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ROB AUERBEKER NAAR LEERDAMS BRIDGEMUSEUM
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Oranjedrive, met sierlijke uitdossing
Wedstrijdleider 
Jeanne Wubben Veel kleinere vitrine

Medewerkersfeest in stralende zon
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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

 
Wat een voorjaar niet? In april en mei zelfs zomerse 
dagen. Helaas beklijft dat niet en komen er steeds 
weer dagen met normale temperaturen voor het 
jaar. Het is als met bridge, het kan niet altijd goed 
blijven gaan, er zitten ook druilerige dagen tussen. 
Gelukkig kun je meestal thuis uithuilen. Hulde aan 
de bridgeparen die het toch jaar aan jaar met elkaar 
uithouden. Mooi is het te horen: voor mijn partner 
ga ik door het vuur. Helaas zijn er ook wel eens 
brandjes te blussen. Dit is het laatste nummer van 
het seizoen 2017 – 2018. Zouden er in het volgend 
seizoen vele nieuwe partnerships komen?

Pasen met de paasdrives ligt achter ons, en kort 
erop was er een geweldig medewerkersfeest met 
uitgelezen spijzen en vreugdevolle ontmoetingen 
met vrijwilligers van alle dagdelen. Op de 
verjaardag van de koning vierden we met elkaar 
het koningsfeest in ons bridgehome. Er werd niet 
gezongen maar wel gekaart dat het een lust is en 
dat hoort ook op een Oranjedrive waarvoor vele zich 
fraai uitdosten. Voort ging de tijd naar Hemelvaart, 
gevolgd door een Hemelvaartsdrive op vrijdag en 
nu zijn we op weg naar Pinksteren. We staan voor 
de clubkampioenschappen en daar zal de geest 
ook vaardig zijn.

De redactie houdt overal zijn oren en ogen open, 
benadert mogelijke schrijvers en zie daar, er 
komen weer artikelen. Van het bestuur zijn er veel 
interessante mededelingen, vooral over het gebouw. 
Wij huizen dan daarin ook al een tijdje. En nu maar 
hopen dat de financiële reserves voldoende zijn om 
een en ander te bekostigen. Toch hebben de leden 
daarin alle vertrouwen. Hoe kan het ook anders 
bij een bestuur dat zelfs van een duur vijftigjarig 
bestaan van de BCLH nog zoveel geld over houdt 
dat een week lang iedere speler vrijgehouden werd, 
alles in het kader van het vijftigjarig bestaan van de 
club. Vernomen is wel dat van sommige dranken de 
omzet verveelvoudigd was.

Over computerspellen wordt nogal eens gesproken, 
alsof het voorgestoken kaarten zijn. Niets daarvan is 
waar. En dan dreigde bij het opnieuw inrichten van 
de prijzenkast, een beker met emotionele waarde, 
zeer zeker voor mensen die met Indië een band 
hebben, verloren te gaan. Maar hij is gered en hoe!

De puzzels zijn dit maal wat makkelijker, deelt de 
puzzelredacteur mede. De redactie is benieuwd 
hoeveel mensen nu tot een oplossing komen.

IN DIT BLAD
 

Oranjedrive blz. 07

Wedstrijdleidershoekje blz. 12

Rob Auer beker blz. 12

Meesterpunten blz. 13

Computerspellen blz. 14

Medewerkersfeest blz. 16

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
CONTRIBUTIE blz. 10
PUZZEL  blz. 20
BARCOMMISSARISSEN blz. 23



4 Seizoen 2017/2018 Nr. 6 - mei 2018

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:
Laura Haasdijk, Herman Nagtegaal, Jan Pleit, 
Piet Schoon, Dick Smit, Madelon Spek, Eric van 
Tienhoven, Wolf Tostmann

Dobbepraat zal verschijnen:
26 september 2018
Kopij inleveren uiterlijk: 
12 september 2018

Clubkampioenschappen: 26 mei 2018
Jubileumdrive 9 juni 2018
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VAN HET BESTUUR

De afgelopen periode is er weer veel gebeurd in 
en rond ons gebouw. Overleg met de Gemeente 
Leidschendam-Voorburg heeft geresulteerd in het 
herbestraten van het pad aan de zuidzijde van het 
Bridgehome en het maken van een pad van de 
nooduitgang bij de wedstrijdleidersbalie naar het 
hoofdpad. Een aanduiding “Dobbelaan 1” bij de 
toegang naar het Bridgehome moet ervoor gaan 
zorgen dat de taxibusjes ons Bridgehome kunnen 
vinden.

Vanaf de verbouwing van de barruimte 
waren er problemen met de lades van 
het koelmeubel. Na intensief overleg 
met de leverancier Royal Matic is 
het gehele koelmeubel vervangen 
en behoren de klachten over 
de lades tot het verleden. 
Het bestuur is zich al 
lange tijd, o.a. vanwege 
terugkerende lekkages, 
aan het oriënteren op 
de vervanging van het dak 
(1994) van het Bridgehome. Er 
is inmiddels een drietal offertes 
ontvangen voor renovatie.

Tijdens de inventarisatie van de noodzakelijke 
werkzaamheden zijn ook bouwkundige 
onvolkomenheden aan het ventilatiesysteem 
vastgesteld. Het ventilatiesysteem dateert ook 
uit 1994 en moet voor de dakrenovatie worden 
aangepast (o.a. nieuwe ventilatoren). Omdat 
gebleken is dat de vernieuwing bouwkundig 
behoorlijk complex is, heeft het bestuur besloten 
dat alsnog een bouwkundig advies noodzakelijk 
is. Dit advies wordt uitgebracht door KIWA/BDA 
Dakadvies. Daarnaast is binnen de vereniging 
rondgekeken of er leden zijn die specifieke 
kennis hebben over de problematiek dakrenovatie 
en ventilatie. Het bestuur is erg blij dat er een 
werkgroep gevormd is met Dick van der Meer en 
Aart Braun om samen met de bouwcommissie een 
en ander in goede banen te leiden. 

In de komende tijd wordt aan de buitenzijde van het 
Bridgehome schilderonderhoudswerk uitgevoerd. 
Voor 2019/2020 staat groot onderhoud gepland.
In overleg met de barcommissarissen, en op advies 
van Royal Matic, zal de bestaande vaatwasmachine, 
inmiddels 10 jaar oud, worden vervangen in de 
zomerperiode. Er komt een vaatwasser in een 
hoekopstelling waarbij het tillen van de zware 
rekken overbodig zal worden. Voor de barbezetting 
moet dit een aanmerkelijke verbetering geven. 
Maar ook in het wasresultaat: alle noodzakelijke 
(afwas)middelen worden automatisch toegevoegd.

In de achterliggende tijd zijn heel veel reparaties, 
onderhoud en aanpassingen aangepakt door onze 
vrijwilligers: Kees van Leeuwen, Frank de Vos en 
Albert Wedman. Onze dank daarvoor! De rookruimte 
werd geschilderd en er is nieuwe vloerbedekking 
gelegd. Het meubilair van de dupliceerruimte werd 
op verzoek van de “dupliceerders” aangepast.

In samenwerking met Hans Lindhout (Led Tube 
Specialist) werd de buitenverlichting aangepast 
met LED-verlichting. In combinatie met een 
nieuw jaarcontract zijn de energiekosten in de 

afgelopen jaren sterk teruggebracht. Ook is de 
verzekeringsportefeuille van onze vereniging 

opnieuw bekeken en kon een aanzienlijke 
besparing worden gerealiseerd. In de 

barruimte is voor de winterperiode 
een luchtsluis (met doorzichtige 

lamellen) gerealiseerd om de 
koude buiten te houden. In de 

zomerperiode kunnen deze 
lamellen eenvoudig 
worden verwijderd.

Onze vereniging is de 
afgelopen tijd in toenemende 

mate geconfronteerd met de 
regelgeving van de Gemeente, denk 

hierbij aan de Drank- en Horecawet, 
brandweer en nu ook de milieu-aspecten 

door Omgevingsdienst Haaglanden. Daarnaast 
zijn ook de controles toegenomen. Het bestuur 

zal zeker uiterst alert blijven, gezamenlijk met de 
barcommissarissen, inzake onze vergunningen. Als 
laatste is het bestuur, ondersteund door de NBB, 
bezig met de gevolgen van de nieuwe privacywet 
die eind mei van kracht wordt.

Eric van Tienhoven
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ORANJEDRIVE/KONINGSFEEST  
27 APRIL 2018

 
Al voor het vijfde jaar is Willem Alexander koning. 
Niet als Willem IV, want die naamgeving vond hij 
meer bij een koe dan bij een koning passen. Ach, 
ieder zijn keuze. Er waren verrassingen bij de 
oranjedrive, niet de leiding door Jeanne Wubben, 
niet de barbezetting met een hoog van Leeuwen 
gehalte, niet de volle zaal,

want dat is met het Oranjefeest gebruikelijk
niet de feestelijke kleding, want het vele oranje 
hoort erbij, maar wel de hoofddeksels, enkele 
oranjeaccenten waar je die niet verwachtte en 
de prijzentafel! De laatste had voor het eerst 
halssieraden, uitgestald op een decoratief 
borststuk.

Dat hoorde niet tot de prijs, hoewel iemand dat 
ook trachtte mee te nemen bij het ophalen van 
de prijzen, maar dat mocht dus niet. Dus zullen 
er wel meer halssieraden op de toekomstige 
prijzentafels komen. Toch weer eens wat anders 

dan de wijn en de snoeperij. Ik had mijn zinnen 
nog gezet op een doos Wilhelminapepermunt van 
400 gram, makkelijk voor een kerkganger. Maar 
helaas, ik viel niet in de prijzen. Die waren voor 
de nummers één, twee, drie en de vijftallen.

Opvallend waren dit jaar de luchtige hoofddeksels, 
hoewel er af en toe een degelijke pet voorbij kwam. 
Jeanne Wubbe droeg een luchtig niemendalletje. 
De gebruikelijke oranje hoed was te warm.
En ook sokken, schoenen en hoofdbedekking 
zijn op de foto’s vast gelegd. 

De mix van bridgers was interessant. Veel 
vrijdagmiddagspelers, vandaar dat Jim Law ook met 
de wedstrijdorganisatie hielp. Het is immers zijn, “de 
Law”, middag. Petje af voor de organisatie trouwens. 
Uiteraard was het doel bovenaan te eindigen en 
eventueel een leuk prijsje mee te nemen. Zo ging dus 

Veel oranje

De prijzen uitgestald Oranje boven
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Nationale blik

Gekroond hoofd

Wien Neêrlands bloed door de aderen vloeit

Goede wijn met een krans

Bridger op sokken

Op oranje staan
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een ieder strijdvaardig aan de slag. En door de mix 
kwamen weer andere paren op de eerste plaatsen 
dan die met de vele meesterpunten.

Eigenlijk vind ik wel dat ik op de eerste plaats 
had moeten eindigen en aan de eerste vier tafels 
beantwoordden de behaalde scores ook aan die 
ambitie, maar toen kwamen we tegen onze oud-
voorzitter Judith de Renardel en partner Kees Sies. 
Dat werd een drama. Misschien kwam dat doordat zij 
haar drama vertelde. Overvallen op een parkeerplaats, 
met tas op hoofd geslagen, gevallen, heup gebroken, 

maar ik denk dat het eerder aan het slimme bieden 
en afspelen van Kees heeft gelegen. En dan ga je op 
de volgende tafel forceren, ook al niet goed. Kortom ik 
werd 17e  met 56,25 %. 
Bij de uitslag bleek het paar Jan Duyvestijn en Lidy ’t 
Hart eerste te zijn (67,74 %) en Jim Law met partner 
Roberta Law was tweede (63,74 %). Steengoed die 
vrijdagmiddag Als redacteur van Dobbepraat vraag 
je dan de winnaars om een stukje te schrijven. Maar 
die voelden zich niet zo gedisponeerd, en gezien het 
feit dat ik in het begin duidelijk op de eerste plaats 
afstevende, ben ik zelf maar aan de slag gegaan. 
Zonder prijs, maar wel 10 meesterpunten rijker.

Herman Nagtegaal

Jim & Roberta Law en Lidy 't Hart & Jan Duyvestijn

Alles onder de pet Stralend Oranje



10 Seizoen 2017/2018 Nr. 6 - mei 2018

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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WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE, 
ARTIKEL 27 B 1 IN HET SPELREGELBOEKJE 

“Komt u even mee van tafel? Ja en neem uw 
kaarten maar mee”. Verbaasde blikken vertellen dat 
dit geen gewone vraag is van de arbiter. Op een 
rustig plekje staat de arbiter met de speler van alles 
te bespreken en aan tafel zitten de overige spelers 
met opgetrokken wenkbrauwen het tafereeltje gade 
te slaan.

Wat is hier aan de hand? De speler, Oost, heeft 
een onvoldoende bod neergelegd en zijn linker 
tegenstander, Zuid, heeft toen de arbiter erbij 
geroepen. De arbiter gaat nu eerst vragen wat er 
aan de hand is. Het blijkt dat Oost helemaal nooit 
gezien heeft dat er voor hem door Noord was 
geopend met 1♠ en hij heeft 1♥ geboden. De arbiter 
bekijkt nu de mogelijkheden met Oost. Als hij een 
vergelijkbaar voldoende bod kan doen, dan mag dat 
en gaat het bieden weer gewoon verder. Oost mag 
ook voor een ander bod kiezen, maar dan moet zijn 
partner verder passen. Inderdaad kan deze speler 
nu 2♥ bieden, waarmee hij een vijfkaart harten 
aangeeft. 

Terug aan tafel vraagt de arbiter eerst aan Zuid of 
hij het onvoldoende bod accepteert en hij vertelt 
erbij dat Oost een vergelijkbaar bod heeft, mocht 
Zuid het 1♥ bod niet accepteren. Zuid accepteert 
1♥ niet en Oost legt nu 2♥ neer in plaats van 1♥. De 
arbiter vertelt nu dat het bieden zonder rechtzetting 
verder kan gaan.

De nieuwe spelregels, die in september 2017 van 
kracht zijn geworden, zijn er nog meer op gericht 
om het bieden zoveel mogelijk gewoon door te 
laten gaan. In dit geval dus ook zonder verdere 
rechtzetting. De arbiter moet wel eerst onderzoeken 
wat er precies aan de hand is en met de speler 
bespreken wat zijn opties zijn, zonder dat de andere 
spelers dit allemaal horen. Vandaar dat hij de speler 
even meeneemt van tafel.

En in het geval dat Oost dacht 2♥ te pakken, maar 
per ongeluk 1♥ neerlegde, mag hij dit bod zonder 
meer vervangen door 2♥ en mag Zuid het 1♥ bod 
ook niet accepteren.

In dit geval bleek de oplossing vrij simpel, maar 
in het geval van conventionele biedingen moet de 
arbiter samen met de speler goed bekijken of er 
een alternatief is dat ongeveer hetzelfde betekent. 
Daar kan zelfs de systeemkaart aan te pas moeten 
komen. 

Madelon Spek 

DE WISSEL BRIDGEBEKER VAN  
ROB AUER UIT INDONESIË. 

Rob Auer werd op 28 september 1927 geboren in 
Palembang (Indonesië).

In 1938 is Rob met zijn Hollandse moeder naar 
Nederland gegaan. Zijn vader met de Zwitserse 
nationaliteit is in Indonesië gebleven met de andere 
familieleden.

Rob heeft in Nederland tijdens de tweede 
wereldoorlog zijn studie tot procuratiehouder 
afgerond en is in 1948 teruggekeerd naar zijn 
vader in Indonesië. Hij ging toen als hoofd van de 
boekhouding werken bij de Handelsmaatschappij 
Borsyny. Via deze handelsmaatschappij kwam 
hij in contact met het prachtige bridgespel, wat 
resulteerde in het kampioenschap van Jakarta in 
1952 en 1953.

In die tijd maakte Indonesië, met Soekarno als 
president, geen deel meer uit van het Koninkrijk der 
Nederlanden. De Indonesische regering wilde toen 
(1952) dat Rob Auer zijn Zwitserse nationaliteit zou 
veranderen in de Indonesische nationaliteit. Dit werd 
vooral een belangrijke zaak toen hij in begin 1954 
zijn verloofde uit Nederland wilde laten overkomen 
om in Indonesië te trouwen. Rob wilde echter de 
Zwitserse nationaliteit houden en dit bracht hem in 
conflict met de regering Soekarno. Hij kreeg van de 
Indonesische regering geen Reentry Permit meer 
om zijn Hollandse verloofde op te halen. Hij kon dus 
Indonesië in principe permanent verlaten.

In 1954 is hij voorgoed naar Nederland gegaan en 
heeft deze beker meegenomen, die hij niet wilde 
achterlaten in Indonesië. De beker stamt uit 1948 
en toen was Indonesië nog een deel van Nederland. De beker in het Bridge museum te Leerdam
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Op de wisselbeker stond ook een naam van een 
Indonesische winnaar uit 1951, namelijk Lim Sam 
Lian. De regering van Soekarno had er alles voor 
over om de beker in Indonesië te houden, maar de 
vogel en de beker waren al gevlogen.

Rob Auer speelde in Nederland van 1955 tot 1980 
bij de bridgeclub in Voorschoten. Van 1980 tot aan 
zijn overleiden op 25 april 2017 is hij lid geweest van 
de bridgeclub Leidschenhage. Ik heb het genoegen 
gehad met Rob bij BCLH te spelen van 2011 t/m 
2013.

Het was de wens van Rob dat deze beker na zijn 
dood aan het Bridge Museum te Leerdam zou 
worden geschonken. De beker had jaren in de vitrine 
kast bij BCLH in de hal van het clubgebouw gestaan 
en was na de verbouwing van ons clubgebouw niet 
meer in de veel kleinere vitrine in de bridgezaal 
geplaatst.

De bridgebeker van Rob Auer staat sinds 1 januari 
2018 in een grote vitrine in het  Bridge museum te 
Leerdam. 

Dick Smit

Naschrift redactie:

Na het overleiden van Rob ontving het bestuur 
van BCLH een brief van de notaris Testamentair 
Executeur, die belast was met het afhandelen van 
de nalatenschap van Rob. Hij verzocht de club om 
de beker van Rob aan hem te overhandigen, zo 
niet dat zou de club “volledig verantwoordelijk en in 
gebreke” worden gesteld. Gelukkig werd de beker 
gevonden en aan de notaris overhandigd.

MEESTERPUNTENREGISTRATIE 
MAART 2018
 
Hieronder een overzicht van de bridgers van 
Bridgeclub Leidschenhage die een mijlpaal in 
de meesterpunten hebben bereikt. Hartelijk ge-
feliciteerd!

Clubmeester 
[500 meesterpunten, insigne: klaveren in zilver]

Mevr. C. Castagne
Mevr. C.J.M. Bood-van der Togt
Mevr. C. J. van Dongen
Dhr. R. Jansen

Districtsmeester  
[2000 meesterpunten, insigne: klaveren in goud]

Mevr. L.J. Kuil-van Hellemond
Dhr. J.W. van der Meer
Dhr. L. van Bommel
Dhr. J.P.M. Stubbé

Regionaalmeester 
[5000 meesterpunten, insigne: ruiten in goud]

Mevr. M. Bijloo-Paszkowska
Mevr. M.M.C. Waaijer
Mevr. F.M.F. de Vries-Brand
Mevr. M.L. Meuleman
Dhr. R. Visser

Kandidaat bondsmeester 
[10.000 meesterpunten, insigne: harten in brons]

Dhr. R. Hamers
Dhr. A.E. Brockhus
Mevr. A.M. Kommeren-Nieuwenbroek
Mevr. N.I. de Vries-del Castillo

Bondsmeester 
[15.000 meesterpunten, insigne: harten in zilver]

Mevr. A. Holtmans-Falter
Mevr. E.H.M. van der Kroft
Dhr. J. Lindhout

Laura Haasdijk
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COMPUTERSPELLEN?

In het verhaal in de vorige Dobbepraat over de zin 
en onzin van computerspellen is geschreven dat 
2-kleuren spellen bij door de computer geschudde 
spellen vaker voorkomen dan bij slecht geschudde 
spellen. Dat geeft bij veel spelers het probleem hoe 
die spellen te bieden. Bij een opening is het niet zo 
moeilijk. Je biedt je langste kleur eerst en daarna 
eventueel de andere lange kleur. Als je reverse 
biedt, moet je wel sterk genoeg zijn (16+).

Als de tegenpartij al geboden heeft, kun je nog wel 
je langste kleur bieden maar het is niet waarschijnlijk 
dat je die andere kleur ook nog kunt bieden.

Hier is in het verleden door een aantal bridgers iets 
op gevonden. Stel de tegenpartij opent de bieding 
met 1♥, dan heb je de volgende mogelijkheden om 
twee lange kleuren te bieden: 

Unusual 2SA

Dit belooft een 2-kleurenspel met de twee laagst 
overgebleven kleuren, hier dus klaver en ruiten. Na 
een opening van 1♦ belooft 2SA: klaver en harten. 
Hier zijn beide kleuren direct bekend. Heb je twee 
lange kleuren in klaver en schoppen, dan kun je die 
hiermee niet bieden.

Michaels cuebid

Een bod in de kleur van de tegenpartij (hier harten) 
belooft de andere hoge kleur, hier schoppen, en een 
lage kleur, klaver of ruiten. Hier is alleen één kleur 
direct bekend. Kan  gecombineerd worden met de 
Unusual 2SA

Upper cuebid

Een bod in de kleur van de tegenpartij (hier harten), 
belooft de twee hoogst overgebleven kleuren, hier 
ruiten en schoppen. Bij deze conventie zijn beide 
kleuren direct bekend. Dana Bosnjakovic heeft mij 
hier onlangs op geattendeerd.

Negativ roman overcall,

Een sprongbod in een nieuwe kleur belooft de twee 
overgebleven kleuren. Na een opening van 1♥ 
belooft het 2♠ sprongbod: klaver en ruiten. Na een 
opening van 1♦ belooft een 2♥ sprongbod: klaver 
en schoppen. Bij deze conventie zijn beide kleuren 
direct bekend.

Met dank aan Kees van Leeuwen waarmee ik deze 
conventie met veel succes heb gespeeld. Nadeel is 
wel dat het sprongvolgbod niet meer beschikbaar is 
voor een 6-kaart zwak of sterk.

Ghestem

Het kan nog geavanceerder, namelijk met de 
Ghestem conventie. Deze is alleen geschikt voor 
spelers met stalen zenuwen, omdat het vaak mis 
kan gaan. Hier worden biedingen gebruikt die lijken 
op gewone biedingen, maar dat niet zijn. Er zijn drie 
biedingen in Ghestem waarmee je de twee lange 
kleuren kunt bieden:

2SA, belooft de twee laagst overgebleven kleuren, 
na een 1♥ opening: klaver en ruiten. 

3♣, belooft de twee hoogst overgebleven kleuren, 
na een 1♥ opening: ruiten en schoppen.

cuebid, belooft de overige twee kleuren , de twee 
“buitenste” kleuren, na een 1♥ opening: klaver en 
schoppen. 

Ook met deze conventie zijn de twee kleuren direct 
bekend.

Zoals gezegd alleen voor spelers met stalen 
zenuwen, omdat twee biedingen, t.w. 2SA en 3♣, 
op gewone biedingen lijken, waardoor vergissingen 
mogelijk zijn. Nadeel van deze conventie is wel dat 
3♣ de bieding naar het 3-niveau brengt en dat kan 
wel eens te hoog zijn.

Tot zover de voordelen van een volgbod met een 
2-kleurenspel. Zijn er ook nadelen?

Jazeker, als je tegenspeler wordt, weet de leider dat 
je een 2-kleurenspel hebt en kan daar zijn voordeel 
mee doen. Pas dus alleen een 2-kleuren conventie 
toe als je een redelijke kaart hebt, tenminste 
openingskracht, (10+) en met de honneurs in 
die twee kleuren. Je partner kan dan in zijn hand 
bepalen of een (red-)bod zinvol is.

Kies met je partner van het bovenstaande de 
conventie waar jij je het best bij voelt en je kunt de 
meeste 2-kleuren spellen na een opening van de 
tegenpartij direct aan je partner melden.

Piet Schoon
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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
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NIEUW
Voetreflex!
Elke eerste

maandag van
de maand Verjaardagscadeau?Relatiegeschenk? Een jubileumpresentje?

Of voor u zelf een goede fles? 

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

VAN DOP
WIJNEN-

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

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

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 BCLH MEDEWERKERSFEEST 
2018

Het medewerkersfeest vond op zaterdag 7 april 2018 
plaats in ons gezellige bridgehome. De organisatie, 
onder de inspirerende leiding van Edy Zonneveld, 
had zich enorm ingespannen om er ook een echt 
feest van te maken en dat is voortreffelijk gelukt!  

We werden vanaf 16.00 uur ontvangen met 
versierde koffie en thee. Het lekkers viel zo in de 
smaak, dat het wel leek te verdampen waar je bij 
stond. En natuurlijk was er een bierpomp, waar niet 
iedereen een fatsoenlijk glas bier uit kreeg, maar 
dat lag dan aan je zelf, want met de pomp was niets 
mis

 
Nadat iedereen zich te goed had gedaan aan een 
kopje of glaasje, werden de plaatsen ingenomen en 
heette onze voorzitter, Paul Hoevenaars, iedereen 
welkom. Hij wees erop dat we toch een geweldige 
club zijn! Dat is in belangrijke mate te danken aan de 
vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor 
de club, altijd maar weer. Het is hard verwarmend 
dat telkens als er een vrijwilliger afhaakt, er anderen 
opstaan om de open gevallen taken over te nemen. 
De club kan niet functioneren zonder de inzet van 
de vrijwilligers. Ook onze contributie, de laagste in 
de regio, is sterk afhankelijk van de baromzet en 
daarmee van de: vrijwilligers.

Edy Zonneveld in het zonnetje

Tappen bijna geslaagd

Klein maar fijn Paul spreekt, de zaal hoort toe
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Nu we het toch over de bar hebben, moeten 
we ook de barbezetting noemen. Wij werden 
de hele middag en lange avond voortreffelijk 
verzorgd door twee charmante vriendinnen: 
Astrid Turion en Tara Lecluyse. Zij stonden ook 
vorig jaar bij het medewerkersfeest achter de bar. 
Je moet er maar aan beginnen als je van vorig 
jaar weet wat je te wachten staat: hard werken! 

Daarna begon het bridgen, want we zijn tenslotte 
een bridgeclub. We begonnen met 6 rondes van 
2 spel, waardoor je lekker veel leden ontmoette, 
die je anders niet zou tegenkomen. Het geheel 
stond onder de bekwame leiding van Erik van 
Egmond, die soepel en snel een aantal onvoorziene 
omstandigheden oploste. Zo werden we allemaal 
opgeschrikt toen er een grote ziekenauto bij ons 
voorreed. Wat was er gebeurd? Eric van Tienhoven 
voelde zich niet goed en werd ter observatie naar 
het ziekenhuis over gebracht. Natuurlijk ging Janna, 
zijn vrouw, met hem mee. Gelukkig was Eric weer 
snel op de been, want hij kwam de dinsdag daarna 
al weer spelen.

Nadat de eerste bridge horde was genomen, 
stonden we voor een nieuwe uitdaging: het diner. 
Nou ja uitdaging, het diner was voortreffelijk verzorgd 
door Villa La Ruche. Er was ruim voldoende voor 
iedereen, zelfs zo veel, dat nadat onze leden zich te 
goed hadden gedaan aan de royale dis met een grote 

variatie aan groente, vis en vlees gerechten, er nog 
genoeg over was, zodat ook de medewerkers van 
Villa La Ruche zich een bordje konden opscheppen. 
Voor mij was dat een goed teken, want zij weten 
tenslotte wat er allemaal in het eten is verwerkt! 
Daarna wachtte ons een tafel met nagerechten, 
ook weer overvloedig en geweldig lekker. 

Na het diner en dessert was er even tijd om bij te 
komen en de catering de gelegenheid te geven de 
restanten op te ruimen. Dat deden zij met grote 
voortvarendheid.

Hulde aan de barbezetting Aanvallen!

Met dank aan Villa La Ruche

Erik geconcentreerd aan het werk
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Een aparte vermelding verdient onze 
penningmeester, Eric van Dijk, die dacht dat hij bij 
het skiën ook kon vliegen. Vogels misschien wel, 
maar Eric bracht het er minder succesvol van af 
en het leverde hem een ernstige kwetsuur op aan 
zijn schouder. Gelukkig was hij alweer voldoende 
hersteld om mee te kunnen spelen.

Na het diner begonnen we goed gevuld aan de 
tweede bridge sessie, waarbij we weer na elke 
2 spellen een andere tegenstander aan tafel 
mochten begroeten. Uiteindelijk was het aan onze 
wedstrijdleider, Erik, om de uitslag te verkondigen. 
De winnaars waren: Christine Winckel, met (levens)
partner Hans  Metselaar. Zij hadden de mooie score 
van ruim 67%. Er was een prijs voor iedereen.

 
Daarna was het lang gezellig tot in de “kleine” 
uurtjes.

Ik kijk al weer uit naar het volgende medewerkersfeest.

 
Wolf Tostmann

Tableau na afloop

Vliegende Eric weer terug op aarde

De trotse winnaars

Napraten aan de bar
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NIEUWE BRIDGECURSUS VOOR 
BEGINNERS GESTART

Harry (van Daelen): ik hoorde dat er onlangs een 
nieuwe cursus voor beginners is gestart?

Ja, inderdaad zijn we in maart op de maandagmiddag 
met een nieuwe bridgecursus voor beginners 
gestart. Met maar liefs 17 nieuwe en enthousiaste 
cursisten. Na een kennismakingsrondje bleek 
dat er best al een aantal eerder een kaartspel 
(bijvoorbeeld klaverjassen) heeft gespeeld. Maar er 
zijn ook cursisten bij die nog nooit gekaart hadden. 
Bij de aanmeldingen vroeg een echtpaar of het een 
probleem zou zijn als een van hen slechthorend 
was, maar wel kon liplezen. Ik heb voorgesteld dat 
ik vooraan een plaats zou vrij houden en met mijn 
mondelinge toelichting mijn hoofd naar hen zou 
richten. Zo konden ze het een les proberen en zou 
wel blijken of het haalbaar was. Na de les bleek dat 
samen met de diapresentatie en het liplezen de les 
prima te volgen was en ze zijn dus gebleven. Mijn 
eigen leerpunt: ook al ben je slechthorend, bridgen 
kun je leren!   

Paul (Hoevenaars): wat vertel je deze nieuwe 
cursisten bij je welkomstwoord?

Dat wij als club trots zijn op het mooie Bridgehome 
en dat wij onze nieuwe cursisten daar graag van 
willen laten meegenieten. Ook zijn wij blij met de 
samenwerking tussen Bridgeclub Leidschenhage 
en Bridgeschool Haaglanden. Dat is fijn voor de 
cursisten en ook voor onze club. De cursisten pikken 
hier gelijk de sfeer op van het wedstrijd bridgen, van 
onze voorzieningen en ze hoeven minder lesgeld 
te betalen omdat wij de opleidingsruimte gratis ter 
beschikking stellen. En voor onze club is het fijn 
omdat rond de helft van de cursisten, na afronding 
van de bridgecursus, bij onze club spelend lid wordt. 
Wat wil je nog meer?

Ook is het leuk voor de cursisten dat zij tijdens hun 
cursus automatisch lid zijn van onze club én van de 
Nederlandse Bridge Bond. Zo kunnen ze nog wat 
meer proeven van de wereld rondom het bridge.

Harry: wat vind jij van de samenwerking met 
onze bridgeclub?

Geweldig om met zo’n mooie club samen te werken 
en van de prachtige opleidingsruimte gebruik te 
mogen maken. Zo kunnen we onze gezamenlijke 
ambitie, namelijk de bridgesport in onze regio 
promoten, verder uitbouwen. Onze uitdaging zit 
hem erin om een breed publiek, zowel jong als oud, 
enthousiast te maken voor bridge én ze enthousiast 
te houden. Om dat te bereiken werken we op 
verschillende sporen:

LEER BRIDGEN - Voor mensen die willen leren 
bridgen.

LEER BETER BRIDGEN - Enerzijds voor bridgers 
die de basis hebben geleerd en het bieden en 
afspelen willen verbeteren, anderzijds voor de 
iets gevorderde bridger, die zich nog verder wil 
ontwikkelen door het volgen van themalessen.

LEER WEDSTRIJD BRIDGEN - Voor beginnende 
bridgers die in clubverband willen leren spelen. Door 
in een aparte lijn met andere beginners te spelen 
leren zij het wedstrijdbridge; een bridgedocent 
begeleidt hen.

Het begin

Volle aandacht

Gezamenlijke presentatie

De inleiders
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OPLOSSINGEN 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?

Zuid neemt met ♣H, incasseert ♦AHV en daarna 
♣AV. Oost heeft 3 keer niet kunnen bekennen:

a) Oost heeft slechts 3 schoppen vastgehouden; zuid 
maakt nu probleemloos zijn schoppen vrij: ♠A, ♦B, ♠V... 

b) Oost heeft slechts 3 harten vastgehouden; op ♣A 
wordt dan ♦B gedeblokkeerd en ♦10 nagespeeld.

Als Oost nog een harten afgooit, verdwijnt uit Zuid 
♥A en wordt ♥B vrijgespeeld (♠A is de entree). Gooit 
Oost een schoppen af, dan maakt hij alleen zijn 
beide heren.

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?

Hij neemt ♥A en maakt een hoge troef. Dan wordt eerst 
♦A gespeeld en een ruiten getroefd. De tafel wordt met 
♠H aan slag gebracht  en in de hand nog een ruiten 

getroefd. Dan volgen ♣A (in noord harten weg) en ♣3 
getroefd. Op ♦H wordt een harten afgegooid. Op de 
laatste ruiten gaat nog een harten weg. Oost komt aan 
slag en moet klaveren in de dubbele renonce spelen 
waarop zuid zijn laatste harten loost.

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.

Hij troeft de ♦B met ♥7 en speelt ♣V. Oost moet deze 
laten lopen om te verhinderen dat zuid de ♣H en ♣8 
maakt. Nu wordt ♣V overgenomen met ♣H, dan ♦H 
in noord getroefd en ♠HV geïncasseerd. Vervolgens 
brengt hij West aan slag met ♠A die dan de zesde slag 
aan ♠V mag geven.  

LADDERPUZZEL 250

Probleem A

♠
♥
♦
♣

A6 
HV42 
AVB10 
H54

♠
♥
♦
♣

543 
876 
864 
10872

♠
♥
♦
♣

2 
AB1095 
H75 
VB96

♠
♥
♦
♣

HVB10987 
3 
932 
A3

Zuid zit in 6♠. West komt uit met ♥6. Oost neemt ♥H 
met het Aas en vervolgt ♥B.

Hoe wint hij nu zijn contract?
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Probleem B

♠
♥
♦
♣

HV 
- 
5 
V984

♠
♥
♦
♣

B5 
8765 
- 
B

♠
♥
♦
♣

- 
HB 
8 
7653

♠
♥
♦
♣

- 
V93 
9 
AH2

Schoppen is troef. Aan slag moet Zuid alle slagen 
maken tegen de beste verdediging.

Probleem C

♠
♥
♦
♣

A532 
H94 
A86 
B54

♠
♥
♦
♣

H4 
A82 
V943 
10972

♠
♥
♦
♣

V10986 
1053 
HB10 
63

♠
♥
♦
♣

B7 
VB76 
752 
AHV8

Zuid speelt 3SA. Hoe kunnen OW dit contract down 
spelen?

Oplossing rekenpuzzel maart:

(in het voorjaar van) 2029??

Rekenpuzzel mei:

Een gemeente wil vergroenen en daarom 'onttegelen': 
er moet een hectare aan tegels weggehaald worden.

Dat betekent volgens de wethouder 100.000 tegels 
van 30 bij 30 centimeter. Hij heeft sterk afgerond 
natuurlijk, maar hoeveel tegels zijn het precies? 
(Indien nodig afronden op één tegel nauwkeurig).

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

LADDERSTAND NA PUZZEL 249

 
Er kwamen 9 inzendingen binnen.  
Een duidelijk herstel dus.   

Lijstaanvoerder Jan Greve stelt zijn fles wijn 
beschikbaar aan Wolf, die hem altijd trouw de 
Dobbepraat toestuurt.

Jan Greve    +15 260 
Wolf Tostmann   +30 255 
Chris Nelwan     220  
Frits Saraber   +35 205 
Piet Slootweg   +15 180 
Fons de Jongh   +25 165 
Rob Wijdh    100 
Paul van den Bos    100 
Adrie Fransen   +15   90

 

 
  
 

  
  

Wybo Kervel      90 
Jan Coenen   +  5   75 

John van Veen      75 
Hans-Dirk Bakker     60  
Jacques Spaas   +10   55 
Herman Nagtegaal  +15   50 
Paul Dek        35  
      
       Jan Pleit
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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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BARCOMMISSARISSEN

MACM  Anneke Posthumus 
 
MAC  Anneke Boonekamp 

DICM  Albert Wedman 

DIC  Olaf van Egmond 

WOCM  Ellen Forbes 

WOC Ton Thoen
 
DOCM  Nel van Heijningen 

DOC Cees van Leeuwen 

VRIJCM Paula van Leeuwen 

VRIJC Erik van Egmond 

ZOM Paula van Leeuwen
 Nel van Heijningen


 
 






24 Seizoen 2017/2018 Nr. 6 - mei 2018

?
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

 

 


