd 
zal worden, maar het ongeluk van Corrie van 
Rijt was een zware schaduw. Met als gevolg dat 
de hotemetotendrive was komen te vervallen. 
Gelukkig heeft Corrie zich al weer even vertoond 
op de club. Fijn dat zij lichamelijk zo vooruit is 
gegaan. Verder is er wat geld vrijgekomen, zodat 
het bestuur bezig is met de voorbereiding van een 
feestweek ergens in april van dit jaar met daaraan 
gekoppeld de kans zich te plaatsen voor een 
evenement voor genodigden in juni, zoals eerst in 
september gepland was.

De voorzitter kijkt met plezier naar de website van 
onze club. Hij heeft gezien dat de clubgeschiedenis 
daarop wel vanaf het begin door Jaap Verhoeff 
geschreven is, maar dat er nadien geen vervolg 
op is gekomen. Hij roept een vrijwilliger die 
zich met het vervolg van de beschrijving van de 
clubgeschiedenis wil bezig houden. 

Genoten heeft de voorzitter ook over een 
filmpje dat gemaakt is op onze club over de 
spelregels. Eric van Dijk als auctor intellectualis 
en Jeroen Ephraim als kundig regisseur, evenals 
de verrassend goed acterende leden werden 
geprezen. En er komt nog een vervolg in de vorm 
van een light versie.

Verheugend is dat er weer initiatieven zijn om de 
jeugd van de schermpjes vandaan aan het doen 
van spelletjes te krijgen. Al zal de inzet van ouders 
en grootouders daarbij essentieel zijn. 

Drank kan gecertificeerd geschonken blijven 
worden, al moet er nog op vrijwillige basis een 
reglement geschreven worden. En we blijven in 
gesprek met de gemeente over Maatschappelijk 
Verantwoord Verenigen. De subsidiekraan is 
al open en Karin Pannekoek van de gemeente 
denkt mee. U ook?

Herman Nagtegaal
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WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE

De denkpauze en de stopregel en hoe wij hiermee 
omgaan als het om beginners gaat.

Laatst zat ik gezellig en ook serieus met mijn 
maatje te spelen op de clubavond, toen ik op 
een tafel naast mij hoorde zeggen: “Ja hoor 
eens, je partner heeft net zitten nadenken, nu 
mag jij niet meer bieden hoor!” Mijn maat maakt 
zich altijd meteen zorgen over mijn concentratie 
als hij me dan ziet omkijken, en meestal terecht. 
Want mijn wedstrijdleidershart voelt zich meteen 
aangesproken als er zulke dingen gezegd worden. 
Gelukkig had de aangesproken speler meteen 
door dat hij er maar het beste meteen een arbiter 
bij kon halen. Toen die aan tafel verscheen, kon ik 
me weer rustig bezighouden met ons eigen spel.

Maar hoe zit het nu wel met bieden na een 
denkpauze? Laten we voorop stellen dat bridgen 
een denksport is. Nadenken over je volgende actie 
en vooruitdenken horen er dus duidelijk bij. Wat niet 
mag, is gebruik maken van de informatie die je uit 
een denkpauze van je partner kunt afleiden. Maar 
ja, dat is aan tafel tijdens het bieden wel lastig vast 
te stellen of iemand van dit soort ongeoorloofde 
informatie gebruik heeft gemaakt. Om die reden 
is het dus altijd handig om een arbiter aan tafel te 
vragen als je denkt dat er iets aan de hand is. Als je 
aan de beurt bent om te bieden en je partner heeft 
eerst lang nagedacht en daarna een paskaartje 
neergelegd, dan zou het best kunnen dat jij je 
allang had voorgenomen om een bepaalde bieding 
te gaan doen. Het is dan aan de arbiter om uit te 
zoeken of jouw actie ingegeven zou kunnen zijn 
door de denkpauze van partner…. of dat er niets 
aan de hand is en je gewoon mocht bieden, ook na 
de denkpauze van partner.

Hoe zou het moeten gaan? Op het moment dat 
er duidelijk langer is nagedacht dan gebruikelijk, 
kun je dit als tegenstander opmerken. Je zegt 
dan bijvoorbeeld: “Er is geen twijfel over deze 
denkpauze, toch?” tegen de tegenstanders. 
Als men het met elkaar eens is en als je dan 
aan het einde van het biedverloop twijfelt of er 
misschien gebruik is gemaakt van de informatie 
door de denkpauze, kun je een arbiter aan tafel 
vragen. De arbiter zal dan gaan bepalen, door 
het houden van een enquête bijvoorbeeld, of 
dat in deze situatie het geval was. Het bieden 
en spelen laat de arbiter wel gewoon doorgaan. 
Na afloop vertelt die dan wat de beslissing is. 
In het geval dat de tegenstanders ontkennen dat 
er sprake was van een denkpauze, kun je er het 
beste maar direct een arbiter bij halen. Die zal 
dan proberen na te gaan hoe het bieden ging.

Om een groot deel van deze problemen voor te 
zijn, is de stopregel uitgevonden. Als je een bod 
met een sprong doet, dan kan de volgende speler 
vaak niet meer het bod doen dat hij van plan was. 
Hij heeft dan even tijd nodig om zijn gedachten 
opnieuw op een rijtje te zetten. En soms ook niet. 
Om je dan te beschermen, zegt de stopregel dat 
je in elk geval 10 seconden moet wachten met 
het volgende bod, ook als je niet veel hebt om 
over na te denken. Je partner kan er dan niet van 
beschuldigd worden dat hij gebruik maakt van 
informatie uit de denkpauze. De stopregel geldt 
ook als er geen stopkaartje wordt neergelegd. En 
zichtbaar gaan zitten tellen is natuurlijk ook een 
ongeoorloofde informatie voor je partner, namelijk 
dat je niks hebt om over na te denken!

Een ander verhaal wordt het als we naar 
beginnende bridgers kijken. Zij denken vaak nog 
heel lang na over elke bieding en elke kaart. 
Hun partners hebben ook nog niet goed door 
welke conclusies zij daaraan zouden kunnen 
verbinden. Beginners zijn nog heel hard aan het 
nadenken over hun eigen spel. Als er dus ervaren 
bridgers tegen beginners aan tafel zitten, dan 
is het een heel andere situatie. Zij vragen geen 
arbitrage voor denkpauzes en zeggen er ook 
niets over aan tafel. Beginners heten we welkom 
in de bridgewereld en die laten we rustig in hun 
eigen tempo leren en wennen. Ook ongevraagd 
lesgeven aan tafel wordt zelden op prijs gesteld. 
Het is wat anders als men om uw mening of 
inzicht vraagt natuurlijk. Laten we er met elkaar 
voor zorgen dat iedereen, jong of oud, nieuw of 
doorgewinterd, kan genieten van onze mooie 
hobby!

Madelon Spek
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HOE STAAN ONZE VIERTALLERS ER 
VOOR?

De viertallencompetities zijn nu halverwege. Twee 
teams spelen in de landelijke Tweede Divisie. Het 
eerste team lijkt met nog vier wedstrijden te gaan 
helaas weer de zo gewenste promotie te missen. 
Team 2 speelt in de middenmoot, maar is nog niet 
veilig. Daar moet nog flink voor gestreden worden. 
Hopelijk hebben beide teams nog een stijgende lijn 
te pakken.

In het district is de competitie na de rust rond de 
feestdagen weer volop bezig. 

In de Hoofdklasse, waar maar liefst vijf teams van 
onze club meedoen, strijdt LH4 nog volop mee om 
het kampioenschap en een promotieplaats voor de 
Tweede Divisie. LH3 en LH7 moeten stevig aan de 
bak om degradatie te ontlopen, de overige twee 
teams staan in de middenmoot. 

De resultaten in de Eerste Klasse vallen tegen. LH8 
en LH9 bevinden zich in zeer zwaar weer, terwijl 
LH11 en LH12 ook nog lang niet veilig zijn. LH10 
nestelt zich in de middenmoot. 

In de Tweede Klasse staat LH14 vier aan kop. LH15 
bevindt zich in de middenmoot. LH13 zal een tandje 
bij moeten zetten om degradatie te ontlopen. 

In afdeling 5 van de Derde Klasse, waar vier teams 
een hele competitie spelen, staat LH19 op een derde 
plaats. In de andere afdeling met acht teams doet 
LH16 nog helemaal mee om het kampioenschap, 
het staat nu op een tweede plaats. Voor de overige 
twee teams lijkt promotie ver weg.

De competitie zal worden beslist in het weekend 
van 10 en 11 maart. 

Op zaterdag spelen de Tweede en Derde 
Klasse twee centrale afsluitende zittingen in het 
Bridgecentrum aan de Kerketuinenweg. 

In de Hoofdklasse en Eerste Klasse spelen de 
teams hun afsluitende zittingen op zondag in ons 
Bridgehome. Iedereen is welkom om te kibitzen 
en de direct aansluitende prijsuitreikingen bij te 
wonen.

Jacques Brandt

SPEELKAARTEN – EEN SPIEGEL VAN 
HET HEELAL?

Sta een keertje stil bij de mogelijkheid dat 
speelkaarten een spiegel kunnen zijn van het 
heelal. Er zijn twee kleuren, rood en zwart. In 
onze dagelijkse leven kennen wij twee dagdelen, 
dag en nacht. Er zijn vier kleuren: klaveren, ruiten, 
harten en schoppen. Wij hebben vier seizoenen: 
herfst, voorjaar, winter en zomer. In het kaarten 
spel zijn er twaalf honeurs. Mensen kennen twaalf 

maanden. In elke kleur zijn er dertien kaarten.  
De maankalender heeft dertien maanden.  
Er zitten 52 kaarten in een spel kaarten. In een 
jaar hebben wij 52 weken. En als wij alle nummers 
van alle kaarten bij elkaar optellen (met de Aas 
als één en met één Joker, ook één) is het totaal 
365. 

Bron: Gerard de Vries, Spel Kaarten, Youtube, o.a.

Roberta Law
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MEESTERPUNTENREGISTRATIE 
DECEMBER 2017
 
Hieronder een overzicht van de bridgers van 
Bridgeclub Leidschenhage die een mijlpaal in 
de meesterpunten hebben bereikt. Hartelijk 
gefeliciteerd! 

Clubmeester 
[500 meesterpunten, insigne: klaveren in zilver] 
 • Dhr. D.J. van der Meer 
 • Mevr. M. Middelburg 
 • Mevr. A. van Eck 
 • Mevr. P.J. Martens

Districtsmeester 
[2000 meesterpunten, insigne: klaveren in goud]  
 • Dhr. R.K.J. van der Mijl
 • Dhr. J.Th. Spiker 
 • Mevr. A.M. van der Zande 
 • Mevr. G.M. Rijnders-Brederode 
 • Mevr. I.C. Reedijk- v.d. Beukel

Regionaal meester 
[5.000 meesterpunten, insigne: ruiten in goud] 
 • Dhr. M. Nieuwenhuizen 
 • Dhr. L.P. Gruiters 
 • Mevr. C. Hoefnagel-Mattheus 
 • Mevr. M.P. Reinarz 
 • Mevr. T. Hulsker-Waaijer

Kandidaat bondsmeester 
[10.000 meesterpunten, insigne: harten in brons]  
 • Mevr. C.M.M. de Rood- v.d. Hoeven 
 • Mevr. A.M. Hasselbach

Bondsmeester 
[15.000 meesterpunten, insigne: harten in zilver]  
 • Mevr. M.Y. Tan 
 • Mevr. M. Bezemer 
 • Mevr. H.L. Doon- de Kroon 
 • Mevr. J. Spruit 
 • Mevr. S.J.A. Fresco-Barel 
 • Dhr. A.J.M. Geer 
 • Dhr. D. Fokké 
 • Dhr. F. Harland

Nationaal meester 
[30.000 meesterpunten, insigne: schoppen in zilver] 
 • Dhr. F. Worm

Nationaal meester met kroon 
[60.000 meesterpunten, insigne schoppen zilver 
met zirkoon] 
 • Mevr. A.M.M. van Leeuwen

Laura Haasdijk

VRAGEN STAAT VRIJ? 

In de WEKO-wijzer van eind 2017 behandelde 
Sjoerd van der Schuit een artikel dat bij veel 
arbiters weinig bekend is: artikel 20, waarin 
de herhaling en uitleg van biedingen wordt 
behandeld en wat te doen bij een foutieve gang 
van zaken. Maar dit onderwerp is ook belangrijk 
voor spelers.

Iedere speler heeft recht op volledige openheid 
over de afspraken van een tegenstander. Als het 
bijvoorbeeld binnen het partnership een gewoonte 
is om ongeacht de kwetsbaarheid een hand met 
♠ Bxxxx, ♥ xx, ♦ Bxxxx, ♣ x met Muiderberg 2♠ te 
openen, is de juiste uitleg: “Muiderberg minimaal 
vijf schoppens en 4+ in een lage kleur en de 
kracht kan erg minimaal zijn”. Die toevoeging 
over de kracht moet zelfs gegeven worden als 
je dat niet hebt afgesproken, maar als je weet 
dat dit de gewoonte is van partner. Je houdt 
daar immers rekening mee in je verdere bieden! 
Tijdens het bieden mag een speler vragen om 
de volledige uitleg, maar, let op: alleen als hij 
aan de beurt is om te bieden! De partner mag 
pas aanvullende vragen stellen als hij aan de 
beurt is om te bieden. Na de afsluitende pas en 
gedurende de gehele speelperiode mag elke 

tegenspeler vragen om uitleg van een bod, maar 
ook hier weer: alleen als hij aan de beurt is om 
te spelen! De leider mag uitleg vragen over het 
bieden en de tegenspelafspraken als hij zelf of in 
de blinde aan de beurt is om te spelen. 

Toch zijn er beperkingen aan het vragen om 
uitleg. Wie herkent niet de volgende situatie: 
partner opent 1SA en je biedt 2♦ (Jacobytransfer 
voor harten). Partner alerteert en je linker 
tegenstander vraagt aan partner: “en wat betekent 
dat?” Schijnbaar onschuldig, “Ik mag toch vragen 
wat een bod betekent” kun je zeggen. 

Het antwoord is ja, maar…. In de praktijk blijkt 
de vragensteller vaak ruitens te hebben. Met zijn 
vraag naar de bekende weg maakt hij partner 
mogelijk alert op die situatie en die zal bij gelijke 
keuze mogelijk eerder voor een ruitenstart 
kiezen. Of: partner opent 1♣. Volgens afspraak 
minimaal een driekaart en vervolgens vraagt je 
rechtertegenstander: “is dat echt?” Ook hier blijkt 
de vragensteller vaak lengte in de geboden kleur, 
hier klaveren, te hebben. Maar er is nog meer 
mis. De juiste vraag is “welke afspraken hebben 
jullie over deze bieding?” De vraag “is dat echt” 
wekt verbazing op en een arbiter zal deze manier 
van vragen sneller als ongeoorloofde informatie 
beoordelen. 
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Een minder onschuldig voorbeeld dat vaker 
voorkomt dan je denkt, vooral bij paren waar een 
van de spelers meer ervaren is dan de ander. 
De tegenstanders presenteren het volgende 
biedverloop dat zonder vragen passeert tot het 
dreigt uit te sterven en partner vermoedelijk moet 
uitkomen.

West Noord Oost Zuid
2SA pas 3♣1 pas
3♦2 pas 3♠3 pas
4♥ pas 5♦4 pas

5 SA5 pas 6♥ ?

1 Niemeijer 
2 een of twee vierkaarten hoog  
3 vierkaart harten 
4 controle  
5 géén 1e controles

Je zit zuid en kent partner inmiddels een beetje. 
Dit soort biedseries gaan hem soms boven de pet. 
Maar omdat hij moet uitkomen is het belangrijk dat 
hij wel weet wat de biedingen betekenen. En je 
vraagt daarom expliciet naar de betekenis van de 
diverse biedingen. En bij 5♦ vraagt je zelfs door: 
“dus dat betekent dat hij géén eerste controle in 
schoppen en klaveren heeft?” Nu alle informatie 
duidelijk is, pas je en dat doen West en Noord 
ook. “Niks aan de hand, ik mag toch wel vragen” 
denk je mogelijk. Maar dan zit je mis! 

De volgende beperkingen zijn namelijk van 
toepassing:

•  Een speler mag geen vragen stellen met de 
enige bedoeling zijn partner te helpen. (art 
20G1)

• Een speler mag geen vragen stellen met als 
enige bedoeling een onjuist antwoord aan een 
tegenstander te ontlokken. (art 20G2)

Foutief vragen kan dus ongeoorloofde informatie 
opleveren en als zodanig door de arbiter worden 
behandeld. 

Nog een voorbeeld:

In een viertallenwedstrijd hoor je de weinig 
zeggende biedingen 1SA-3SA en besluit je van 
♠ 10982 uit te komen met ♠10. De dummy komt 
op tafel en de leider, met in zijn hand ♠ AHV en 
in dummy ♠B543, vraagt aan je partner “wat 
betekent die uitkomst” en vervolgens “kan daar 
nog een honneur boven zitten”. Leider legt ♠3 en 
die gaat via ♠7 (laag is aan) naar de Aas van de 
leider. Deze speelt vervolgens ♦H die je neemt 
met ♦A. Het vragen van de leider geeft je het idee 
dat je bij de start de goede keuze hebt gemaakt 

en je speelt ♠9. Partner ♠6 en de leider ♠V en 
claimt vervolgens zijn contract. Bij een switch 
naar een andere kleur is het contract kansloos 
en je voelt je “geflikt”. Gelukkig beschermen de 
spelregels je hier tegen:

•  Een speler mag niet proberen een 
tegenstander te misleiden door een vraag, 
opmerking of gebaar, ….(art 73D2)

Het vraagteken in de kop staat er dus niet voor 
niets. Vandaar de volgende tips:

Altijd: 

1. Alleen vragen als je aan de beurt bent om te 
bieden of te spelen.

2. Vraag tijdens het bieden alleen naar de bete 
kenis van een bieding als je zelf de informatie 
nodig hebt voor een eigen bieding. “Niets te 
bieden, niets te vragen”.

3. Heb je de betekenis van een bieding nodig 
voor het tegenspel, vraag die na de laatste 
pas. Je mag verder gedurende de hele 
speelperiode vragen om uitleg van een 
bieding van de tegenpartij, maar, nogmaals, 
alleen als je aan de beurt bent om te spelen.

4. De leider mag vragen om uitleg van 
tegenspelafspraken als hij zelf of in de blinde 
aan slag is.

5. Stel neutrale vragen: “welke afspraken 
hebben jullie over …”. 

Jacques Brandt
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OOK DIT JAAR WEER RUITENBOER!

BC Leidschenhage organiseert ook dit jaar weer 
twee voorrondes van het Ruitenboer Toernooi, 
een op dinsdagmiddag 6 maart en een op vrij-
dagavond 9 maart. Het Ruitenboertoernooi richt 
zich vooral op de gemiddelde clubspeler. Daarom 
mag iedereen aan de voorrondes deelnemen en 
kan daar een mooie fles wijn winnen. 

Deelname aan de halve finales, met uitzicht op 
een feestelijke finale in het Denksportcentrum 
Den Hommel in Utrecht, is echter alleen mogelijk 
voor spelers met een rating van maximaal 1800. 
Voor leden die op twee of meer dagdelen spelen 
geldt een maximum van 2200. 

Ruitenboer is een uitgelezen kans voor de wat 
minder ervaren spelers om aan een groot toer-
nooi deel te nemen. Daarom stimuleert de club 
deelname door de inschrijfkosten voor zowel de 
voorrondes als de halve finales voor haar reke-
ning te nemen. 

Voor beide voorrondes geldt een maximale deel-
name van 18 paren. Indien er meer inschrijvin-
gen zijn, krijgen spelers die gerechtigd zijn aan 
de halve finales deel te nemen voorrang. Bij een 
maximale deelname van 18 paren kunnen drie 
paren zich plaatsen voor de halve finale die op 
zondag 8 april wordt gespeeld. De locatie wordt 
nog bekend gemaakt. 

De finale wordt op zondag 22 april gespeeld.  
Vorig jaar won BCLH een prijs voor een 95%+ 
deelname. 

Laten we dat dit jaar herhalen en schrijf je snel in 
op de intekenlijst. Meer bijzonderheden op www.
bridge.nl/ruitenboertoernooi/3434-rb2018trn-
bep.

Check je NBB rating op www.nbbclubsites.nl/
club/3006/mp_overzicht.

GARAGE ADEGEEST
MAZDA EN HYUNDAI

GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN 
BIJ ONDERHOUD OF SCHADEHERSTEL

DIRECTIE: W. SCHREUDER  •  OPERAPAD 1 VOORSCHOTEN
TELEFOON 071-5616464 OF 5617036
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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
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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

CLUB- EN GROEPSKAMPIOENSCHAP 
OP ZATERDAG 19 MEI 2018

Op zaterdag 19 mei vindt in ons bridgehome weer 
de strijd om de club- en groepskampioenschap-
pen plaats. Dat lijkt verder weg dan het is, want de 
strijd om kwalificatie begint met de winterserie van 
de clubcompetities, dus in de week beginnend op  
5 februari 2018.

Het clubkampioenschap 2018 wordt gecombineerd 
met het groepskampioenschap van de A-groep. 
Het clubkampioenschap omvat twee zittingen, een 
ochtendzitting (aanvang 10.00 uur) en een middag-
zitting (aanvang 14.00 uur). In deze middagzitting 
wordt ook om het groepskampioenschap van de B-, 
C-, en D-groep wordt gespeeld.

Voor het clubkampioenschap plaatsen zich:

- De nrs 1 t/m 3 van de A-groep van de  
winterserie van alle speelmiddagen en –
avonden

- De eerste 14 paren in de A-groep van de 
winterserie van de DIC

- De nrs 1 t/m 3 van het vorige club- 
kampioenschap

- Alle paren die dit seizoen in de hoofdklasse 
of hoger van de viertallen- of parencom-
petities spelen (ook zij die dit seizoen pro-
moveren)

- De nrs 1 t/m 10 van het seizoenklassement 
2016-2017 van de DIC

- De nrs 1 t/m 3 van het seizoenklassement 
2016-2017 van alle overige speelmiddagen 
en -avonden

De TC kan andere paren uitnodigen op basis van 
hun veronderstelde speelsterkte.

 
Voor het groepskampioenschap van de B-, C- en 
D-groepen plaatsen zich de nummers 1 t/m 5 van 
de winterserie van die lijnen van alle speelmidda-
gen en –avonden. Ook de nummers 1 en 2 van de 
groepskampioenschappen van vorig jaar kunnen 
meedoen.

Meer gegevens volgen na afloop van de winterserie 
als bekend is wie zich hebben geplaatst. 

Voor nu: blokkeer 19 mei in uw agenda en veel suc-
ces in de winterserie. 

Jacques Brandt
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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 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?

Na ♦8 te hebben genomen, trekt hij drie keer troef. 
Dan ♠A en ♠2 naar de ♠10. Op ♣H verdwijnt ♠H. 
West neemt en heeft alleen nog zwarte kaarten 
waarmee hij de tafel aan slag moet brengen. Op ♠V 
en ♣V verdwijnen de verliezende ruiten.

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 tegenspelen 
om het contract down te krijgen?

Hij speelt in de tweede slag een kleine harten terug. 
West legt ♥10, genomen met ♥V. Zuid vervolgt met 
♠H, ♦A en een ingetroefde ruiten en speelt dan ♠A. 
Oost heeft inmiddels ♠VB afgegooid, waardoor West 
aan slag komt met ♠10. Harten na bezegelt het lot van 
de leider.

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.

Zuid speelt ♦4 voor ♦7 van Noord.

a)  Oost neemt en speelt klaveren na. Zuid pakt ♣B en 
vervolgt ♦B, die West in ♥/♠ dwang brengt.

b) Oost speelt ♦6. Nu volgt vanuit Noord ♠7voor 
West’s ♠A, terwijl Zuid ♥B afgooit. West moet harten 
naspelen, op tafel genomen met ♥V. Nu verkeert Oost 
in ♣/♦ dwang.

LADDERPUZZEL 248

Probleem A

♠
♥
♦
♣

AH10 
A105 
HB 
H7642

♠
♥
♦
♣

VB9843 
H 
V 
V10983

♠
♥
♦
♣

752 
VB963 
10842 
B

♠
♥
♦
♣

6 
8742 
A97653 
A5

Zuid speelt 5♦ waartegen West uitkomt met ♠V.  
Hoe maakt hij dit contract bij elke verdediging?
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Probleem B

♠
♥
♦
♣

4 
84 
A1085432 
AHV

♠
♥
♦
♣

V983 
AHB63 
B 
976

♠
♥
♦
♣

7 
10972 
HV96 
8432

♠
♥
♦
♣

AHB10652 
V5 
7 
B105

Zuid speelt 4♠ en West start ♦B. Hoe gaat hij dit klusje 
klaren?

Probleem C
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Sans Atout. Zuid is aan slag en maakt 5 slagen tegen 
de beste verdediging.

Rekenpuzzel december:

Bij het ombouwen van een dambord blijven 100 - 64 
= 36 vakjes over.

Voor een schaakbord heb je 64 vakjes nodig. Het 
kleinste gemene veelvoud van 36 (= 2 x 2 x 3 x 3) en

64 (= 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2) is

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 = 576 : 36 = 16

Van 16 damborden worden 576 vakjes afgesneden. 
Hiervan kunnen precies 576 : 64 = 9 schaakborden 
worden gemaakt.

Rekenpuzzel februari:

In het kader van de IVA-regeling (Instructie 
Verantwoord Alcohol schenken) ben ik thuis ook maar 
eens aan ‘t verdunnen geslagen:

Aan een glas gevuld met 60 cm³ drank met een 
alcoholpercentage van 40 voegde ik 20 cm³ water toe. 
Na goed roeren, goot ik 40 cm³ uit het glas. Aan het 
overgebleven mengsel voegde ik 40 cm³ drank met 
20% alcohol toe en roerde dat ook weer goed door 
elkaar.

Hoe hoog is het alcoholpercentage van dit nieuwe 
mengsel? 

(Ga ervan uit dat water en alcohol uitsluitend mengen 
en geen chemische reactie veroorzaken).

Jan Pleit

 

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

LADDERSTAND NA PUZZEL 247

 
Er kwamen 12 inzendingen binnen. 
Lijstaanvoerder Frits den Haring mag een fles wijn 
ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Frits den Haring (incl. corr.) +70 280 
Bert van Bommel  +35 260 
Jan Greve    +35 235 
Chris Nelwan     220  
Wolf Tostmann   +35 210 
Piet Slootweg   +30 165 

Frits Saraber   +35 165 
Fons de Jongh   +35 140 
Rob Wijdh   + 5   95 
Wybo Kervel      90 
Paul van den Bos  +35   85 
John van Veen      75 
Adrie Fransen   +15   70 
Hans-Dirk Bakker  +25   60 
Jacques Spaas   +20   45 
Paul Dek        35 

     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

 

 


