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LBC 4 kampioen hoofdklasse

Jeugd leert het kaartspel via Aas is Baas



2 Seizoen 2017/2018 Nr. 5 - april 2018

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

 
Zo tussen Nieuwjaar en de vroege Paasdagen 
wordt er op de club toch heel wat beleefd.  Afloop  
van de externe competitie vanzelfsprekend. 
Helaas was er niet zoveel te juichen, ondanks de 
indrukwekkende vertegenwoordiging. Gelukkig 
twee promovendi. De clubseries lopen weer voor 
de kwalificatie voor deelname aan de strijd om het 
clubkampioenschap. De voorbereiding voor de 
Paasdrives is in volle gang. En er komt nog een 
medewerkersfeest en een feestweek in het kader 
van ons vijftigjarig bestaan. Dus er komt nog heel 
wat aan, om te beleven. Natuurlijk hebben we als 
paren ook weer het nodige beleefd. Van alles is er 
weer meegemaakt, lief en leed, verwondering en 
verbijstering. Respect blijft een toverwoord, ook in 
bridge. Blijf beleefd, ook tegen de tegenstanders. 
Zij genieten daarvan.

Het voorjaarweer zat niet zo mee, de winter begon 
in maart leek het wel, toch algemeen beleefd als 
lentemaand, maar de snijdende wind voelde niet zo 
fijn aan. Des te warmer was het in ons bridgehome 
met uitzicht op de bloeiende krokussen in hun 
paarse en gele tinten. 

Bijzonder was dat er zo weinig inzendingen voor 
de puzzel waren. De puzzelredacteur wijdt dat aan 
de complexiteit van het eerste vraagstuk, dat door 
geen der inzenders goed was opgelost. En de niet- 
inzenders zijn natuurlijk zo trots dat zij alleen maar 
inzenden als ze voor alle puzzels een oplossing 
gevonden hebben. De volgende Dobbepraat 
zal ongetwijfeld meer inzendingen krijgen. De 
puzzelredacteur heeft zijn best gedaan om ons 
interessante vraagstukken voor te schotelen.

De oplettende lezer zal in de colofon een paar 
andere namen aantreffen. Fantastisch dat er 
steeds weer een vervanger wordt gevonden als 
er een gat in de bezetting valt. Vergeet niet dat de 
club gemiddeld per jaar bijna een jaar ouder wordt. 
Pas overigens op dat u niet per ongeluk de barman 
oplicht. Dan wordt hij vals. Dat is iemand overkomen 
en hij getuigt ervan.

Gelukkig zien we veel lesgevende activiteiten. 
Eén daarvan is specifiek gericht op de jeugd. Wat 
geweldig om dat te zien. Het nieuwe bloed komt 
eraan.

Geniet intussen van het vele goede dat het clubleven 
biedt. Het sociale contact is onmisbaar voor een 
mens. En als dat dan beoefend kan worden onder 
een kaartspel, met soms meer nadruk op spel dan 
op strijd, met een drankje na afloop, schept dat 
levensvreugde. En met dit nummer van Dobbepraat 
biedt de redactie allen hopelijk weer leesplezier.

IN DIT BLAD
 

Bloembollendrive blz. 07

Hoofdklassebeker blz. 10

Wedstrijdleidershoekje blz. 11

Vals? blz. 12

Nieuw bridgemagazine blz. 12

Leidschenhage 4 gepromoveerd blz. 13

Aas is Baas blz. 15

Computerspellen blz. 17

Verschil van mening  blz. 18

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
CONTRIBUTIE blz. 08
VAN DE TC  blz. 19
PUZZEL  blz. 21
BARCOMMISSARISSEN blz. 23
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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:
Heleen Barendregt, Paul van de Bos, Eric van Dijk, 
Herman Nagtegaal, Jan Pleit, Piet Schoon, Madelon 
Spek, Wolf Tostmann, John van Veen

Dobbepraat zal verschijnen:
23 mei 2018
Kopij inleveren uiterlijk: 
9 mei 2018

Medewerkersfeest: 7 april 2018
Feestweek: 9-13 april 2018
Clubkampioenschappen: 19 mei 2018
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VAN HET BESTUUR

Dit zal het eerste stukje zijn dat volledig met één 
hand is geschreven/getypt. Daar ben ik inmiddels 
redelijk geoefend in, dus dat gaat wel lukken. Velen 
vragen zich nu af waarom. Eenvoudig antwoord, ik 
heb geprobeerd te skiën. Dat doe ik al jaren in de 
zitski, echter nu ging het de 4e dag van de vakan-
tie mis. Heel ongelukkig terecht gekomen met als  
resultaat dat ik met een trauma helikopter van de 
skipiste ben gehaald. Gebleken is dat ik mijn rech-
ter schouderblad op meerdere plaatsen heb gebro-
ken. Niets ernstigs, komt allemaal wel weer goed, 
maar nu wel pijnlijk. 

Terug naar het bridgen. Zaterdag 7 april 
hebben we ons jaarlijkse medewer-
kersfeest. Een feest waar we met 
alle medewerkers naar uitkijken. 
Het is altijd super gezellig, met 
gratis consumpties en vooral 
het eten is dan altijd fan-
tastisch geregeld. Nu ik 
toch over het eten heb, is 
het stapje naar het jubileum 
helaas snel gemaakt. Binnen 
het bestuur hebben we het hele 
feest en alle zaken eromheen be-
sproken. Vooral de communicatie tus-
sen het bestuur en de jubileum commissie 
had beter gekund. Iets om te onthouden voor 
een volgende keer. Volgens mij hadden we een 
geweldig jubileum feest in september, afgezien 
van de problemen met de catering. Met betrekking 
tot dat eten heeft Martin Huisintveld een behoorlijk 
aantal pittige gesprekken met de cateraar gevoerd. 
Waren zeker geen makkelijke of gezellige gesprek-
ken. Maar het resultaat mag er zijn. We hebben 
uiteindelijk een heel serieus bedrag niet betaald. 
Hiervan gaan we in de week van 9 april, direct aan-
sluitend aan het medewerkersfeest, een feestweek 
houden. De biertap is er dan toch. Net zoals tijdens 
het medewerkersfeest zijn die week alle consump-
ties gratis. En er worden nog wat hapjes uitgedeeld. 
Van iedere lijn mag het paar wat het dichtste bij de 
50% zit (we bestaan tenslotte 50 jaar) meedoen 
aan de jubileum drive op 9 juni.

De jubileum drive is er voor genodigden. 
Bestuurders van verenigingen binnen ons district, 
vertegenwoordigers van het district en van de NBB 
etc. Wat (hopelijk niet te lang durende) toespraken, 
een paar prijsjes en na afloop een borrel. Ook hier 
hopen we op een gezellige middag.

De viertallencompetitie is inmiddels afgelopen. Toen 
de rook bij alle viertallers weer was opgetrokken 
bleken er helaas veel degradanten te zijn, die 
moeten het volgend jaar dus een stapje lager gaan 

proberen. Gelukkig ook een paar successen, het 4e 
team, Wolf Tostmann, Joop Simmelink, Rik Naus, 
Thomas Michelsen en John van Veen, is kampioen 
geworden en daarmee gepromoveerd naar de 2e 
divisie. En ons 17e team, Dianne van der Zande, 
Hans van Overbeeke, Marco Snell en Piet van der 
Heide, is weliswaar geen kampioen geworden, maar 
met hun 2e plaats zijn zij wel gepromoveerd naar 
de 2e klasse. Beide teams van harte gefeliciteerd!

Heleen Barendregt heeft het initiatief genomen 
om wat meer jeugd enthousiast te krijgen voor 
het bridgespel. Er is begonnen met een ‘hot-dog 
party’ waar allerlei kaartspelletjes werden gedaan. 

Er waren maar liefst 25 enthousiaste kinderen. 
Met een 6-tal kinderen, met hun ouders, gaat 

zij nu verder om hen bridgen te leren. Dit 
wordt gedaan voorafgaand aan de 

vrijdagavond. Hopelijk zien we in 
de toekomst een aantal van hen 

bij de vrijdagavond instromen. 
Een zeer goed initiatief dat 

uiteraard door het bestuur 
gesteund wordt. 

 Ten slotte nog even iets 
over de ‘nieuwe’ glazen. Wij 

als bestuur constateerden dat we 
in de loop der jaren wel heel veel 

verschillende glazen gebruikten voor 
de diverse frisdranken. Het grappige is 

dat in al deze glazen dezelfde hoeveelheid 
vloeistof ging. Maar natuurlijk, bridgers zijn net 

mensen, we gaan klagen dat we ‘altijd’ het kleinste 
glas krijgen en “in dat andere glas kan veel meer”. 
We hebben besloten om terug te gaan naar twee 
soorten glazen. Een longdrinkglas en een sap/
wijnglas. En nu klaagt iedereen natuurlijk dat er 
in deze glazen minder kan 
dan in de glazen die we 
vroeger hadden. Ik kan u 
verzekeren, in de nieuwe 
glazen kan weer precies 
evenveel als in de oude 
glazen. Mocht u dit niet 
geloven, alle bestuursleden 
hebben op hun GSM een 
filmpje waarop te zien is dat we de drank van een 
oud glas in een nieuw glas schenken. Mocht er 
verschil te constateren zijn, dan kan in de nieuwe 
glazen ietsje meer dan in de oude. Maar dat gaat 
om druppels.

Namens het bestuur
Eric van Dijk
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BLOEMBOLLENDRIVE

 
Op vrijdag 16 maart 2018 werd weer de toch wel 
traditionele “bloembollendrive” gehouden in ons 
geweldige bridge home. De algemene leiding 
was in handen van Malcolm Staallekker, die 
werd bijgestaan door zijn bridge partner Eric van 
Egmond.

De belangstelling was groot en er kon echt 
niemand meer bij, want met 80 deelnemende 
paren kwamen we dicht in de buurt van de 
maximale bezetting. Echt een groot deelnemers 
veld, dat, bedenk het was vrijdagavond en eind 
van de werkweek (nou ja voor de werkenden, 
voor pensionado’s is het elke dag “eind van 
de werkweek”) behoorlijk dorstig was. Het bar 
team, bestaande Marie Thérèse Smits en Cees 
Kruisweg, moest stevig aan de bak en dat vrijwel 
zonder rustpozen, om iedereen te “laven”.

Ik vertelde thuis dat ik op vrijdagavond ging 
meedoen aan de bloembollen drive, want ik moet 
dat opnemen in onze agenda, zodat er geen 
conflicten ontstaan met andere “belangrijke” 
activiteiten (herken je dit?). Mijn vrouw vond het 
een goed idee dat ik mee ging doen (ik denk 

dat ze liever heeft dat ik bridge, dan dat ik met 
grote regelmaat naar de kroeg ga), maar zei 
wel dat ik met “bollen” moest thuiskomen, liefst 
genoeg om minstens de halve tuin te vullen. Dat 
was een onmogelijke wens, want we konden 
geen bloembollen winnen, maar wel heel leuke 
bloemstukjes. Daar komt bij de iedereen kans 
maakte op een prijs, omdat de nummers 1 - 9 – 
19 enz. een bloemstukje mocht uitzoeken. Dus 
konden alleen de winnaars rekenen op een prijs 
en was de rest afhankelijk van het lot. Gelukkig 
kon ik haar bij thuiskomst een bloemstukje 
leveren en dat viel toch viel in “goede aarde”.

De deelnemers waren verdeeld over 2 lijnen: 20 
paren in de “beginnerslijn” en 60 in de “algemene 
lijn”.

De winnaars bij de beginners waren Hanny 
Steensma & Irene Dieten met een score van ruim 
63%. Hun score was vrijwel gelijk aan die van 
John de Korte & Olaf van Egmond, de algemene 
winnaars.

Ik kan terugkijken op een geslaagde drive en 
hoop ook volgend jaar weer mee te kunnen doen.

Wolf Tostmann
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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.)
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HOOFDKLASSEBEKER 

 
In de tweede ronde van de hoofdklassebeker 
stond dit seizoen de wedstrijd tussen BCLH en 
LBC op het programma. Een speciaal gevoel voor 
mij, omdat ik van beide verenigingen lid ben. In het 
volgende spel bleek het spreekwoord “Spreken is 
zilver, zwijgen is goud” maar al te waar.

Spel 7 
Z/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A108 
AHB62 
2 
B932

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HV943 
10853 
1065 
H

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B7652 
V7 
A984 
74

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
94 
HVB73 
AV10865

Bij ons (Rik Naus en John van Veen) aan tafel 
werd niet tussengeboden en werd het 3NT 
contract met een schoppenstart down gespeeld. 
♣A slaan kreeg de leider niet verzonnen. Bij 
andere paren waar flink werd tussengeboden - 
ons nevenpaar heeft schoppen tussengeboden 
en gesteund - waardoor het onverliesbare 5♣ 
contract werd bereikt.

Het volgende spel zat ik West en “dacht ik dat ik 
jarig was”. Mijn partner opent als Oost zwak met 
2♠ en er wordt met 3♥ gevolgd (red: Sic!!).

Spel 2 
O/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV53 
9 
972 
H10965

♠ 
♥ 
♦ 
♣

42 
AB872 
A 
AB742

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H109876 
V5 
H543 
3

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B 
H10643 
VB1086 
V8

Ik heb het als West zo gelaten. Ik had zoveel tegen 
in harten dat ik bang was dat de tegenpartij naar 
een beter (ruiten) contract zou kunnen vluchten. 
Een beetje laf misschien, maar zes down was 
toch de beste score in de butler. Aan één andere 
tafel werd 3♥ vijf down gespeeld, terwijl het aantal 
slagen in een schoppencontract varieerde van 
4♠+1 tot 4♠-2. 

De wedstrijd ging met “ups en downs” (de downs 
soms letterlijk) en tot en met de laatste ronde was 
het spannend. Dit spel zorgde voor de grootste 
swing in de viertallen:

Spel 15 
Z/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AHV976 
32 
AHB 
85

♠ 
♥ 
♦ 
♣

42 
VB5 
3 
HV109732

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B10853 
A7 
10765 
AB

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
H109864 
V9842 
62

Wij speelden het spel in de laatste ronde. Op dat 
moment waren de volgende resultaten geboekt:

Contract Leider Start
5♣-2 Oost ♦H
5♦-1 Zuid ♣H
3♠-1 Noord ♣A
4♥-1 Zuid ♣H

Scores van + 100 voor NZ tot -100 voor NZ. Dat 
lijkt niet op grote swings, maar let op wat er bij 
ons viertal gebeurde. BCLH OW:

West Noord Oost Zuid
3♣ 4♠ X XX
pas pas pas

Met ♣A start twee down voor 1000 punten. 

En waar we NZ zaten na hetzelfde begin: 

West Noord Oost Zuid
3♣ 4♠ X ?

Eigenlijk wist ik zeker dat XX in Zuid nu voor 
takeout zou zijn. Ik vertrouw mijn partner Rik 
ook wel, maar het was het eind van de week 
op vrijdagavond en al rond elf uur. Ik heb ooit 
eens gelezen dat je je partner, indien mogelijk, 
moet helpen om geen fouten te maken. Daarom 
besloot ik tot 5♣. Dat was zeker niet om te spelen. 
Uiteindelijk kwamen we in 5♥ gedubbeld:

West Noord Oost Zuid
3♣ 4♠ X 5♣
X pas pas 5♥
X pas pas pas



11Seizoen 2017/2018 Nr. 5 - april 2018

Nu blijkt de start van West beslissend. West 
koos voor ruiten en dat betekende dat de twee 
klaveren verdwijnen op ♠A en ♠H: 11 slagen. De 
score van 850 mochten we optellen bij de 1000 
van ons nevenpaar. Dat waren 18 imps.

De volgende ronde is inmiddels ook gespeeld. 
BCLH vond tegen Star uit Utrecht zijn Waterloo. 
Eigenlijk kwamen we elke ronde een paar imps 
verder achter te staan. Tussendoor wel een leuk 
spelletje:

Spel 6 
O/OW

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
HV643 
B7653 
HV8

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AHVB976 
105 
H8 
A4

♠ 
♥ 
♦ 
♣

1072 
A982 
A10 
9765

♠ 
♥ 
♦ 
♣

843 
B7 
V942 
B1032

Meestal werd het contract van 4♠ bereikt. Na 
bijvoorbeeld een start met ♥H zal je als leider elf 
slagen maken. Daarmee waren we niet tevreden, 
want ook bij viertallen telt elke overslag. Je 
neemt de eerste slag met ♥A, speelt een aantal 
schoppens, waarbij Zuid op een bepaald moment 
♥B wegdoet. Nu speel je ♥10, die laat Noord 
maken (als hij de slag neemt liggen er immers 
twee vrije hartens op tafel). Daarna speel je de 
schoppens door. Als Zuid dan de ruitens bewaard, 
en Noord zijn ♥V, maak je met ♣4 de dertiende 
slag. Toch twee imps in de butler.

Helaas voor BCLH had een paar van Star een 
optimistische kijk op het spel tijdens het bieden. 
Zij kwamen in 6♠ en maakten dat na een 
hartenstart. Dat zijn dertien imps en dat telt aan 
in de viertallen.

John van Veen

WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE

 
Vrijdagavond en Jubileumactie: gratis bridgen tot 
het einde van het seizoen!

Vrijdagavond rond het begin van de lente spelen 
we sinds een paar jaar de Bloembollendrive. Het 
succes van deze drive is vergelijkbaar met de 
Appelflappen- en Oliebollendrive. De gedachte 
kwam in me op dat ik liever oliebollen lust, maar 
de bloembollen staan bij deze gelegenheid 
gelukkig op de prijzentafel. Onze wedstrijdleider 
van de vrijdagavond had het er druk mee.  
60 Paren topintegraal en ook nog eens 20 paren 
in de beginnerslijn. Volle bak dus. De beginners 
kregen van te voren nog uitleg van hun docent 
Harry van Daelen, want voor velen was het de 
eerste echte wedstrijd die ze gingen spelen. 

Op zo’n drukke drive blijken bij aanvang altijd 
mensen op de lijst te staan die er niet zijn en 
mensen die er wel zijn, maar op geen enkele lijst 
voorkomen. Koelbloedig lost de wedstrijdleider 
zulke zaken dan op en soms moet een hele 
lijn dan een nieuw loopbriefje komen halen. In 
zijn beginpraatje herinnert onze WL zich dan 
plotseling ook nog dat er een fiets of een auto 
met een brandende verlichting is gemeld en 
ook dat wordt dan nog voor aanvang van het 
bridgen verteld. Als iedereen aan het bridgen 
is, keert de rust weer. Tijdelijk dan, want zodra 
er mensen een spel gespeeld hebben, brandt 
het gediscussieer los. En tegen het einde van 
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de ronde spoedt men zich naar de bar om een 
drankje te halen. Doorgewinterd barpersoneel 
laat zich niet gek maken en helpt iedereen even 
kalm met de bestelling, af en toe bijgestaan door 
de barcommissaris. Als een geoliede machine!

Waar ik mij over verwonder, is het succes en de 
populariteit van deze extra drives. Op een “gewone” 
competitieavond op vrijdag zijn er meestal zo’n 30 
paren aan het spelen. Soms iets meer als er veel 
inlopers zijn of als er viertallenwedstrijden worden 
gespeeld. En gelukkig heeft de vrijdagavond ook 
weer wat meer leden vergeleken met drie jaar 
geleden. Er is onlangs weer een nieuw groepje 
jeugdigen begonnen met een cursus onder 
leiding van Heleen en Jacques Barendregt deze 
keer. De Hotdog Party die hieraan vooraf ging, 
een kennismakingsfeest voor jeugd met het 
kaartspel, was een groot succes! Het gaat de 
goede kant op. 

Wat je aandacht geeft groeit, zegt men. Zowel 
positieve als negatieve aandacht doet zijn werk. 
Positieve verhalen over een drive, een vereniging 
of een clubavond trekken deelnemers en nieuwe 
leden aan. Negatieve verhalen versterken de ne-
gatieve trend en maken de zaken er niet beter op.

Ik wil jullie, onze leden en lezers, uitdagen om 
onze vereniging te helpen en met iedereen vooral 
de positieve ervaringen te delen. We hebben 
verschillende middagen en avonden die druk 
bezet zijn, mooi! Er zijn ook momenten in de 
week dat er nog leden bij kunnen. Ga eens kijken 
op een rustig dagdeel en neem je bridgevrienden 
en kennissen mee. Vertel aan iedereen hoe 
gezellig onze vereniging is, hoe professioneel 
de organisatie, hoe goedkoop de drankjes. We 
hebben een prachtig eigen Bridgehome waar we 
met trots over kunnen vertellen.

Jubileumactie: Na de feestweek, van 15 april 
tot eind juni, mag iedereen gratis een keertje of 
de rest van het seizoen meespelen. Wel eerst 
aanmelding bij de betreffende wedstrijdleider. 
Zegt het voort!

Dit aanbod geldt specifiek voor de maandag-
avond, dinsdagmiddag, donderdagavond en de 
vrijdagmiddag. En natuurlijk ook voor de vrijdag-
avond, waar het inlopen dan gratis zal zijn.

 Madelon Spek

VALS?

 
Vals spelen bij bridge mag niet. Met vals geld betalen 
bij de bar mag ook niet. Wilt u s.v.p. geen misbruik 
maken van de niet-professionele mensen die de 
bediening doen achter da bar! Onze prijzen zijn al 
zo laag. Dus geen munten uit Thailand gebruiken 
als zijnde 2-euro munten. Dit komt veel te vaak voor! 
Stopt u ze maar in uw muntenverzameling, maar 
gebruik ze niet als wettig betaalmiddel. Dat u er zelf 
in bent getrapt betekent niet dat u ze dan weer op 
dezelfde wijze van de hand probeert te doen.

Paul van den Bos

NIEUW ON-LINE BRIDGE MAGAZINE

 
Goed nieuws voor degenen met een computer en 
die ook Engels kunnen lezen. Er is op internet een 
nieuw bridge tijdschrift te vinden, en het is nog gra-
tis ook!

Het team dat het magazine samenstelt bevat bek-
ende namen, dus ik verwacht er veel van. 

Editor is Mark Horton en Ron Tacchi is verantwoor-
delijk voor de layout. Bijdragen zullen worden ge-
leverd door David Bird, Alan Mould, Larry Cohen, 
Sally Brock en een groot aantal anderen. 

Je kan je aanmelden via: 
http://www.newbridgemag.com/

En als je dat niet wilt intikken, kan je via google 
zoeken naar “new bridge magazine”.

John van Veen 
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LEIDSCHENHAGE 4 GEPROMOVEERD

Het seizoen 2017-2018 dreigde voor BCLH in 
mineur te eindigen met de degradatie van onze 2 
teams in de 2e Divisie naar de district hoofdklasse. 
Op dat moment hadden we geen team meer in de 
2e Divisie en dat voor de grootste bridgeclub van 
Nederland met een duidelijk uitgesproken ambitie 
om toch minimaal één team te hebben in de 1e 
Divisie. Helaas strookt de praktijk niet altijd met 
ambities! Maar positief is dat we volgend jaar een 
goede moeten kans maken om de NBB Hoofdklasse 
Beker te winnen. Dat zou voor BCLH niet voor het 
eerst zijn!

Gelukkig redde ons 4e viertal, bestaande uit: 
John van Veen, Rik Naus, Joop Simmelink, Wolf 
Tostmann en invaller Thomas Michielsen, de eer 
door als kampioen van de district hoofdklasse 
rechtsreeks te promoveren naar de 2e Divisie. 

Het bleef lang spannend. We gingen de laatste dag 
in met een voorsprong van 12 punten en daar waren 
er aan het eind nog 7 over. Niet veel, maar genoeg!

Hier ook een eervolle vermelding voor BCLH 17 
(Dianne van der Zande, Hans van Overbeeke, 
Marco Snell en Piet van der heide) dat promoveerde 
naar de 2e klasse.

Maar geen verslag zonder een paar spelletjes.

Het belang van goed bieden is uiteraard groot. 
Kleine nuances kunnen soms een groot verschil 
maken. Neem de volgende hand: 

♠: B, ♥: Hxxxx, ♦: AVxx, ♣: Hxx

Partner opent 1♦ en je biedt 1♥. Partner vervolgt 
met 2SA (evenwichtig met 18-19 pnt). Met 
3♣ vraag je naar de hoge kleuren en partner 
biedt 3♠ (geen 3-kaart harten, wel een 4-kaart 
schoppen). Even de balans opmaken…  
Partner heeft waarschijnlijk een 4-2-4-3 verdeling 
en je hebt samen 31-32 punten. De singleton 
schoppen is niet zo’n mooi bezit en je besluit tot 
3SA. Dat maakt je partner met overslagen.

Aan onze tafel gaat het net even anders. De 
opening (1♦) en het antwoord (1♥) zijn hetzelfde. 
Daarna biedt openaar 2♠ (5-kaart ruiten, 4-kaart 
schoppen en 18-19 pnt). Je hebt samen weer 
31-32 pnt, maar nu is er een 5-4 fit ruiten. 
Je steunt je partner met 3♦ en hij omschrijft nu het 
semi-evenwichtige karakter van zijn hand met 3SA. 
Je ziet kansen voor slem. Dat geef je aan met 4♦, 
partner biedt zijn controle harten en met 4SA vraag 
je de key cards. Partner geeft er 1 of 4 aan (met zijn 
18-19 pnt moeten dat er 4 zijn). Je vraagt je af of het 
6♦ of 7♦ moet zijn. Je biedt 6♦ en partner maakt dat 

na een klaverenstart met een overslag. Dikke winst 
tegenover de 3SA aan de andere tafel.

Je partner had:

♠: AVxx, ♥: Ax, ♦: Hxxxx, ♣: AB

Het volgende spel komt uit onze derde wedstrijd, 
die centraal werd gespeeld. Het leuke is dat de 
viertallen uit de poule dezelfde spellen spelen en 
dat je alles, net als bij de meeste clubavonden, 
nog eens op internet kan nakijken. Het spel zorgde 
voor vuurwerk, figuurlijk althans in de scores. 
 
Spel 23 
Z/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HB87 
AV10873 
102 
2

♠ 
♥ 
♦ 
♣

62 
4 
A4 
AVB108654

♠ 
♥ 
♦ 
♣

109 
H52 
HV986 
973

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV543 
B96 
B753 
H

Bij één van de wedstrijden lijkt het allemaal mee te 
vallen. NZ komen in het redelijk normale 4♥ contract 
en gaan ééntje down voor een score van -100.  
Aan de andere tafel opende West 4♣. Dit werd 
gealerteerd en uitgelegd als Namyats, lange 
hartens! Oost bood 4♥ en West corrigeerde naar 
5♣, dat door de ruitenstart werd gehaald, maar 
NZ vonden het tijd de arbiter erbij te roepen. De 
arbiter stelde vast dat het weglopen van West uit 
4♥ niet was toegestaan (West had ongeoorloofde 
informatie uit het alerteren van zijn partner dat 
die de betekenis van de opening van 4♣ niet had 
begrepen) en veranderde de uitslag naar 4♥-6 
(-600). Dat scheelt een hoop punten in de viertallen: 
de score van + 500 (+600 -100) werd nu -700 (-600 
-100).

Bij ons aan tafel ontstond een competitief 
biedverloop. Wij (NZ) besloten 5♣ uit te nemen 
met 5♥. Er volgde een doublet en we gingen twee 
down voor -500. Bij het uitslaan hebben we ons 
nevenpaar alvast gewaarschuwd voor één slecht 
spel. Dat was niet nodig. Toen wij onze -500 riepen 
kwam er vanuit ons nevenpaar een onverwachte 
score: +1550 (!).

Wat was er gebeurd? Ook hier een competitief 
biedverloop, maar Oost besluit met de hartenstop 
3SA te bieden. Dat wordt gedoubleerd en de eerste 
slag loopt naar ♥H (!) van de leider. Een 3SAX -2 
(-500: ♥A en vijf schoppen) wordt nu ineens een 
3SAX +4 (+1550: ♥H, acht klaveren en vier ruiten 
als Zuid een ruitentje wegdoet op de klaveren). 
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Onze -500 deed er niet echt toe. De -1000 (-500 en 
-500) werd nu +1050. Dat was voor ons viertal het 
beste spel van de wedstrijd. 

TIP: Je mag best eens een slechte score hebben, 
maar je dan moet wel een goed nevenpaar kiezen!

Tijdens de slotdag krijg je het volgende “monster” in 
handen: ♠: -, ♥: AHB1083, ♦: HVB7632, ♣: -.

Iedereen is kwetsbaar en je mag na 2♠ (Muiderberg) 
– pas – pas een bod verzinnen.

Bij dit spel moest ik denken aan Krysztof Martens, 
een Poolse topspeler, o.a. wereldkampioen in 2005 
en 2007, en bridge coach. Hij was ingehuurd om 
het Nederlandse team de fijnere kneepjes van het 
bieden bij te brengen. Hij stelde (in een interview 
in de Bridge) dat er 3 soorten biedingen zijn: 
theoretisch correcte, praktische en winnende. Zijn 
voorkeur gaat natuurlijk uit naar de laatste.

Maar goed terug aan tafel: wat bied je?

Leidschenhage deed het praktische bod van 6♦. 

Het spel:

Spel 4 
W/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B1063 
V72 
9 
AH1073

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AHV75 
105 
8 
98642

♠ 
♥ 
♦ 
♣

9842 
64 
A1054 
VB5

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
AHB1083 
HVB7632

De tegenpartij maakte korte metten met dit spel. 
 

West Noord Oost Zuid
2♠ 1) pas 3♠ 4♠ 2)
pas 6♣ pas 6♦
pas 6♥ pas pas
pas

 
1) = Muiderberg

2) = 2-kleurenspel

Kijk even naar de hand van Oost. Hij was zeker 
dat 6♣ down zou gaan en ook 6♦ zag hij wel zitten, 
maar 6♥ kwam hard aan.

Zoals je ziet is het bod van 6♦ wel praktisch, maar 
hier niet winnend! Zuid hoopte met zijn bod van 6♦ 
dat partner met ♦A zou verhogen naar 7♦. Maar ja, 
Bobby Wolf (record international uit de VS) zei altijd: 
reken nooit op de ideale hand bij je partner, want die 
ideale hand heeft hij namelijk nooit!

Het spel kostte ons 1530 punten (= 17 imp’s), vrijwel 
de gehele achterstand bij de rust.  

Met dank aan John van Veen, die de basis legde 
voor het artikel.

Wolf Tostmann

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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EEN GEWELDIG FEEST DAT WE NIET 
SNEL ZULLEN VERGETEN!

Vrijdag 9 februari was het zover, het grote kaartfeest 
bij BCLH! Vierentwintig jeugdigen, van 7 tot 18 jaar, 
namen bezit van ons bridgehome om deel te nemen 
aan een kaartspelcircuit/hotdogparty. Samen met 
vaders, moeders, grootouders, tantes en ooms 
werd er enthousiast gestreden om elke ‘slag’ die te 
winnen was.

Deze grote opkomst betekende dat er liefst aan 
12 tafels gespeeld kon worden. De tafels waren 
in een grote ‘cirkel’ opgesteld. In snelle opeen-
volging werden er verschillende kaartspelletjes 
aangeboden, van ‘slagen maken’ tot Minibridge 
aan toe. Minibridge is bridge zonder dat er gebo-
den wordt, maar wel met een dummy. De leider 
moet dan proberen in te schatten hoeveel sla-
gen hij samen met de kaarten van de dummy kan 
behalen in een door hem gekozen speelsoort. 
Voortdurend werd er van tafel gewisseld. Eén groep 
wisselde in de richting ‘met de klok mee’ de ande-
re groep ‘tegen de klok in’. Al met al een vrolijk en  
geweldig dynamisch gebeuren!

Om dit feest in goede banen te leiden assisteerden 
veel jongeren, zowel onze eigen jeugdleden als 
vele anderen. Ook talloze volwassenen hebben 
meegeholpen om de deelnemers een grandioze 
middag te bezorgen! 

Tussendoor waren er intermezzo’s om het volgend 
spel uit te leggen en om rondeprijzen uit te delen.

We waren blij verrast toen Koos Vrieze, de voorzitter 
van de Nederlandse Bridge Bond, kort na aanvang 
van het feest ons met een bezoek vereerde. In zijn 
overvolle agenda had hij ruimte gemaakt om bij 
‘Aas is Baas’ aanwezig te kunnen zijn. 

Hij vond het een erg leuk initiatief om jongeren 
op deze manier enthousiast te maken voor het 
bridgespel. Zijn belangstelling en betrokkenheid 
werd zeer gewaardeerd door jong en oud. 

Na bijna twee uur kaartplezier kregen de begeleiders 
van de jeugd een mini-presentatie aangeboden, 
waarbij alle voordelen die het bridgespel biedt voor 
de jeugd nog eens duidelijk werden toegelicht.

Jacques Barendregt legt elk spel uit

Onze voorzitter Paul Hoevenaars kijkt belangstellend toe

Ook Dennis Stuurman, NBB-trainer pupillen, is aanwezig

Koos Vrieze, Voorzitter Nederlandse Bridge Bond bewon-
dert het kaartspel

Koos Vrieze en Heleen Barendregt in gesprek met enkele 
jonge deelnemers
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Inmiddels was de ‘hotdogparty’ al in volle gang. 
Vele vrijwilligers hadden gigantische hoeveelheden 
hotdogs gereed gemaakt, waar de jeugd en ook alle 
andere aanwezigen, zich aan te goed konden doen. 

Uiteraard volgde daarna de prijsuitreiking. De 
hoofdprijs, hoogste score van allemaal, werd 
gewonnen door Sam ten Elshof, de kleinzoon van 
Jeanne van der Wubbe. Hij ging naar huis met een 
fel bevochten kaarttrofee.

Doel van alles was om BCLH op de kaart te zetten 
als een vereniging waar echt aandacht voor de 
jeugd is. Als vervolg op ‘Aas is Baas’ wordt er nu 
op vrijdag een turbo cursus bridge voor een aantal 
jongeren (15-19 jaar) verzorgd door Heleen en 
Jacques Barendregt.

Wie weet zien we deze jeugdigen binnen afzienbare 
tijd in de vrijdagavond competitie mee bridgen!                                                                                

Heleen Barendregt

Ook de Opa’s en Oma’s lieten de kans op zo’n lekker worst-
je niet voorbijgaan!

Winnaar Sam ten Elshof met Heleen Barendregt en haar 
assistent Martijn

FIT & WELL | Bordewijklaan 7 (t.o. station Mariahoeve)
2591 XR Den Haag | Tel.: 070 - 41 90 190 | www.fitenwell.nl
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- Thuis dicht bij huis!
- Slender You en FAME uiterst geschikt

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

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

In dit artikel worden niet de vele computerspelletjes 
bedoeld die je als tijdverdrijf kunt spelen. Een aantal 
hebben bridge als onderwerp, zoals BIC, Jack, GIB 
en Stepbridge. Hiermee kun je wel je eigen niveau 
verbeteren, dus aan te raden als je spelverbetering 
voor ogen hebt.

Hier wil ik het hebben over het veelvuldig verspreide 
misverstand dat door de computer “geschudde” 
spellen altijd bijzondere verdelingen hebben. Als 
je er op gaat letten, klopt dat dan ook altijd (self 
fullfilling prophecy), net als het fenomeen dat de 
klavers altijd rond zouden zitten. Klopt het ook 
werkelijk dat het aantal spellen met een bijzondere 
verdeling met de “computer” vaker voorkomen dan 
bij handgeschudde spellen? En als dat zo is, waar 
ligt dat dan aan?

Als een computer een spel deelt, gaat die volledig 
willekeurig de kaarten verdelen over de vier handen. 
Hier ligt geen vooropgezet plan aan ten grondslag. 
Het gevolg is dat de spelverdeling voldoet aan de 
wetten van de kansberekening, dat wil zeggen, 
iedere verdeling heeft een bepaalde kans om voor 
te komen. De kans op een 4333 verdeling is dus 
groter dan de kans van bijvoorbeeld een 6511 
verdeling. 

Als je met de hand schudt, probeer je de kaarten 
zo goed mogelijk door elkaar te mengen, zodat ook 
hier de wetten van de kansberekening opgaan. 
Helaas is het zo dat het schudden niet altijd even 
zorgvuldig plaatsvindt, waardoor bijzondere 
verdelingen dus ook minder vaak zullen voorkomen. 
Volgens de literatuur hierover moet je minimaal 7 
keer ritsen om in de buurt te komen van een goed 
geschud spel. Veel spelers ritsen niet en schudden 
zo kort dat bepaalde verdelingen, die volgens 
de kansberekening zouden moeten voorkomen, 
minder vaak, of geheel niet zullen voorkomen. 
Vlakke 4333 en 4432 verdelingen zullen dus naar 
verhouding vaker voorkomen.

Het is dus waar dat bij slecht, handgeschudde 
spellen bijzonder verdeelde spellen minder vaak 
voorkomen dan bij ideaal geschudde spellen, zoals 
bij door de computer “geschudde” spellen het geval 
is.

Is dat erg?

Dat hangt ervan af. Vind je het leuk om af en 
toe een bijzonder verdeelde hand te krijgen om 
met jouw biedafspraken te bieden, dan speel 
je het liefst met door de computer geschudde 
spellen. Bovendien hebben de door de computer 
geschudde spellen nog het grote voordeel dat een 

12-14 spel eenvoudig hersteld kan worden, omdat 
de spelverdelingen uitgeprint zijn en na afloop ook 
voor de spelers beschikbaar zijn. Bovendien wordt 
de spelverdeling ook met de uitslag meegestuurd 
zodat je naderhand op de computer kunt nagaan 
hoe je het best had kunnen bieden, afspelen of 
tegenspelen, wat ook nog leerzaam is.

Overigens is in de “Spelregels voor wedstrijdbridge” 
in Artikel 6 vastgelegd dat voor het spelen elk spel 
grondig moet worden geschud.

Als bridge voor jou een uitdaging is, moet het ook 
voor jou een uitdaging zijn om met door de computer 
geschudde spellen te spelen. Gebeurt dit nog niet 
op jouw speelmiddag of -avond, spreek dan de 
wedstrijdleider hierop aan.

Piet Schoon
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VERSCHIL VAN MENING OVER 
OPENAARS TWEEDE BOD

Over de betekenis van het tweede bod heeft Rob 
Stravers in zijn rubriek “Bridgetraining” naar aan-
leiding van een vraag het volgende geschreven.

Openaar Partner 
1♥           1♠ 
3♥ 
Iedereen zal het erover eens zijn dat 3♥ 16 pun-
ten belooft. Een inviterende hand dus. 

Maar de eenduidigheid over de kracht van de 
openaar verdwijnt na: Openaar Partner 
1♥             1♠
2♦ 
En: 
1♥            1♠ 
3♦ 

Hoeveel punten belooft het rebid van 2♦? 
Volksstammen menen: maximaal 14-15 punten. 
Maar neen, 2♦ heeft een range van 12-17 punten. 
En over de kracht van het 3♦-rebid menen velen 
dat dat 16-19 punten belooft, terwijl dat 18-19 
punten moet zijn. Mancheforcing dus!

Op de vraag: ‘Welk rebid van openaar belooft 
méér kracht (na 1♥ - 1♠:) 3♥ of 3♦, dan wordt vaak 
geantwoord: 3♥. Maar volgens de deskundigen 
(Bep Vriend en Anton Maas zijn daarvoor benaderd) 
is dat niet het geval. 3♥ is invite en 3♦ is MF.
 
De consequentie is dat 2♦ qua punten een zeer 
ruime bandbreedte heeft, ongeveer 12-17. Dat is 
weleens lastig. Gelukkig kan in vele gevallen ook 
met een vijfkaart 1SA geopend worden en dan loopt 
het wel weer.

Samengevat door:

Herman Nagtegaal                                              

VERVOLG JUBILEUMFEEST
FEESTWEEK 9-13 APRIL 2018
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Vrijdag 11 Mei 
2018 

Bridge-Drive
Inschrijving per paar, maximaal 60 paren. 
Deelname voor leden (gratis) en niet-leden € 2,50 per persoon.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Je kunt je inschrijven door een mail te sturen naar: 
vrijdagavond@bclh.nl
 
Alleen als je geen beschikking hebt over email kun je bellen met 
Malcolm Staallekker 06 29 23 24 98
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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 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?

Alleen een verrassende dummy reversal leidt tot 
het gewenste resultaat:

Zuid neemt ♠H en incasseert ♠A waarop in de hand 
♣A verdwijnt. Hij troeft ♠10, steekt over naar ♣H 
en troeft een klaveren. Dan naar tafel met ♦H, een 
tweede klaveren getroefd en een kleine harten voor 
Wests ♥H die de slag mag houden. West kan het 
beste klaveren naspelen. Zuid troeft, steekt over 
naar ♥A en troeft de laatste klaveren met zijn laatste 
troef; ♦B is de elfde slag.

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?

Het draait erom dat de leider niet voortijdig zelf 
harten moet spelen. Als Oost namelijk aan slag 
komt, kan die ruiten naspelen met troefpromotie 
voor West. Daarom neemt Zuid ♦A en speelt ♣AHV. 
Vervolgens ♠AHB. West aan slag moet nu zelf 
harten brengen. 

In de praktijk had West 1♥ geopend en bezat dus 
vrijwel zeker AH in die kleur. De leider nam de start 
met het aas en incasseerde precies één klaverslag. 
Daarna ♠AHB waarop de klaveren in dummy 
verdwenen. West kwam aan slag maar elk naspel 
gaf het contract. Ook elegant.

Probleem C

♠ 
♥ 
♦ 
♣

6 
- 
A 
AH104

♠ 
♥ 
♦ 
♣

97 
- 
109 
B8

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
- 
H3 
V732

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B2 
- 
754 
9

Sans atout. Zuid is aan slag en maakt 5 slagen 
tegen de beste verdediging.

Hij begint met ♠B: Oost moet nu een ruiten afgooien 
om de klaveren te blijven afstoppen. Zuid speelt 
daarna ♣9 die West met de ♣B moet dekken en ♣H 
wint de slag. Zuid incasseert nu ♦A en speelt dan 
♣10. Oost moet nemen en vervolgens in de vork 
van ♣A- 4 spelen.

LADDERPUZZEL 249

Probleem A

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A 
VB432 
10982 
AV2

♠ 
♥ 
♦ 
♣

6 
65 
6543 
B109875

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H10987 
H10987 
7 
64

♠ 
♥ 
♦ 
♣

VB5432 
A 
AHVB 
H3

Zuid speelt 5SA met de uitkomst van ♣B. Hoe maakt 
hij dit contract tegen elke verdediging?
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Probleem B
♠ 
♥ 
♦ 
♣

H1073 
6543 
AH765 
-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

65 
HVB10 
B4 
H10874

♠ 
♥ 
♦ 
♣

4 
9 
V10983 
VB9652

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AVB982 
A872 
2 
A3

Zuid speelt 6♠ met de uitkomst van ♥H. Hoe 
maakt hij het contract bij zo goed mogelijk 
tegenspel?

Probleem C

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H 
HVB7 
- 
V3

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AB54 
- 
75 
B

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
98 
AV 
A97

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V3 
- 
HB 
H82

Zuid is aan slag en moet met harten als troef zes 
slagen maken tegen de beste verdediging.

Rekenpuzzel februari:
In het beginmengsel bestaat 24 cm³ uit alcohol. 
Toegevoegd: 20 cm³ water. Totaal 80 cm³ vloeistof 
= 30% alcohol. Uitgeschonken: 40 cm³ van dit 
mengsel. Over: 40 cm³ met 30% alcohol = 12 cm³. 

Na toevoeging van 40 cm³ met 20% alcohol bevat 
het mengsel 12 + 8 = 20 cm³ alcohol. Dat is 25%.

Rekenpuzzel maart:
Op 29 november 2017 had Nederland heel even 
precies 17.171.717 inwoners (4 keer 17 achter 
elkaar). Gemiddeld worden dagelijks 465 kinderen 
geboren, overlijden 400 mensen, 540 immigranten 
vestigen zich hier en 405 emigranten vertrekken uit 
Nederland. Als we rekenen met deze gemiddelden, 
wordt de 18 miljoen bereikt in het jaar ....

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

LADDERSTAND NA PUZZEL 248

 
Er kwamen slechts 6 inzendingen binnen. Mogelijk 
is het pittige A-probleem daar debet aan; niemand 
heeft kans gezien deze kraker op te lossen. 

Lijstaanvoerder Bert van Bommel mag een fles 
wijn ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Bert van Bommel   260 
Jan Greve    +10 245 
Wolf Tostmann   +15 225 
Chris Nelwan     220  
Frits Saraber   +  5 170 

Piet Slootweg    165 
Fons de Jongh    140 
Rob Wijdh   +  5 100 
Paul van den Bos  +15 100  
Wybo Kervel      90 
John van Veen      75 
Adrie Fransen   +  5   75 
Hans-Dirk Bakker     60  
Jacques Spaas      45 
Paul Dek        35 
Herman Nagtegaal  35 (corr. 247) 

Jan Pleit

IN MEMORIAM 
Joke Bakker

We kregen het droevige bericht dat Joke 
Bakker op 6 februari 2018 in haar slaap op 
72 jarige leeftijd onverwacht is overleden. 

Zij speelde met veel enthousiasme op 
donderdagmiddag. Zij was een vriendelijke en 
ondernemende vrouw. Ze studeerde nu nog 

kunstgeschiedenis.

Wij wensen haar familie veel sterkte met het 
verwerken van dit verlies.

Namens de donderdagmiddag bridge 
Jeanne Wubbe
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BARCOMMISSARISSEN

MACM  Anneke Posthumus 070 - 3259860
 
MAC  Anneke Boonekamp 06 - 16528444

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 Paula van Leeuwen
 Nel van Heijningen


 
 




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

 

 


