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

070 3272902
klokken@atelierhamers.nl

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

Dreamfactory  
wenst u allen een 

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

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

 
Nauwelijks was het vorige extra dikke nummer van 
Dobbepraat uit, of er kwamen al weer artikelen 
binnen voor dit jubileumnummer. Woorden bij de 
valsspeler waren de eerste. Maar het is dan ook een 
vermakelijk schilderij. Terugdenkend aan de vijftig 
jaar van onze club en de ontwikkelingen van BC 
Leidschenhage komen onwillekeurig de woorden 
voor de geest van Ben Goerion: “Als je niet in 
wonderen geloofd ben je geen realist.” Die sprak hij 
toen in 1948 het juist gestichte Israël werd overvallen 
door alle landen daaromheen en Israël overleefde. 
Onze club in vogelvlucht. Eerst een eenvoudig begin 
op vrijdagavond, toen een tweede avond. En dan 
enkelen die dromen over een eigenclubgebouw. 
Twijfel en ruzie alom. Het concurrerende Daut werd 
opgericht, waarbij welbewust gekozen werd voor een 
bridgeclub op maandag en donderdag. Fusie volgt 
en ja zomaar een eigen clubgebouw in Prinsenhof. 
Geen geld? Dan maar een soort obligatielening van 
de leden. Snel afgelost. En de gemeente kwam met 
een ruilvoorstel en weer een ander clubgebouw, nu in 
de voormalige RK kleuterschool aan de Dobbelaan. 
Kan dat wel? En het is allemaal gelukt. Dromen van 
weinigen zijn werkelijkheid geworden voor velen. 
En deze Dobbepraat is daardoor ook weer een 
geweldig nummer geworden met een terugblik op de 
festiviteiten. Het feest van 2 september davert na in 
de kolommen. Maar eerst de clubkampioenschappen 
in mei. Wie zou dit seizoen het kampioenspaar 
worden? Maarten van Os en PP Worm werden het. 
Het is de redactie niet bekend of er in het grijze 
verleden ook al clubkampioenschappen gehouden 
werden, maar er waren ongetwijfeld van het begin 
af aan clubkampioenen. Dat betekent dat genoemd 
paar de 49ste clubkampioenen zijn. Fantastisch! 
Wat zou het een mijlpaal in hun bridgeleven kunnen 
worden als zij dit kunststuk dit jaar zouden kunnen 
herhalen. En zulke resultaten bereik je alleen 
als je je meet met de allergrootste bridgers in 
Nederland. Dat deed PP. Ook daarvan een verslag. 
En de redactie neemt al jaren graag verslagen op. 
Zelfs als het over de redactie zelf gaat. Desnoods 
maakt ze de artikelen zelf. Dat het bridgespel nog 
steeds leeft, is niet alleen te constateren bij onze 
bridgeclub, maar ook te merken aan de zich nog 
steeds ontwikkelende spelregels. In september 
werden we met vernieuwingen geconfronteerd, 
maar wel met de doelstelling het spel nog plezieriger 
te laten verlopen. In dit nummer is aangegeven 
welke veranderingen het betreft. En u puzzelt toch 
wel weer mee? De aanwezigen bij de jubileumdrive 
hebben kunnen zien dat de initiatiefnemer van onze 
Bridgeclub, Jan Greve, die nog altijd mee puzzelt en 
op afstand meeleeft met de club, uit de handen van 
Edy Zonneveld een fles wijn mocht ontvangen. En 
de getrouwe inzender van de puzzels komt altijd een 
keer bovenaan de ladder en dat betekent prijs.

IN DIT BLAD
 

Impressie van het clubkampioenschap blz. 08

Clubkampioenen blz. 10

Glorieuze viering van het vijftigjarig jubileum  blz. 12

50 jaar Bridgeclub Leidschenhage, 

lustrumdrive  blz. 17

Terugblik vijftig jaar LBC  blz. 18

Wedstrijdleidershoekje  blz. 20

Overzicht spelregelwijzigingen  blz. 21

De redactie van ons clubblad door de jaren  blz. 23

Nieuwe blauwe barkaarten  blz. 26

Spelen tegen Berry  blz. 26

Subtop training  blz. 29

Zomerbridgeleider  blz. 34 

Cursus Instructie IVA  blz. 34

Zomerbridge  blz. 34

De Deense slag  blz. 35

Meesterpunten augustus 2017  blz. 35

De valsspeler  blz. 36

Een andere manier van tellen blz. 38

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
CONTRIBUTIE blz. 29
VAN DE TC blz. 30
VAN DE TC blz. 32
VAN DE TC blz. 37
VAN DE TC blz. 39
PUZZEL  blz. 41
BARCOMMISSARISSEN blz. 43

AGENDA: 2 OKTOBER 2017 ALGEMENE 
LEDENVERGARDERING
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OPRICHTINGSDATUM:  
8 SEPTEMBER 1967

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

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

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

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

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

Ledenadministratie
Jeanne Wubben
Tel. 070-3944417, 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, Jan Bourquin, Laura Haasdijk, 
Paul Hoevenaars, Danny Molenaar, Herman 
Nagtegaal, Maarten van Os, Jan Pleit, Madelon 
Spek, Eric van Tienhoven, Wolf Tostmann, Ineke 
Westenberg, P.P. Worm, Eta Woudenberg

Dobbepraat zal verschijnen:
1 november 2017

Kopij inleveren uiterlijk: 
18 oktober 2017
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VAN HET BESTUUR

 
Vijftig jaar! Zo lang geleden is het alweer dat onze 
mooie vereniging is opgericht! Ik neem aan dat u 
er net zo trots op bent als ik. Op 2 september 2017 
hebben we dit groots gevierd in de Fokkerterminal. 
Wat een mooi feest is dit geweest! Elders in dit 
blad leest u er (veel) meer over. Overigens hing er 
wel een schaduw over deze dag door het vreselijke 
ongeluk dat onze secretaris, Corrie van Rijt, de 
dag ervoor was overkomen en waardoor zij op de 
intensive care terechtkwam. Haar toestand is nog 
steeds zorgelijk en als bestuur leven we enorm 
mee met haar en haar naasten. Eigenlijk zou zij 
dit stukje verzorgen, maar in plaats daarvan krijgt 
u nu van mij een verhaal met een blik zowel op het 
verleden als op de toekomst van onze club.

Zelf ben ik pas 15 jaar lid, waarvan de laatste vijf 
jaar als voorzitter, dus ik kan u niet meenemen 
tot aan het begin van onze club, maar in de 
praatjes van onze oud-voorzitters tussen 
het bridgen op 2 september door, kon-
den degenen die bij het feest aan-
wezig waren (en dat waren zo’n 
500 van onze 800 leden), al wat 
mooie verhalen horen uit de 
rijke historie. Helaas was 
de geluidsinstallatie 
van de hal niet hele-
maal berekend op 
toespraken voor 
een grote groep 
toehoorders, maar 
we proberen te zorgen 
dat u langs andere weg (in 
dit blad en/of op onze web-
site) alsnog van hun verhalen 
kunt kennisnemen.

De viering van ons lustrum kon niet 
plaatsvinden zonder de tomeloze inzet van 
met name de lustrumcommissie en nog een 
heleboel anderen. Zij zijn op 2 september terecht 
in het zonnetje gezet voor hun fantastische werk 
en hebben een blijvend aandenken gekregen!

Ik ben heel verheugd dat de NBB ons met  
materiaal en mankracht ondersteund heeft bij het 
bridgegedeelte van onze lustrumviering, want een 
toernooi met 500 deelnemers organiseren is geen 
sinecure! Zodoende kon ons eigen kader die dag 
gewoon meespelen. De kiem voor onze prettige 
verhouding met de NBB is gelegd door de bes-
turen vóór het huidige bestuur, die de contacten 
hebben aangehaald en onder andere een jaar- 
lijkse lunch tussen bestuur en vertegenwoordigers 
van de Bond hebben afgesproken. Wij hebben dat 
met veel plezier gecontinueerd. 

Een bridgevereniging die 50 wordt: dat is iets om 
heel trots op te zijn! Een 50-jarig bestaan wordt 
ook wel een gouden jubileum genoemd. Een  
jubileum is de herdenking van een gebeurtenis, 
zoals een huwelijk of een indiensttreding. Het is 
een bekend gebruik om bepaalde jubilea, niet 
alleen bij personen, maar ook het bestaan van 
bedrijven of verenigingen, aan te duiden met de 
naam van een (bijzonder) materiaal. Ik weet het 
hele lijstje niet, maar wist u dat 40 jaar robijn is 
en 45 jaar saffier? We gaan vast nog zeker 50 
jaar door, maar laten het met één lustrum tegelijk 
doen: over 5 jaar komt smaragd, daarna diamant 
en dan briljant. Bij 100 heet het ivoor: ik ben  
benieuwd hoe we er dan voor zullen staan (en 
wie van ons dat nog zullen meemaken)!

De officiële startdatum van onze vereniging is 
vrijdag 8 september 1967: toen is de club door 
37 mensen opgericht (in Freddy’s Hoeve). Dit is 

allemaal terug te lezen op onze (nog niet lang 
geleden vernieuwde) website (onder club 

info/geschiedenis). Het betreft in hoofd-
zaak de eerste helft van onze club- 

geschiedenis, dus het zou mooi 
zijn als iemand een keer het een 

en ander zou kunnen optek-
enen van de tweede helft. 

Mijn oproep aan u is: wie 
heeft er zin om dat te 

doen?

Het begon dus 
op de vrijdag- 

avond. In de loop 
der tijden zijn er steeds 

meer clubavonden en later 
ook -middagen bij gekomen, 

zeker ook door het samengaan 
met bridgeclub DAUT, dertig jaar 

geleden. Tegenwoordig hebben we 
op elke doordeweekse dag een mid-

dag- en een avondclub en daarnaast 
worden er nog een heleboel andere bridge-

activiteiten georganiseerd, zoals de marathon, 
zondagmiddagbridge in de winter, zomerbridge, 
goededoelendrives, enz. Op dit moment telt onze 
vereniging (ongeveer) 800 leden. Als bestuur 
wilden we dat zo veel mogelijk leden zouden kun-
nen meedoen aan de lustrumfestiviteiten. Met de 
ongeveer 500 aanwezigen zijn we daar volgens 
mij mooi in geslaagd! Van de 800 leden zijn er 
80 à 100 actief als vrijwilliger, zonder wie deze 
club nooit zo had kunnen floreren als nu het geval 
is. Vele anderen waren al eerder in een of ande-
re functie actief voor de club. Zo hebben we met 
elkaar (veruit) de grootste club van Nederland 
weten te maken, met een prachtig eigen clubhuis 
en een bar die voornamelijk op vrijwilligers draait. 
Op die manier hebben we al dat moois voor een 
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van de laagste contributies in de regio en kunnen 
we onze drank aanbieden tegen prijzen die ruim 
onder de helft van horecaprijzen liggen.

Als bestuur hebben we in 2014 een zogenaamd 
visiedocument gemaakt en met u gedeeld, waarin 
we hebben vastgelegd waar we als club (en bestuur) 
mee bezig zijn, waar we naartoe willen en wat 
we daarvoor gaan doen. De afgelopen jaren heb-
ben we bijna alle doelstellingen daaruit gereali-
seerd. We zijn nu bezig aan een update van dat 
document, om ook voor de komende jaren weer 
een houvast en een meetinstrument hebben om 
te kijken hoe het met de club gaat en of we nog 
steeds op koers zitten. Een van onze speerpunt-
en is, dat we de sociale functie van onze club 
meer willen benadrukken. Zowel intern: het heb-
ben van een prettige plek waar je elkaar ontmoet, 
met plezier aan het bridgen bent en ook je sociale 
contacten hebt. Als ook extern: er zijn door Edy 
en Maarten gesprekken geweest met de gemeen-
te hoe we, bijvoorbeeld, ouderen geïnteresseerd 
kunnen krijgen voor bridge en hen zo uit een  
sociaal isolement kunnen halen of houden en zij 
gaan ook nog een vervolggesprek aan. En er is 
een subsidieaanvraag gedaan door Madelon 
Spek en Maarten van Os in het kader van Maatsch-
appelijk Verantwoord Verenigen (MVV) met als re-
sultaat dat we een substantieel bedrag (€ 1.600) 
hebben ontvangen om initiatieven in deze richting 
(verder) te ontwikkelen. We zijn nog op zoek naar 
iemand vanuit de club die ons hierbij wil helpen. 
Dus hierbij nog een oproep: heeft u zin en tijd om 
met het bestuur de mogelijkheden voor het benut-
ten van deze subsidie te verkennen en de eerste 
lijnen uit te zetten, wilt u zich dan melden bij ons 
bestuurslid Maarten van Os?

Ik ben erg verheugd dat we (door een oorspron-
kelijk initiatief van Toos van Leeuwen), toch weer 
een mooi aantal jeugdspelers in ons midden heb-
ben, die op de vrijdagavond spelen en zelfs ook 
viertallencompetitie spelen. Fijn om te consta-
teren dat een aantal van hen ook op het lustrum-
feest aanwezig was! In het verleden hebben de 
bridgedocenten onder onze leden voor een flinke 
ledenaanwas gezorgd. Naar een van hen, Jan  
Meulenbeld, is zelfs de beker voor de winnaars van 
de Marathon vernoemd. Ook nu hebben we weer 
een goede samenwerking met bridgedocenten en 
wordt ons gebouw, met name de ‘bestuurskamer’, 
gebruikt voor lessen aan startende bridgers. We 
organiseren met enige regelmaat starterslijnen bij 
speciale toernooien en het verheugt me zeer dat er 
op de jubileumdrive ook een aparte beginnerslijn 
met tien paren was. Hopelijk worden deze nieuwe 
spelers ook zo gegrepen door het spelletje!

Voordat ik dit stukje afsluit, nog twee zaken 
van praktische aard. Onder de verenigingen die  

meedoen aan het Ruitenboertoernooi werden  
prijzen verloot. Onze club heeft een prijs van €100 
gewonnen en het bestuur heeft besloten dat dit 
geld aan onze bibliotheek besteed kan worden. 
Onze ‘bibliothecaris’ Jan Bourquin gaat er een 
paar mooie uitgaven van bestellen, dus daar hoort 
u binnenkort vast meer van. We hebben tal van 
leuke en mooie bridgeboeken in onze bibliotheek, 
voor elk niveau, dus spreekt u hem eens aan en 
leen een boek van onze club. Daar leer je altijd 
wat van en het is vaak ook erg leuk!

Verder de nootjesverstrekking. Die zijn we een 
jaar geleden als proef gestart, teneinde de gezel-
ligheid op onze club nog verder te vergroten. We 
kunnen rustig van een doorslaand succes spreken: 
de nootjes vinden gretig aftrek en we hebben de 
indruk dat er na afloop van het bridgen ook net 
wat meer mensen blijven hangen. In ieder geval 
vindt onze penningmeester de baromzet op een 
voldoende niveau om de (best wel flinke) kosten 
van de nootjes te kunnen blijven betalen. We 
gaan er dus mee door, maar wel met enige rand-
voorwaarden: de nootjes worden alleen na afloop 
van het bridge (door de barvrijwilligers) verstrekt 
en alleen in de bar. Het is dus niet de bedoeling 
de nootjes mee te nemen naar de speelzaal,  
zodat daar de kaarten (en ook de vloer!) niet ver-
vuild raken. Ook eigenmachtig de nootjes aanvul-
len is niet de bedoeling: vraag de barvrijwilligers 
gerust om nog wat extra nootjes. Verder zitten 
de nootjes nu in flessen in plaats van schaaltjes; 
dat is hygiënischer en zorgt dat de nootjes niet te  
gemakkelijk op de vloer terechtkomen.

Ik ga afsluiten. Ik/we zijn trots op wat BCLH 
bereikt heeft: de grootste club van Nederland, 
met het beste eigen onderkomen, een grote groep 
vrijwilligers die dit allemaal draaiend houdt, een 
sociale ontmoetingsplaats voor onze leden, een 
goed opleidingscentrum. Dit willen we behouden 
of waar mogelijk uitbreiden. Sportief gezien wil-
len we nog één niveautje hoger, maar Maarten 
(van Os), PP (Worm), Ronald (Kuip) en ik gaan 
dit najaar een nieuwe poging wagen om het 
eerste team te laten promoveren naar de eerste  
divisie, dus wie weet lukt dit al snel. En op  
sociaal/maatschappelijk vlak willen we onze  
positie gaan uitbouwen. Overal met de nadruk op 
onze kernwaarden: sociaal, sportief, samen.

Ik proost met u op dit mooie lustrum en heb veel 
vertrouwen in de toekomst van onze club!

Uw voorzitter, 
Paul Hoevenaars
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EEN IMPRESSIE VAN HET CLUB- EN 
GROEPSKAMPIOENSCHAP 2017

 
Op 17 mei 2017 werd om het jaarlijkse Club- en 
Groepskampioenschap gespeeld in ons bridge-
home. De leiding was in de bekwame handen van 
Jacques Brandt, waardoor een vlekkeloos verloop 
van de strijd verzekerd was. Wel bleef met 58 het  
totaal aantal deelnemende paren wat achter bij de 
verwachtingen. 

De A-, B- en E-lijn kende elk 12 combattanten. In de 
C-lijn streden 15 paren en in de D-lijn 7 paren om de 
eer. Vanwege de beperkte omvang werden de A- en 
B-lijn, die twee sessies speelden, samengevoegd, 
maar de uitslag werd berekend over de eigen lijn.

Een kampioenschap is niet geslaagd als de “bar” niet 
optimaal functioneert. Dat was geen probleem, want 
Casper en Hugo de Gooijer hebben zich met over-
gave ingespannen om de meute te laven.

Uiteindelijk was het aan onze voorzitter om de prij-
zen uit te reiken. Hij deed dat met zo veel flair dat hij 
met alle kampioenen op de foto mocht. De winnaars 
ontvingen een fles “bubbels” en de trofee. Voor de 
runners-up waren er alleen “bubbels”.

De erelijst is als volgt:

A-lijn: 1e en algemeen clubkampioen 2017: Maarten 
van Os & Peter-Paul Worm. 2e Olaf van Egmond & 
John de Korte.

B-lijn: 1e Ellen & Fred de Vries. 2e Erik van Egmond 
& Malcolm Staallekker.

C-lijn: 1e Eric van der Arend & Ron Jansen.  
Ex-aequo 2e en 3e Hub Appeldoorn & Inez van  
Rossum en Pieter Oorlog & Govert Rijnders

D-lijn: 1e Ank Huijs & Niek de Kooter. 2e Carla & Bert 
van der Sluis.

E-lijn: 1e Rosy & Frido Schönbach. 2e Anna van 
Beek & Mia Holtmans.

Wedstrijdleider Jacques Brandt overziet het geheel

De “barkampioenen” Casper & Hugo de Gooijer 

De prijzen staan te wachten op de winnaars 

D-lijn: 1e Ank Huijs & Niek de Kooter. 2e Carla & 
Bert van der Sluis

C-lijn. 1e Eric van der Arend & Ron Jansen. Ex-aequo 2e en 
3e Hub Appeldoorn & Inez van Rossum en Pieter Oorlog & 
Govert Rijnders
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Wolf Tostmann

De Clubkampioenen 2017 Maarten van Os & 
Peter-Paul Worm

E-lijn 1e Rosy & Frido Schönbach. 2e Anna van Beek & Mia 
Holtmans

A-lijn 1e Maarten van Os & Peter-Paul Worm. 2e Olaf van 
Egmond & John de Korte. B-lijn 1e Ellen & Fred de Vries
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CLUBKAMPIOENSCHAP

 
Clubkampioen klinkt best leuk. En dat is het ook! 
Clubkampioen worden lukt zeker niet elk jaar, want 
daar doen goede spelers aan mee en dus moet je 
zelf scherp zijn en een beetje de wind mee hebben. 
Ik (Peter-Paul Worm) speelde met Maarten van Os 
en we hadden er zin in. 

Sinds een paar jaar heeft de TC een goede formule 
gevonden, door het clubkampioenschap en groeps-
kampioenschap te combineren. De eerste groep 
begint ’s-morgens om 10:00 met de eerste zitting, 
terwijl ’s-middags de rest erbij komt. Dat combineert 
goed de serieusheid van het clubkampioenschap 
met de gezelligheid van de groepskampioenen. Je 
wordt natuurlijk geen kampioen als het niet mee 
zit, maar je moet het zelf ook goed doen. Dat dacht 
Marco Raad (nee, niet mijn partner, maar de tegen-
partij) toen hij in het tweede spel van de dag met de 
Westhand na de 1♥ opening van partner, zomaar in 
één keer 7♥ bood! 

Spel 14 
O/-

♠
♥
♦
♣

HVB108 
82 
1074 
H52

♠
♥
♦
♣

- 
AV73 
AB52 
AV1098

♠
♥
♦
♣

A942 
HB965 
H86 
7

♠
♥
♦
♣

8753 
104 
V93 
B642

Geen idee waarom hij dit precies deed, maar het 
was wel raak. Dat er slam geboden ging worden 
leek logisch op zijn hand, maar of het een goede ze-
ven zou zijn? Dat had zeker niet iedereen geboden, 
maar het accurate afspel leverde wel 13 slagen op. 
Een fijn begin van de dag! Ondanks de incidentele 
tegenslagen (zoals boven) zaten we best lekker te 
spelen, hoewel met weinig noemenswaardige spel-
len. Tot het helaas op de derde tafel weer misging:

Spel 10 
O/Allen

♠
♥
♦
♣

A 
A1072 
H4 
HB9753

♠
♥
♦
♣

HVB53 
B84 
B87 
A2

♠
♥
♦
♣

10642 
8 
AV1095 
V104

♠
♥
♦
♣

987 
HV653 
632 
86

West Noord Oost Zuid
1♠ X 4♠ 5♥ (?!)
p p 5♠ p
p X p p
p

Maarten (Zuid) meende er goed aan te doen 5♥ te 
bieden (kwetsbaar!) over 4♠ van Oost. Dat is geïn-
spireerd want het gaat slechts 1 down. Helaas ver-
leidde het mij ertoe om 5♠ te doubleren. Dat was 
geen goed plan, want minder dan 11 slagen ga je 
niet maken in OW. De meeste paren mochten op 
dit spel ‘gewoon’ 4♠ spelen voor een overslag. Dus 
converteerden we gezamenlijk een midden-score in 
een kogelronde nul. Althans…

Toen de rook van de eerste zitting was opgetrok-
ken, hadden we eerst nog 62%, dat was een opste-
ker. John de Korte (Oost op dit spel 10) was daar 
echter niet mee eens; ik bleek die 5♠ gedubbeld per 
ongeluk bij NZ te hebben geschreven. Dat scheelde 
‘slechts’ 4% op de totaal score. Flauw dat dat niet 
mocht :).

De eerste zitting was ruim gewonnen door Ep de 
Vries met bijna 67%. Dat zijn geen spelers van de 
dinsdagavond en daarmee hoopten ook velen dat 
zij zouden winnen. En eerlijk gezegd stonden we 
ook wel een straatlengte achter. Maar we moesten 
nog een zitting, dus de beer en de huid…

In de middag zitting mochten we in de tweede ronde 
tegen de koplopers. De wedstrijdvorm was paren 
en dit spel was daar duidelijk een voorbeeld van:

Spel 6 
O/OW

♠
♥
♦
♣

H9754 
962 
AHV10 
6

♠
♥
♦
♣

A10 
HV1053 
73 
H974

♠
♥
♦
♣

86 
AB 
8542 
VB1053

♠
♥
♦
♣

VB32 
874 
B96 
A82

West Noord Oost Zuid
p p

1♥ 1♠ 2♣ 2♥*
3♣ 3♦* p 3♠
p p 4♣ p
p 4♠ p p

…p
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Na twee keer pas brandde het spel los en begon  
iedereen zich met het bieden te bemoeien. Oost 
bood agressief 2♣ en dat was misschien dubieus, 
maar wel recht in de emmer. 

De 2♥ van Maarten in Zuid was een goede verho-
ging in schoppen en mijn 3♦ een manche poging 
met ruitens. Maarten had al een keer meegedaan 
en was er toen wel klaar mee; dus 3♠. Tot zover 
niets bijzonders.

Oost was echter nog niet klaar en deed nog eens 
4♣! Dat was vervelend. Als Noord moest ik raden of 
dit contract gehaald zou worden (of niet).

Ze stonden niet voor niets eerste en ik meende dat 
Oost dit goed gedaan had. Dat bleek inderdaad te 
kloppen. 4♣ wordt in principe gemaakt en dat zou 
voor OW 82% opleveren. Dus de stoute schoenen 
aangetrokken en nog 4♠ geboden. Je weet maar 
nooit. 

4♠ gaat down omdat er drie harten verliezers zijn. 
Dat kan West echter niet zien en durfde daarom 4♠ 
niet te doubleren. Pfff…. 4♠ -1 leverde 50% op. Dat 
was hard werken voor een paar punten!

Het waaide vooral daarna behoorlijk mee en op 
zo’n moment lijkt bridge best eenvoudig. Totdat ik 
in de vierde ronde uit een strafdoublet van Maarten 
weg liep. Dat zou +1100 geweest zijn, nu een volle 
nul. Maat terecht een beetje “boos”. Het spel erna 
maakten we dit echter goed door dezelfde tegen-
standers voor 500 te grijpen. Of dat iets met elkaar 
te maken had?

Gelukkig waren er ook leuke spelletjes te vertellen, 
anders werd dit wel een heel saai verhaal.

Spel 12 
W/NZ

♠
♥
♦
♣

84 
H1086 
A1054 
H76

♠
♥
♦
♣

AHV975 
75 
B 
V952

♠
♥
♦
♣

32 
432 
V987 
B843

♠
♥
♦
♣

B106 
AVB9 
H632 
A10

 

Een fraai spelletje van Maarten. Tegen het onver-
mijdelijke 4♥ contract begon West met ♠AHV, hoog 
getroefd in dummy (Oost klaver weg). 

Met de ruiten 3-2 is het een eenvoudig spel en had-
den we er hier niet over gelezen. Met het actuele 
zitsel dreig je echter twee schoppen en twee ruiten 
te verliezen. Is daar wat aan te doen?

Maarten trok drie rondjes troef en speelde een 
kleintje naar ♦H; daar kwam de kale ♦B. Maar geen 
probleem voor onze kampioen. ♣AH en klaver  
getroefd om de klavers te elimineren. Tenslotte 
een ruiten gedoken voor Oost. Die was ingegooid 
en mocht van ♦V9 naar de ♦A10 van dummy toe  
spelen. Mooi gespeeld.

Vrijwel als laatste spel van de dag kwam onder-
staand spel langs. Opletten is natuurlijk super be-
langrijk tijdens bridge en zeker als de wedstrijd lan-
ger duurt. Vermoeidheid van de buren leverde hier 
een mooie eindfiguur op.

Spel 20 
W/Allen

♠
♥
♦
♣

AH5 
V43 
A4 
A10876

♠
♥
♦
♣

V108764 
H72 
VB10 
9

♠
♥
♦
♣

B32 
B1098 
653 
H52

♠
♥
♦
♣

9 
A65 
H9872 
VB43

West Noord Oost Zuid
2♦* 2SA p 3SA

De 2♦ opening van West was Multi en kort daarna 
zat ik als Noord in 3SA.

Oost moest uit en wist niet welke hoge kleur maat 
zou hebben. Hij koos (niet geheel onlogisch) voor 
de ‘veilige’ harten start. Dat lijkt prima en gaat 
voor de Heer van West. Die speelt harten na voor 
de Aas in Zuid. De klaver snit gaat voor de Heer 
van Oost die weer harten speelt voor de Vrouw. 

Op de klaveroptocht komt West (onverwacht) in 
de problemen en gooit (heel goed) de schoppen 
af om ruiten VB10 vast te houden. Helaas voor 
hem was partner Oost hier niet op z’n post. Deze 
had zijn schoppen verdeling doorgegeven door 
een schoppen af te gooien…. Opeens was ♠5 een 
(hele dure) overslag! Met dank.

We hadden het best lekker gedaan en stonden 
gezellig borrelend op de uitslag te wachten. Die 
was wel wat hoger dan verwacht: 69%! Dat gaf 
hoop… en ja hoor ep. de Vries had 52% gescoord 
en dus kon de champagne open. Natuurlijk wer-
den we gevraagd om een stukje te schrijven voor 
het clubblad, en dat doen we dan met liefde. 

PP Worm & Maarten van Os
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GLORIEUZE VIERING VAN HET 
VIJFTIGJARIG JUBILEUM VAN DE 
BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE 

Het was al maandenlang aangekondigd, uitnodigin-
gen en herinneringen waren veelvuldig rondge- 
stuurd om mee te doen, mee te bridgen, mee te 
eten, mee te dansen op het bridgefestijn van het 
tiende lustrum. En daar kwamen ze van heinde 
en ver op de tweede september 2017. Op naar de 
Fokker terminal aan de Binckhorstlaan. De auto’s 
werden door behulpzame parkeerwachters naar 
hun plaats verwezen. In het voorgeborchte stond 
het bestuur opgesteld om de felicitaties in ont-
vangst te nemen. Voorts was daar de aanmeldings-
balie, bemand door het comité dat al maandenlang 
met de voorbereiding van het festijn bezig was ge- 
weest, om het loopbriefje voor de lijn waarin je was 
ingedeeld op te halen. Die lijn was al dagen lang 
tevoren gecommuniceerd en voor degenen die het 
toch nog niet wisten waar ze ingedeeld waren, was 
er ook nog een inlichtingenbalie. 

Ontdaan van jas en eventuele andere ballast, kon 
door de feestgangers vervolgens de grote hangar 
betreden worden. Die was verrassend ingericht met 
een grote bar, veel stoelen en tafeltjes, een wed- 
strijdbalie en een prijzentafel.

En aan de wand grote zeilen met daarop afgedrukt 
veel foto’s uit het rijke verleden van de club. Velen 
gingen eerst op de koffie af die geserveerd werd 
met een taartje met 50 erop. Of er al meteen veel 
leden waren die een feestelijk drankje namen heb 
ik niet geconstateerd, hoewel er wel snel een tekort 
aan witte wijn dreigde. 

Alle deelnemers werden verrast met een ballpen en 
een zeer fraai afgedrukt jubileumboekwerkje.
De voorzitter Paul Hoevenaars, staande op één van 
de rondom in de hangar aanwezige trappen, sprak 
een welkomstwoord.

Dat gold speciaal voor de initiatiefnemer en de 
medeoprichter van de club: Jan Greve. Ook Ere- 
voorzitter Just Verschuur en de oud-voorzitters 
werden geroemd. Voor de lustrumcommissie ont-
lokte de voorzitter een groot applaus. En allen die 
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zich bijzonder ingezet hadden kregen een fraaie 
lustrum-pen. Blij betoonde hij zich met de zeer  
deskundige wedstrijdleiding vanuit de bridgebond, 
die onze lustrumdrive begeleidde. Een grote domper 
op de feestvreugde was dat de secretaresse van 
de club de avond tevoren een ernstig ongeluk had 
gehad.

Toen ving de bridgedrive aan. Eerst nog enkele 
woorden van de wedstrijdleiding en dank zij de 
voortreffelijke organisatie liep alles op rolletjes.  
Bijna alle tafeltjes waren gevuld. 246 paren waren 
aanwezig. Gespeeld werd in de lijnen A tot en met K 
met daarnaast een speciale beginnerslijn. Wat een 
wedstrijdcommissie, geweldig.

De drive werd enkele keren onderbroken met flit-
sende toespraken van de voorzitter en drie van zijn 
voorgangers ter weten: Just Verschuur, die zich 
daartoe ook de trap opwerkte, Theo Smulders en 
Hans van Tilburg. Nu was de akoestiek in de han-
gar niet je dat, hetgeen zelfs Theo Smulders er 
toe bracht zijn toespraak te beginnen met: “In de 
wetenschap dat velen mij niet zullen verstaan, zal 
ik het maar kort houden”. Ten einde nu toch nog de 
woorden tot hun recht te laten komen, besteedt de 
redactie daar meer aandacht aan dan gebruikelijk 
voor een verslaggeving. Voorts kreeg Jan Greve, 
oprichter van BCLH en getrouwe inzender van de 
puzzel, zijn zeer verdiende fles wijn, uitgereikt door 
Edy Zonneveld. 

Tijdens de drive werden hapjes rondgedeeld en kon 
een ieder een drankje krijgen. 

Over de spelvreugde kunt u lezen in het artikel van 
Danny Molenaar, die samen met zijn jarige partner 
Carla als behaler van de vijftigste plaats op deze 
dag met de eer (de eerste prijs) ging strijken. De ab-
soluut hoogste score met een percentage van meer 
dan 77 % werd gehaald in de beginnerslijn door het 
paar Gittan de Jonge en Marion Wiersma. 

Rosey en Frido Schönbach werden overall eerste 
met ruim 72%.

Sprekers
Just Verschuur sprak over de ontstaansgeschie-
denis van BCLH. Het prille begin was een oproep 
van Jan Greve in het aprilnummer van het Leid-
schendammertje voor liefhebbers van bridge. Dat 
leidde in samenwerking met Just Verschuur tot de 
oprichting van BCLH, die op 8 september 1967 met 
32 bridgers in Freddy’s Hoeve van start ging met 
Just als voorzitter en Jan Greve als wedstrijdleider. 
Na een jaar werd er verhuisd naar de Andreaskerk, 
voor naar wat achteraf bleek een periode van 19 
jaar. In de loop der jaren zijn velen ons ontvallen. In 
het bijzonder memoreerde onze erevoorzitter Wim 
Kusters die veel voor hem betekend heeft, een zeer 
erudiet mens die reeds op 51 jarige leeftijd over-
leed. In 1987 betrok BCLH een houten onderkomen 
in Prinsenhof. Met inzet van vele vrijwilligers werd 
dat geschikt gemaakt voor onze bridgeclub. In 1992 
bestond onze club 25 jaar en dat werd geweldig 
gevierd in Avifauna. Herman Bloemen was daarbij 
de inspirator voor een geweldig feest. Ter gelegen-
heid van dit feest werd de eerste Kei ooit door de 
NBB aan Just uitgereikt. En dat was toen nog een 
echte steen! Tegenwoordig is er een meer passend 
beeldje.

Intussen groeide het reeds lang gekoesterde ver-
langen naar een eigen stenen gebouw. De gemeen-
te wist ervan en kon ons houten gebouw gebruiken 
en ons de voormalige katholieke kleuterschool aan-
bieden. Dat ging niet vanzelf. Met name Hans Lan-
sink heeft zich met zijn makelaarservaring, enorm 
ingezet. Dit leidde ertoe dat in 1994 onze droom 
werd gerealiseerd. Toen wethouder F. IJmkers ons 
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huidige clubhuis kwam openen, was, om er een 
geweldig home van te maken, daarvoor veel werk 
verricht door weer veel vrijwilligers.

In 1997 was er een zwarte bladzijde in de clubge-
schiedenis, met interne ruzies en spanningen. Er 
kwam negatieve publiciteit. Dat was niet goed voor 
het imago van en de sfeer op de club. Helaas kostte 
deze affaire wel enkele uitstekende leden.

Nu bestaan we vijftig jaar. We hebben een geweldig 
goed functionerend en creatief bestuur. Just wenst 
de vereniging veel succes in de komende tijd en 
spreekt de wens uit het volgende lustrum ook bij te 
kunnen wonen.

Theo Smulders, voorzitter van 1998 tot 2005, heeft 
vanaf korte aantekeningen gesproken, maar ge-
lukkig ook nog wat tekst aan de redactie doen toe 
komen.

Waarde clubgenoten.
Ik mag hier het bestuur van rond de eeuwwisseling  
– 1998-2005 - representeren en doe dat samen 
met mevr. Anja Groenewege, die reeds secretaris 
was in het voorgaande bestuur Renardel, het zeven 
jaar heeft volgehouden in “mijn” bestuur en ook nog 
over een zelfde periode in het opvolgende bestuur 
van Tilburg. Zij was de hoofdorganisator van het 
Lustrum in 2002. 
Belangrijke zaken, die in bovengenoemde periode 
hebben gespeeld waren de volgende:

Al rap was het ons duidelijk dat de verhouding tus-
sen het bestuur van de NBB en de grootste daarbij 
aangesloten club op zijn zachtst gezegd nogal koel 
was. 
Wij hebben daarom een delegatie van het Bonds-
bestuur uitgenodigd voor een bespreking. Dat heeft 
goed uitgepakt, zozeer zelfs dat besloten werd een 
dergelijke bijeenkomst eenmaal per jaar te houden. 
De verhouding met het Bondsbestuur is blijvend 
verbeterd.

Het aantal leden was in die tijd het getal 1000 
dicht genaderd en wij vroegen ons af hoe wij, 
naar verwachting binnen afzienbare tijd, dat 1000e 
lid moesten verwelkomen. Nodig was naar onze  

overtuiging een uitbreiding van de speelzaal. Er 
werd een schetsontwerp opgesteld en een bouw-
commissie onder voorzitterschap van Eric van Tien-
hoven benoemd voor een nadere uitwerking, met de 
ondersteuning van een met het gebouw bekende ar-
chitect. Het uiteindelijke plan bevatte een uitbreiding 
van de speelzaal, een verbeterde bestuurs- 
kamer en een tussengelegen opslagruimte. Er 
werden offertes gevraagd bij verschillende bouwon-
dernemingen en het werd ons duidelijk dat de ver-
bouwing een aanzienlijk bedrag zou gaan kosten. 
Er was in die tijd een reserve van enkele tonnen 
(guldens), ondergebracht in een pot waarover het 
bestuur geen beschikkingsbevoegdheid had, die 
werd beheerd door een aantal oud-bestuursleden 
onder leiding van Just Verschuur. In de eerst- 
volgende ALV werden de bouwplannen goedgekeurd 
en ook de “verhuizing” van de reservepot naar het 
bestuur. In gezelschap van de voorzitter van de 
Bridgebond en echtgenote en de Burgemeester 
werd het verbouwde clubhuis heropend.
Door de verbouwing van het clubhuis was een nieu-
we drankvergunning noodzakelijk geworden. Daar-
voor was nodig dat twee leden het examen “Sociale 
Hygiëne” met succes hadden afgelegd. Voor het 
volgen van die cursus had het bestuur mij en Ray-
mond Lankuyzen aangewezen. De aangevraagde 
drankvergunning werd na enkele strubbelingen ver-
kregen. In onze Statuten was opgenomen dat de 
maximum leeftijd voor bestuursleden 70 jaar was, 
een in die tijd gebruikelijke leeftijdgrens voor leden 
van de Hoge Raad, leden van het Hof, notarissen 
etc. Voor leden van een vereniging met een gemid-
delde leeftijd van +/- 69 jaar lijkt het uitsluiten van 
bestuursfuncties voor ongeveer de helft van de 
leden wat vreemd. In de ALV van september 2002 
is dan ook voorgesteld deze regel te schrappen. 

Tenslotte. In de loop van 1996 heeft mijn echtge-
note er met klem op aangedrongen dat wij samen 
lid van de bridgeclub Leidschenhage zouden 
worden. Ik moest mij volgens haar voorbereiden op 
het naderend pensioen. In december van dat jaar 
zijn wij toegetreden. Ik hoop het lidmaatschap nog 
een reeks van jaren te kunnen volhouden, jammer 
genoeg zonder haar.
Het ga u allen wel.

Hans van Tilburg, voorzitter van 2005 tot 2012, had 
gelukkig zijn tekst opgeslagen. Zijn woorden waren:
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Dank aan het huidige bestuur dat ik ben uitge- 
nodigd iets te zeggen in het gezelschap van club- 
coryfeeën als erevoorzitter Just Verschuur en 
voorganger Theo Smulders.

Vijf en tien jaar geleden was ik mede verantwoor-
delijk voor de viering van het negende en achtste 
lustrum, waarbij gekozen is voor een feestweek 
in ons eigen bridgehome. Vandaag is echter van-
wege het vijftigjarig jubileum gekozen voor een 
groot gezamenlijk feest hier in de Fokkerterminal.
Wij hebben een bestuur dat aan de weg timmert: 
de inrichting van het bridgehome is gerenoveerd, 
de berichtgeving gedigitaliseerd, er zijn steeds 
meer gevarieerde bridgefestijnen en nog steeds 
zijn wij de grootste bridgeclub van Nederland, ter-
wijl de gemiddelde leeftijd van onze leden zelfs 
iets minder snel stijgt dan bij de NBB.

Ik zag via BBO dat de Nederlandse bridger Bouke 
Muller tijdens het recente WK in Montecatini tegen 
een tegenstander zei: Hoe kun je nu toch zo spelen, 
op dit niveau! Gelukkig direct gevolgd door zijn 
excuses. Ook in onze eigen competities komt het 
helaas wel eens voor, dat spelers elkaar onaardig 
bejegenen.

In de laatste IMP las ik dat op de deur van werk-
kamer van paus Franciscus een kaartje hangt 
met de tekst “VIETATO LAMENTARSI”, wat 
zoveel betekent als “VERBODEN TE ZEUREN”.                         
Ik stel voor dat wij ook zo’n kaartje ophangen in de 
speelzaal van ons bridgehome om te bereiken dat 
aan tafel tegen partner noch tegenstander wordt 
gezeurd, opdat de bij bridge zo noodzakelijke con-
centratie zo min mogelijk wordt verstoord. 

Terugkijkend op de zeven jaar dat ik voorzitter was 
van deze mooie bridgeclub, besef ik mij dat er best 
het een en ander tot stand is gekomen. Ik noem 
het kofferbridge, startersbridge, de bridgetraining, 
de rookgelegenheid, de website, de vernieuwde 
Dobbepraat en het aanhalen van de relatie met de 
Nederlandse Bridge Bond.

Bijna al deze zaken zijn gerealiseerd door de in-
spanningen van het arsenaal van vrijwilligers 
waaruit Leidschenhage kan putten. De club mag 
zich gelukkig prijzen met de inzet van dit grote aan-
tal inzetbare leden. Elk jaar wordt die dankbaar-
heid als blijk van waardering terecht onderstreept 
door de organisatie van het Medewerkersfeest.

Ik wens U allen als leden van Leidschenhage nog 
vele mooie jaren toe met een schat aan bridge- en 
ander plezier. Ik dank het bestuur en de evene-
mentencommissie voor de organisatie van deze 
feestelijke dag. Ik dank U voor Uw aandacht en 
wens U allen een fijne voortzetting van deze fees-
telijke dag. 

Interludium
Na de drive was het de beurt aan borrel en maaltijd. 
De beelden in het jubileumboekje met foto’s van wat 
we konden verwachten met het eten waren veel-
belovend. Helaas was dat enigszins optimistisch. 
Wat zullen de organisatoren gebaald hebben, toen 
beloften en werkelijkheid grote verschillen vertoon-
den. Maar de meeste deelnemers hebben toch vol-
doende kunnen eten. Gelukkig maar, want het was 
na de koffie echt nog niet afgelopen.

Prijs en lof
Een onzer leden, Lien Haremaker, vertelde nog hoe 
in de dertigerjaren haar grootvader de Nederlandse 
Bridgebond oprichtte. Daar profiteren wij toch maar 
mooi van. 

Toen kreeg Maarten van Os het woord. Hij had, als 
voorzitter TC, de eer de prijzen uit te reiken. Hij be-
gon met een lofzang op de organisatoren van de 
drive en het feest. Dank, dank, dank. 

Vervolgens de prijsuitreiking. Sinds het eerst in  
vijftig jaar viel de prijs niet op nummer één in de  
uitslag, maar op nummer 50 en op dat stramien 
werd voortgeborduurd. Zo kwamen tal van prijs- 
winnaars hun onverwachte prijs ophalen. 
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In een zijzaal had zich 
intussen een muziek-
band opgesteld. Een 
aantrekkelijke zangeres 
maakte maakte met 
haar begeleiders en-
thousiast muziek. Het 
was een gezellige club. 
En er werd gedanst en 
dat bij de gemiddelde 
leeftijd van onze leden.

Miste ik iets?
Ja dat deed ik. Ik mis een clublied. Al mijn oude 
verenigingen en de clubs hebben een clublied, dat 
we met hoogtijdagen met veel nadruk zingen. Ik 
weet wel dat niet iedereen daar onmiddellijk warm 
voor zou lopen, maar op bridgereisjes, bij een 
medewerkersfeest en wellicht bij het behalen van 
een kampioenschap zou iets gezongen moeten 
worden. Als het maar niet “hand en hand kamera-
den” wordt, zing ik wel mee.

En als ik iets verkeerd geschreven heb, meldt het 
mij.

Herman Nagtegaal
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50 JAAR LEIDSCHENHAGE,  
DE JUBILEUMDRIVE

 
Een traditie bij Leidschenhage is dat de winnaar 
een stukje schrijft voor in het clubblad. Een uit-
stekende traditie, maar wie was de winnaar bij 
de jubileumdrive? Echpaar Schönbach had met 
71,76% de hoogste score van de dag, terwijl Carla 
en ik ‘slechts’ 57,42% hadden. Daarmee hadden 
we echter precies de 50e plek te pakken, wat het 
doel van de dag was. Mikken voor gevorderden. 
 

In de Fokker Terminal in Den Haag streden zater-
dag 2 september 246 paren voor de plekken 50, 
100, 150 en 200. Alle veelvouden van 50 hadden 
prijs, het was tenslotte niet voor niets het 50 ja-
rig bestaan van B.C. Leidschenhage dat gevierd 
werd. Zelf had ik mijn levenspartner tot bridge-
partner gepromoveerd. Een grappig toeval, want 
2 september was ook de verjaardag van Carla. 
’s Ochtends een minuut of 20 spoedbridgecursus 
en op de fiets nog even het een en ander herha-
len. Carla bridget al een jaar of 10 niet meer, al 
was daar aan tafel gelukkig weinig van te merken.  
 
Bij de ontvangst waren er hapjes en drankjes en 
een hele lange rij voor de koffie. Gelukkig drink ik 
geen koffie, een glaasje jus was zo geregeld. Alles 
zag er piekfijn uit, prachtige spandoeken met foto’s 
hingen aan de muren. De ambiance was uitstekend. 
 
Voorzitter Paul Hoevenaars opende de dag met 
een speech. Helaas had hij ook droevig nieuws. 
Corrie van Rijt had een ongeluk gehad op de fiets 
en lag op de intensive care. Velen van ons zullen 
haar kennen, dat was wel even slikken. Op het 
moment van schrijven is ze uit haar coma ont-
waakt, hopelijk gaat het op het moment van lezen 
alweer een stukje beter met haar. Beterschap! 
 
De wedstrijdleiding was in handen van Marc van 
Beijsterveldt en Femmy Boelaars van de NBB. 
Eric van Dijk, Erik van Egmond en Madelon 

Spek hadden ook nog een hele kluif aan de voor- 
bereiding. Een wedstrijd met 246 paren organi-
seren is geen sinecure. Dat was gelukkig alle-
maal uitstekend gelukt, dikke pluim voor iedereen 
(en iedereen die ik vergeten ben te noemen)! 
 
Het spelen was een en al gezelligheid. Praatje 
hier, kaartje daar. Sommige mensen vonden 
het zo leuk om ook eens tegen jonge mensen 
te spelen. Wij zijn 33 en 31, dus zo jong voe-
len we ons nou ook weer niet. Maar in het land 
der bridgers… De jongsten waren we overigens 
lang niet. Ik zag een viertal jongeren meedoen, 
Tony en Kayleigh van Egmond, Nicole van Dijk 
en Casper de Gooijer. Zij zijn allemaal nog geen 
20! Jong, jonger, jongst… Kayleigh en Nicole 
scoorden met 58,93% ook nog eens meer dan ik, 
dat ga ik nog wel een paar keer horen denk ik. 
Een dame vroeg aan Carla, terwijl ik even wat 
drinken aan het halen was, of ze met haar broer 
speelde. Toen Carla vertelde dat ze met ‘haar 
man’ speelde reageerde de dame ontsteld: ‘Ben 
je dan al zo jong getrouwd!’ Ze dacht dat Carla 
een jaar of 23 was (en zal wel gedacht hebben 
dat ik 40 was, met mijn kale kop). Dat was voor 
Carla het 2e verjaardagscadeautje van de dag. 
 
Het spel met de mooiste handen tegenover elkaar 
was natuurlijk spel 16. Alle 13 slagen had je in 
schoppen en SA. Bij ons liep het nog maar net 
goed af…

Spel 16 
W/OW

♠
♥
♦
♣

V654 
8 
AHVB9 
A108

♠
♥
♦
♣

982 
V753 
32 
V543

♠
♥
♦
♣

3 
1092 
108754 
B762

♠
♥
♦
♣

AHB107 
AHB64 
6 
H9

West Noord Oost Zuid
P 1♦ P 1♠
P 4♥* P 4SA
P 5♠ P 7♥!
P 7♠!? P P

4♥* = splinter 18+ punten, 0/1 ♥ en ♠ fit

5♠ = 2 Azen van de 5, met troefvrouw

Deze 4♥-splinter hadden we niet afgespro-
ken. Ik was allang blij dat we niet in 4♥ eindig-
den! Gelukkig is 7♠ hoger dan 7♥ en kon ik nog  
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TERUGBLIK 50 JAAR 

 
Omdat ik al een tijd lid ben van Leidschenhage 
ben ik gevraagd in het kader van ons 50-jarig  
jubileum een stukje te schrijven over hoe ik naar 
deze tijd bij onze club terugkijk.

47 jaar terugkijken lijkt een behoorlijke klus, maar 
ik zal me beperken tot de eerste jaren (vanaf 1970 
tot de opening van ons huidige Bridgehome). Ik 
zal daarbij met name de aandacht vestigen op 
een man die in mijn ogen toch wel behoorlijk  
onderbelicht en ondergewaardeerd is, ook  
tijdens het laatste jubileum. Ik doel hierbij op Jaap  
Verhoeff, degene die in feite de club in de be-
ginjaren getrokken heeft en in feite ook mede de 
grondlegger is van onze huidige club. 

Ik werd in 1970 door een collega van mijn werk 
(Min. van Onderwijs), Marius Post-Uiterweer, 
bij de club geïntroduceerd. De locatie was de  
Andreaskerk, de koster regelde de drankjes. Wed-
strijdleider was Jaap Verhoeff, die toentertijd een 
simpel speelschema hanteerde: 5 paren de hele 
avond N/Z, 5 paren O/W. Makkelijk op de sco-
rekaartjes in te vullen en de score uit te rekenen. 
Er was toen alleen vrijdagavond als speelavond 
en na afloop werd er bij iemand thuis in de buurt 
nog wat nagetafeld, nou ja, nageborreld. Ik bracht 
toen vaak Jaap Verhoeff naar huis en zo is ook 
een goede band ontstaan. Ik haalde hem voor 
het bridge op en hielp met spellen klaarleggen. 

Jaap was ook degene die de competitie op 31 mei 
liet beëindigen en dan de maand juni gebruikte 
om vriendschappelijke viertallenwedstrijden te  
organiseren tegen bevriende verenigingen, zoals  
Te Werve. 

Omdat de gemiddelde leeftijd van de vereni-
ging toen een stuk lager was, was juni toch een  
vakantiemaand en voorkwam dit competitie- 
vervalsing. Hoewel dit aspect nu minder geldt 
zou ik toch graag willen dat deze wijze van in-
vullen van het speelschema opnieuw wordt inge-
voerd, maar dit terzijde. Midden 70er-jaren werd 
besloten een tweede bridgeavond in te voeren 
en dat leverde illustere leden op als Herman 
en Mick Bloemen, Hans en Joke Lansink, Fred 
en Jet de Smeth, Fred en Ria Worm, Hans en  
Marije van Tilburg en Herman en Loek Nagtegaal. 
Deze lijst is uiteraard niet compleet en sorry als ik 
u niet noem. Wedstrijdleider bleef als altijd Jaap  
Verhoeff.

De antirook campagne was intussen in volle gang 
en er werd besloten op de woensdagavond een 
niet-rook avond op te richten, zeker ook om de 
concurrentie het hoofd te bieden van niet-rook-
clubs, die als paddenstoelen uit de grond rezen.

De club werd eigenlijk te groot voor de Andreas-
kerk en er werd door het bestuur, onder leiding 
van Just Verschuur, naarstig gezocht naar een al-
ternatieve speelruimte. Die werd op een gegeven 
moment gevonden, maar een groep leden was 

corrigeren. Ik zag dat er ook paren waren die 
zelfs 7SA hadden geboden! Baas boven baas… 
Na het spelen was er even pauze, waarna het 
buffet geopend werd. Na alle oorlogsreferenties 
tijdens de speeches waande een aantal leden 
zich volgens mij terug in 1945. Rijen waren er wel, 
maar golden niet voor iedereen en zelfs volle bor-
den werden onder je neus vandaan gekaapt, als 
je je even omdraaide (nee, dit is geen grap). Ze 
zullen wel bijzonder veel honger hebben gehad…  
Edy Zonneveld en Martin Huisintveld dachten 
alles piekfijn in orde te hebben, tot bleek dat er 
niet genoeg te eten was voor iedereen (en ook 
de kwaliteit van het eten enigszins teleurstellend 
was). Heel erg vervelend voor hen, ze zullen 
wel een flink appeltje te schillen hebben gehad 
met de cateraar achteraf. Omdat Carla geen lid 
is (wel geweest), maar mee kwam als mijn +1, 
moesten we een kleine vergoeding betalen voor 
het eten. Gisteren kreeg ik bericht dat het be-
stuur en de lustrumcommissie hadden besloten 
deze vergoeding terug te storten, vanwege alle 
teleurstelling. Dat is hoe ik Leidschenhage ken 
en waar ik zo van houd. Een bijzonder schap-
pelijk gebaar naar mijn mening, dank jullie wel! 

Na het eten volgde de prijsuitreiking en bleek dat 
wij precies op de 50e plek waren beland. Wat een 
pret! Stralend en juichend gingen we op de foto 
en kozen we een mooie prijs. 

Na de prijsuitreiking werden we allemaal door PP 
Worm naar de dansvloer gesleurd. 

Een geweldig bandje speelde swingende mu-
ziek. Carla en haar zus Astrid (ze worden bijzon-
der vaak door elkaar gehaald) besloten dat het 
tijd was om de eerder genoemde jeugd aan het 
dansen te krijgen. Een linedance die op werke-
lijk elke muziek uitgevoerd kon worden werd van 
stal gehaald en binnen no-time stonden ze fana-
tiek te dansen. Steeds meer mensen sloten aan 
en het zag er steeds beter uit. Er werd natuurlijk 
niet alleen gelinedanced, de hele dansvloer stond 
vol met fanatieke swingers. Zelf genoot ik rustig 
na van de leuke dag. 50 Jaar B.C. Leidschenha-
ge, geweldig om daar deel van uit te maken! Ik 
hoop dat er nog vele mooie jaren zullen volgen. 
 
        Danny Molenaar
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het niet eens met het verkassen van de Andreas-
kerk naar een (in hun ogen) minder geschikte  
locatie. Een roerige vergadering volgde en tijdens 
een ingelaste pauze besloot het bestuur haar  
eigen voorstel niet langer te ondersteunen. Dit, 
om volgens eigen zeggen, geen breuk in de ver-
eniging te creëren. Dit besluit werd genomen bui-
ten Jaap Verhoeff om, die ook in het bestuur zat 
voor de technische zaken. Dit betekende de eerste  
crisis van Leidschenhage.

Jaap besloot de club te verlaten en een eigen club 
op te richten.

Hij gebruikte als speelgelegenheid een ruimte die bij 
de PTT hoorde (zijn werkgever) en noemde de club 
DAUT, met als speeldagen maandag en donderdag. 
Deze speeldagen zijn uiteraard niet willekeurig ge-
kozen, het waren immers de enige nog “vrije” dagen 
voor Leidschenhage-leden. Omdat er in de nieuwe 
vereniging aanzienlijke overlap was met Leidschen-
hage - veel leden werden lid van beide verenigingen 
en zelfs de voorzitter van DAUT (Herman Bloemen) 
was dubbellid - bleef er toch veel contact tussen beide 
besturen. De wens voor een eigen speelgelegenheid 
voor iedereen bleef bestaan. Dit leidde op een gege-
ven moment tot het betrekken van een noodgebouw 
in de Prinsenhof, met een bar in eigen beheer. Jaap 
Verhoeff heeft in feite door het creëren van twee speel- 
dagen in zijn DAUT er mede voor gezorgd dat we 
nu 5 speelavonden hebben, waar later nog de mid-
dagen aan zijn toegevoegd.

Het bestuur bleef zoeken naar een beter, perma-
nent gebouw en vond dit uiteindelijk in de Dobbe-
laan. Hier bevond zich een leegstaand schoolge-
bouw, dat omgebouwd werd tot ons Bridgehome. 
De gemeente was hierbij zeer behulpzaam en 
het heeft heel wat bloed, zweet en tranen gekost 
om het zover te laten komen. Namen als Hans 
Lansink, Koos van der Geest (de latere veroor-
zaker van de ”Kooscrisis”) en ook Jos van Kuijen  
mogen hier zeker genoemd worden, wederom niet  
limitatief Ca. 10 jaar later is er uiteraard nog een 
grote verbouwing geweest die uiteindelijk tot het  
gebouw in zijn huidige staat heeft geleid.

Jaap Verhoeff heeft een veel gedetailleerder over-
zicht gemaakt van de 1ste 25 jaar, dat is beschreven 
in zijn boekje. 

Tot slot: mijn impressie zou niet volledig zijn als 
ik niet iemand noemde die een paar jaar na mij 
lid werd van Leidschenhage. Ik doel uiteraard op 
Jan Meulenbeld, waarmee ik vanaf 1974 een hecht 
partnership ben aangegaan. We hebben er, samen 
met onder andere Jan Breur en Rob Meulenbeld, 
in de eerste jaren voor gezorgd dat Leidschenhage 
niet alleen een gezelligheidsclub was, maar ook 
bridgetechnisch wat voor ging stellen.

Maar behalve het samen bridgen, waren Jan en 
ik ook heel goede vrienden, die veel meegemaakt 
hebben op onder andere vakanties naar Roeme-
nië en Spanje.

Jan hield niet van een kantoorbaan en dat leidde 
er toe dat hij van zijn hobby ook zijn werk ging 
maken. Hij haalde het diploma Bridgedocent en 
ging cursussen geven. Zijn manier van lesgeven, 
geduldig en zeer ter zake kundig, leidde er toe 
dat “tig” cursisten na afloop van de cursus zich 
aanmeldden bij onze club. Ik ken de aantallen 
niet, maar ik weet zeker dat de club mede door 
Jan zo gegroeid is. Hij is ons helaas veel te vroeg 
ontvallen.

Tot zover de terugblik in een notendop van de 
eerste helft van ons 50-jaar bestaan, gezien door 
mijn ogen. 

Noot: Ik ben me ervan bewust dat ik vele namen 
niet genoemd heb, mijn excuses daarvoor. Het is 
nu eenmaal niet mogelijk in zo’n vogelvlucht alles 
en iedereen te noemen.         

             Jan Bourquin

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
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WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE

 
De techniek staat voor niets. Dat hoopten Eric van Dijk, 
Erik van Egmond en ik in elk geval toen we de bridge-
drive voor het 50 jarig jubileum gingen voorbereiden.

Ook materialen zijn essentieel. Onze club heeft aar-
dig wat spullen, maar we hebben echt niet voldoende 
voor 250 paren: oftewel 125 tafels. Eerst dus maar 
eens inventariseren en daarna zien wat we bij kun-
nen lenen was de strategie. De NBB was genegen 
om ons zowel bridgemates als wedstrijdleiding voor 
de dag zelf uit te lenen. Bij de Kom Kom… Maer en 
Essesteijn mochten we ook nog bridgemates lenen. 
Tafelbladen hebben we zelf al veel en mochten we 
van het district lenen, die hoefden alleen te worden 
omgenummerd. En biddingboxen mochten we ook 
gebruiken van het district. Zo kwamen we aardig 
in de buurt van wat nodig was en begon het huis 
van Eric en Pascale al aardig uit te puilen. Voor het  
dupliceren van de spellen hebben we gelukkig onze 
opper dupliceerder Wolf Tostmann en toen die klaar 
was kwamen er nog eens 4 kratten bij, in totaal zo’n 
20 kratten! De printer werd bij de club weggehaald 
en getest op de wedstrijdlaptop en de reservelap-
top. En toen bleek dat we alle bridgemates moesten 
updaten, zodat ze allemaal tegelijk konden draai-
en op de ook up te daten NBB rekenprogramma’s. 
Zodoende togen Eric en ik op een maandagochtend 
naar de club om deze acties uit te voeren. Toen we 
vonden dat we wel een kopje koffie verdiend hadden, 
ging de bel. Daar stond een dame met een hondje 
voor de deur. Zij vertelde dat ze graag lid wilde wor-
den van onze mooie club. Daar konden wij haar  
gelukkig van alles over vertellen en na wat rondmai-
len en bellen is er al de volgende dag een partner op 
de woensdagmiddag voor haar gevonden. Wat een 
mooie samenwerking.

En toen begon de grote klus van het indelen van de 
paren en de losse spelers die zich hadden opgege-
ven voor de drive. Alles was op een lange lijst terecht  
gekomen nadat Edy alle mails en papieren opga-
ven had doorgespit. De mailbox van de evenemen-
ten heeft overuren gedraaid. We kwamen een paar 
mensen tegen die met meer dan één partner op de 
lijst stonden en we waren ook een beetje bang dat 
er aanmeldingsformulieren bij het oud papier terecht 
waren gekomen, want de formulierendoos had ik 
al een paar keer onder de wedstrijdbalie vandaan 
gehaald. De hulp van Jeanne en Frits werd inge-
roepen om de “loslopers” zo goed mogelijk te kop-
pelen, want wij kenden niet iedereen. Eric had al 
een groot deel voorbereid en toen konden we gaan 
kijken of alles klopte. Daar waren we wel een paar 
uur zoet mee en gelukkig was Pascale net jarig ge-
weest en was er nog taart over. Wel zo feestelijk. 
Ergens halverwege die laatste voorbereidingsweek 
begon het noodlot echter toe te slaan. Verschillende 
meldingen kregen we van leden die lelijk waren ge-

vallen en zo toegetakeld waren dat ze niet naar het 
jubileumfeest konden komen en dus ook niet bridgen. 
Via Ellen Tolhuisen heeft de club bij de pechvogels 
bloemen laten bezorgen. En vrijdag hoorden we het 
vreselijke nieuws over het ongeluk van Corrie van Rijt, 
onze secretaris. We werden er stil van, wat een dom-
per op het feest!

Intussen hadden we alle deelnemers gemaild over 
hun paarnummer en konden we donderdag de laatste 
wijzigingen ook nog doorgeven. Erevoorzitter Just Ver-
schuur mocht in zijn lijn eindigen aan de tafel tegen Jan 
Greve, zijn vriend en medeoprichter. Op vrijdag werden 
in de Fokkerterminal al zoveel mogelijk spullen klaar-
gezet, maar de elektronica hielden we nog even thuis. 
Op zaterdag waren we al vroeg aanwezig en zo ook 
de wedstrijdleiders Marc en Femmy. Deze bondsar-
biters kwamen ons tijdens de wedstrijd helpen, zodat 
wijzelf gezellig konden meespelen, waarvoor Dank! 
De voorbereidingen en het klaarzetten van alle spul-
len en apparatuur was ruim op tijd gebeurd en toen 
konden we wachten op de eerste bridgers. Die kwa-
men al vroeg. En al snel hadden we tussen Erik, Ma-
delon en Eric een telefoonlijntje van de infobalie in de 
hal naar de wedstrijdbalie en konden we alle mensen 
doorsturen die zich zonder partner of juist met een 
andere partner kwamen aanmelden. Na wat gepuz-
zel was iedereen aan het spelen. Per lijn was er een 
wedstrijdleider van onze club die de spellen uitdeel-
de en zorgde dat het allemaal goed liep. Femmy en 
Marc deden de arbitrages en zagen tijdens het spe-
len ineens dat er scores niet klopten. Het bleek dat 
er mensen de kaarten niet in de goede vakjes terug 
hadden gestoken. Deze draaihanden moesten daar-
na weer terug gestoken worden en apart uitgerekend. 
Dat laatste kan de computer gelukkig voor ons doen. 
En toen bleek dat het noodlot weer had toegeslagen. 
Een niet opgekomen partner bleek onderweg naar de 
Fokkerterminal een ernstig auto ongeluk te hebben 
gehad…

Ik durf het niet aan om hierover een conclusie te trek-
ken. Ik kan alleen melden dat het bridgegedeelte van 
het feest heel goed gegaan is, zowel wat de techniek 
als de materialen betreft en dat alle geleende spullen 
weer netjes terug zijn bij de eigenaars. Vele vrijwil-
ligers hebben hieraan bijgedragen. Terwijl de eerste 
hongerige bridgers naar het buffet gingen, waren Erik 
en Pascale met twee volle grote auto’s al weer onder-
weg om alle kostbare materialen veilig naar huis te 
brengen. De bridgemates van de bond konden weer 
mee in de auto van Femmy. Zondag hebben we op 
onze eigen club alle spullen weer zo goed mogelijk 
terug gezet, zodat de MACM de volgende dag weer 
van start kon. Op de eerste competitieavonden van de 
Kom Kom… Maer en Essesteyn mochten Eric en Erik 
ook nog snel de bridgemates weer goed ingesteld 
terugzetten. Zo was uiteindelijk dinsdagavond alles 
weer opgeruimd en terug waar het hoorde.

(Eric, Erik en) Madelon Spek



21Seizoen 2017/2018 Nr. 1 - september 2017

OVERZICHT BELANGRIJKSTE 
WIJZIGINGEN SPELREGELS 2017

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen in 
de nieuwe spelregels aangegeven op basis van in-
formatie van de NBB. De artikelen verwijzen naar 
de artikelen van de nieuwe spelregels. De nieuwe 
spelregels zijn ingegaan op 1 september 2017 en 
de oude spelregels zijn daarmee niet meer geldig.

Art. 6  Geen twee achtereenvolgende kaarten uit  
 het spel mogen bij dezelfde speler terecht 
 komen 

Art. 7  Het bord moet op tafel blijven liggen en in  
 de correcte positie. 

Art. 7  Andermans kaarten aanraken mag nu ook 
met toestemming van de tegenstander. 

Art. 9  Iedereen, ook dummy, mag een onregelma-
tigheid trachten te voorkomen. 

Art. 12 Er is nu expliciet vermeld dat alleen legale 
acties in de weging mogen worden gebruikt. 

Art. 13 Basisvoorwaarde is nu dat de speler met 
teveel kaarten geen bieding heeft gedaan. 
Het bord wordt sowieso gespeeld. Na af-
loop kijkt de WL of er een a.s. moet volgen. 
Als 14-12 of 15-11 etc. en er is al geboden 
door iemand met een onjuiste hand: Het 
spel mag gespeeld worden en er kan een 
a.s. volgen. 

Art. 15 Bieding en alle volgende biedingen gean-
nuleerd als een speler kaarten van een 
verkeerd bod in handen heeft. Als partner 
overtreder vervolgens een bieding heeft ge-
daan -> a.s. Als nog geen bieding gedaan 
opnieuw bieden met juiste hand en geen 
rechtzetting. 

Art. 15 Als spelers aan de verkeerde tafel zitten en 
de biedperiode is begonnen moeten ze het 
bieden en spelen van het bord voltooien als 
geen van de vier spelers het bord eerder 
heeft gespeeld. 

Art. 20 Een speler moet als hij zich tijdens de bie-
ding realiseert dat hij verkeerde uitleg heeft 
gegeven de WL ontbieden voor het einde 
van de uitlegperiode en de verkeerde uitleg 
corrigeren. Hij mag maar hoeft de WL niet 
eerder te ontbieden. 

Art. 20 Je mag niet vragen t.b.v. partner en geen 
fout antwoord proberen uit te lokken door 
te vragen.

Art. 23 Vergelijkbare bieding. Een vervangende 
bieding voldoet aan ten minste een van de 
volgende criteria: dezelfde of vergelijkbare 
betekenis of subset of zelfde doel. Dan 
geen rechtzetting maar eventueel a.s. na 
afloop spelen. 

Art. 25  Onbedoelde bieding heeft geen relatie 
meer tot ‘pause for thought’. De bedoelde 
bieding staat. Uitzondering mechanische 
fout of verspreking, maar geen verandering 
van gedachte of concentratieverlies. Van 
toepassing ongeacht de wijze waarop de 
speler de fout ontdekte. 

Art. 26 Na vergelijkbare bieding geen voorspeel-
beperking (maar 23C). Geen vergelijkbare 
bieding: verbod voorspelen voor een van 
de kleuren die niet in het legale bieden zijn 
aangeduid. 

Art. 27 Nu het laagst mogelijke bod dat dezelfde 
speelsoort aanduidt. Indien vergelijkbare 
bieding gaat het bieden door zonder rec-
tificatie. 

Art. 30  RHO aan de beurt. Eenmaal passen. LHO 
of partner aan de beurt: partner geen res-
trictie maar 16C2. Indien vergelijkbare bie-
ding geen recitificatie, geen 16C2 maar 
23C. Indien geen vergelijkbare bieding 
partner vervolgens verplicht eenmaal pas-
sen. 26B en 72C aan de orde. 

Art. 31  RHO aan de beurt. Indien vergelijkbare bie-
ding geen recitificatie, geen 26B maar 23C. 
Indien geen vergelijkbare bieding partner 
vervolgens verplicht eenmaal passen (en 
niet steeds). 26B en 72C aan de orde. LHO 
of partner aan de beurt. Partner mag nu 
gewoon bieden en hoeft niet meer steeds 
te passen. 16C2 aan de orde. Overtreder 
mag bieden conform de bepalingen uit A2. 

Art. 32 RHO aan de beurt. Indien vergelijkbare bie-
ding geen recitificatie (geen 26B maar 23C), 
indien geen vergelijkbare bieding partner 
vervolgens verplicht eenmaal passen (geen 
23C maar 26B en 72C). Partner aan de 
beurt. Partner mag nu gewoon bieden en 
hoeft niet meer steeds te passen. 16C2 aan 
de orde. Overtreder mag bieden conform 
de bepalingen uit A2. Art. 40 Je mag tegen-
standers systeemkaart raadplegen om een 
vraag van een tegenstanders conform 20F 
correct te kunnen beantwoorden. 

Art. 42 Toegevoegd dat dummy moet zorgen dat 
leider bekent. Dummy mag nu ook onre-
gelmatigheid van tegenstanders trachten 
te voorkomen. 
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Art. 43 Dummy mag sowieso niet kijken naar de 
kaarten van de tegenspelers en die mogen 
hun hand niet aan dummy laten zien. 

Art. 45  M.b.t. C4b. Nu expliciet alleen leider i.p.v. 
een speler. Een verspreking mag hersteld 
worden maar geen verandering van ge-
dachte of concentratieverlies. 

Art. 50  Nieuwe aanpak, splitsing strafkaart nog op 
tafel of niet. 1) Als nog op tafel: informatie 
voor iedereen geoorloofd 2) Als terug in de 
hand: GI en OI 3) als gespeeld: informatie 
over hoe tot stand gekomen OI 

Art. 53 Voor de beurt voorspelen in de dertiende 
slag moet hersteld worden. 

Art. 56 Geen verwijzing meer naar 54D maar hier 
uitgewerkt. 

Art. 57  De leider mag nu ook eisen om een kaart in 
een specifieke andere kleur te spelen. 

Art. 64 Er is nu een protocol voor herhaald verza-
ken in dezelfde kleur en beide partijen ver-
zaken op hetzelfde spel. 

Art. 65 Ook voor leider eindigt het recht de kaart 
correct te laten leggen als in de volgende 
slag is voorgespeeld. 

Art. 66 De termijn om de eigen kaart te mogen in-
zien is nu tot de eigen partij gespeeld heeft 
in de volgende slag en niet tot er is voor-
gespeeld. 

Art. 68 Er kan na een claim doorgespeeld worden 
maar alleen als alle vier de spelers dat wil-
len. Degene die claimt is verplicht zijn hand 
te laten zien. 

Art. 62  62C3. Als beide partijen verzaken in dezelf-
de slag zijn ze beide onvoldongen of beide 
voldongen. 

Art. 72 72C bevat het oude artikel 23, besef van 
mogelijk nadeel. 

Art. 75 Er is nu een protocol voor de WL hoe dit 
soort gevallen te behandelen. 

Art. 79 C2 Wijzigen foute scores na correctieter-
mijn. De toernooiorganisator mag nu toe-
staan dat er scores in een later stadium 
worden gewijzigd. De WL moet ervan over-
tuigd zijn wat de juiste score is. 

Art. 86 Vaststellen score fouled board bij viertallen. 
Het Bondsbestuur heeft aanvullend gere-
geld wat er moet gebeuren als borden ver-
keerd zijn gedupliceerd. 

a.s. = arbitrale score

RHO = rechter tegenstander

LHO = linker tegenstander

OI = ongeoorloofde informatie

GI = geoorloofde informatie

 
Zie voor meer informatie: www.bridge.nl/spelregels 

Wolf Tostmann
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DE REDACTIE VAN ONS CLUBBLAD 
DOOR DE JAREN 

 
Het oudste nummer 
van ons clubblad dat 
ik heb kunnen vinden 
stamt uit 1987 en het 
werd samengesteld 
door de onvergeteli-
jke Jaap Verhoeff, de 
wedstrijdleider van de 
beginjaren. 

Jaap zorgde ervoor 
dat er in zijn vijf lijnen 
altijd tien paren waren 
die vijf spellen per tafel 
speelden. Dat maakte het met de hand uitrekenen 
per tafel zo gemakkelijk, de laagste kreeg een nul, 
de hoogste een acht, dus 20 per spel en dat maal 
vijf, dat maakt 100. Dus ieders percentage kwam 
er zo uitrollen. Er waren zes series en aan het eind 
werden de uitslagen gepubliceerd in het clubblad. 
Dat feit bepaalt nog immer het ritme van het ver-
schijnen van Dobbepraat: om de zes weken. De 
voorzitter schreef wat en er werd geschreven over 
wedstrijdleidervreugde en – leed. Wie de stencils 
maakte stond er niet bij. Maar er was wel veel tik-
werk en dat bleef. Ook in het computer tijdvak. 

In september 1991 kwam er een vijftal dames in 
de redactie. Dat waren Pascale van Duyse (thans 
van Dijk), Leontien Hoogweg (lang actief in het dis-
trict), Joke Lansink (nog immer lid) Madelon Mole-
naar (thans Spek en zeer actief) en Marieke van 
der Valk. Zij gingen enthousiast aan de slag om een 
meer attractief clubblad te maken met onder meer 
interviews en verslagen. Toen we in 1994 overgin-
gen naar ons huidige clubgebouw werd onder deze 
redactie de naam Dobbepraat ingevoerd. En de 
dames maar knippen en plakken. De samenstelling 
van deze redactie bleef ongewijzigd tot september 
1995 toen Joke en Marieke afvielen. Het overge-
bleven drietal ging voort tot en met oktober 1996. 
Vanaf december van dat jaar werd de redactie 

gevormd door Frits Bodaan, die het zes jaren vol-
gehouden heeft, met Peter Jansen, die nadrukkelijk 
waarnemend redacteur genoemd werd. Hij was 
er dan ook al spoedig uit, en weer Joke Lansink,  
terug van weggeweest. In april 1997 werd de samen-
stelling van de redactie weer anders. Frits Bodaan 
bleef en werd aangevuld met Tom Mendel, Esther 
Schouw, Fred de Smeth, die was al puzzelredac-
teur voor jaren, en Hans ter Steege. In september 
van dat jaar kwam Pieter Bussemaker in plaats van 
Esther Schouw. In oktober 1997 was Tom Mendel 
op eens verdwenen uit deze groep. Vaak zaten er 
toch wel spanningen achter die mutaties op korte 
termijn van de redacties, maar het is niet aan deze 
chroniqueur om dat te achterhalen. 

Logisch is wel dat er in september een verander-
ing van de redactie wordt doorgevoerd. Dan vangt 
immers de nieuwe cyclus aan. De colofon vermeldt 
dat in september 1998 de redactie gevormd wordt 
door Frits Bodaan, Anja Groenewege en Hans ter 
Steege. Dit drietal werd in december van dat jaar 
aangevuld met vier mensen, Herman Bloemen, 
Jan Bourquin (die het ook jarenlang volgehouden 
heeft,) Charles de Jong en Monique Tetteroo.

Hoe de taakverdeling 
precies was werd niet 
vermeld. Wellicht dat 
één der toenmalige 
leden daarover iets kan 
schrijven. In 1999 viel 
Hans ter Steege weg en 
kwam Jeth de Smeth er-
bij. In totaal waren er nu 
zeven redactieleden. In 
september 2000 waren 
dat er weer vijf. Charles, 
Anja en Monique vallen 
af en Frank Bloemen 
komt er bij. Herman Bloemen ontviel helaas toen 
aan de club, Jet de Smeth trok zich terug en de 
toenmalige voorzitter Theo Smulders wees mij 
als hoofdredacteur aan. Ik denk zonder goed in-
tern overleg, met als gevolg dat toen ik de eerste  
redactiebijeenkomst bijwoonde, Frits Bodaan mij 

Jaap Verhoeff

Pascale van Duyse Joke Lansink

Herman Bloemen Charles de Jong

Jet de Smeth
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onmiddellijk vroeg het hoofdartikel te schrijven. 
Dan kom je net binnen! Maar goed dat heb ik toen 
maar gedaan – ik kon niet veel anders - en ik 
heb dat volgehouden tot de huidige dag. Frank 
Bloemen was onze man voor de computer, Frits 
Bodaan verzorgde het knip- en plakwerk van de 
opmaak, want alles moest keurig worden opge-
plakt en werd vervolgens bij de drukker gefo-
tografeerd en verder verwerkt. Jan Bourquin hield 
contact met de drukker, schreef en redigeerde en 
allemaal probeerden we de stijl- type- en schrijf- 
fouten eruit te halen. En dat corrector zijn 
valt niet mee, vooral niet als je een artikel zelf  
geschreven hebt. En een tijd dat het duurde! ’s 
Morgens om een uur of tien op de betreffende 
woensdag beginnen en ’s avonds om half elf 
klaar. Frits Bodaan was een zware roker en de 
redactiekamer, liggend waar nu de rookkamer is, 
was vrij klein. De rook was nauwelijks uit haren en 
kleren te krijgen. Ik hoefde me nog net niet thuis 
buiten uit te kleden. In maart 2002 gaf Frits de pijp 
aan Sint Maarten en gingen we met ons drietal 
verder. Jan opmaak en puzzelcorrectie en onder-
handelingen met de drukker, Frank techniek en 
ik, artikelen schrijven en anderen opporren voor 
hun bijdragen. Dat waren toen vooral de voorzit-
ter, de wedstrijdleiders en de prijswinnaars. Frank 
haakte af en in september gingen we toen verder 
met Liesbeth Gloudemans – van der Eb aan de 
computer. Die kon heel goed met Word overweg. 
Was een zinnetje niet passend, dan verbouwde 

ze met iets kleinere of grotere tussenruimten de 
tekst zodanig dat alles paste. Helaas vertrok zij 
snel naar het oosten van het land en toen zaten 
we even zonder onze technische ondersteuning. 
Ik weet niet eens meer hoe we dat met invallers 
precies hebben opgelost, maar Dobbepraat bleef 
verschijnen. 

Er kwamen steeds meer advertenties in ons 
blad. Zorg voor de advertenties was ook al aan 
de redactie opgedragen. Wij probeerden zes 
pagina’s advertenties te hebben met een vaste 
omslag van het blad. Die werden één keer per 
jaar voorgedrukt, zodat de drukker van het blad 
daarvan een voorraad voor één jaar kon aan-
leggen en de zelf gemaakte teksten van de club 
daartussen kon verwerken. Het aantal bladzijden 
van het geheel moet door vier deelbaar zijn. Het 
minimale nummer had 16 pagina’s. Leuk als je er 
opeens 19 of zo bleek te hebben. Dat was drie 
bladzijden eruit of één erbij. En dat met teksten! 
Bijzonder is ook dat we vele puzzels hebben kun-
nen opnemen. Die waren goed voor twee bladzi-
jden. In dit overzicht past het om de namen van 
de redacteuren op te nemen. Fred de Smeth was 
de eerste. Jarenlang heeft hij de puzzels ver-
zorgd; zijn opvolger was Frits Gies. Toen die er 
noodgedwongen met stopte, heeft Carel Hooijman 
deze rubriek overgenomen. Na zijn overlijden 
werd Aad Zaat bereid gevonden en nu klaart Jan 
Pleit de klus. 

Tot april 2004 hebben Jan en ik samen doorge-
modderd. We zochten immers iemand die woens-
dag vrij was en verstand had van tekstverwerk-
ing. Toen kwam Erik van Egmond erbij voor de 
computer.

Frank Bloemen

Jan Bourquin redigeert en Eric van Egmond aan de 
computer
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Hij werkte wel, maar was ’s woensdags beschik-
baar. We gingen het blad nu op de computer ge-
reed maken. Na de veelal noodzakelijke correc-
ties - als maar afdraaien en teksten corrigeren 
- ging het blad elektronisch naar de drukker. We 
kwamen op het idee dat foto’s opnemen in het 
blad ook wel leuk zou zijn. Het verwerken van fo-
to’s, die nog mooier uit kwamen toen we Dobbe- 
praat op glanspapier afdrukten, helpt tegen-
woordig ook om aan de benodigde bladzijden te 
komen. We gingen van zwart wit naar kleuren-
druk, over en weer werd het blad mooier.

Maar Word en foto’s is niet helemaal je dat. Had 
Erik het net een beetje voor elkaar op de computer 
met de foto’s in de documenten dan verschoof er 
weer wat in het beeld. Daar kreeg hij wat van! 
Er is geen muis kapotgegaan. Sterke apparaten 
blijkbaar. We kregen ook een snellere computer 
en dat mocht ook wel. Want met foto’s werd het 
afdraaien wel een heel langdurige geschiedenis. 
En zo langzamerhand waren we ook sneller klaar. 
Veel werd per computer voorbereid en thuis al ge-
rangschikt. Na verloop van tijd zaten we om half 
vier al aan een biertje. De redactie bleef in deze 
samenstelling bijeen tot 2012. Een record dus. 
Maar helaas Erik kreeg het te druk met de club 
en daar zaten we weer met het probleem compu-
terverwerking. 

Jan Biesheuvel bood uitkomst. Niet dat hij zelf 
veel redactionele hulp biedt, maar in zijn bedrijf 
zit veel technische bekwaamheid. En dat loopt 
gesmeerd. Geen verspringende foto’s meer. Even 
nog wrijving tussen de door ons gehanteerde soft 
ware en die van het bureau, maar dat is alle-
maal opgelost. Door vroegtijdig aanleveren was 
de stof al verwerkt en kon de correctie beginnen 
als de redactie aankwam. We kregen aanvulling 
in december 2013 met Wolf Tostmann. Meestal 
worden we bij Arrow Grafitotaal geassisteerd 
door Eveline Hendriks.

Vanaf juni 2014 toen Jan afhaakte, doen Wolf en 
ik samen de redactie.

Daarom nu de conclusie: Jan Bourquin heeft 
iets minder dan 16 jaar deel uitgemaakt van de 
redactie en aangezien ik erbij kwam in septem-
ber 2001, zit ik er ruim 16 jaar in. Waar je maar 
kampioen in kan zijn. Maar er is geen reglement 
dat een maximum vaststelt of is het zo als met 
de overige medewerkers, behalve het bestuur,  
zolang je blijft zitten, geen zorgen? 

Wat de toekomst aangaat: te denken is aan een 
digitaal verschijnen van het blad, hoewel dat te-
gen de tendens ingaat. Steeds meer organisa-
ties, pensioenfondsen, weldadigheidswervers, 
etc. komen met een “papieren” blad. Te denken is 
dat simpele clubnieuwtjes digitaal verspreid zul-
len worden, zoals onlangs de bestuursbrief op de 
computer te lezen was. Maar omdat lezen van het 
scherm niet zo prettig is, lijkt ook in de toekomst 
Dobbepraat in bladvorm te blijven verschijnen, 
met verslagen, foto’s en met advertenties, puz-
zels en zo meer. De redactie kan aan de gang 
blijven. En de leden krijgen wat in handen.

Herman Nagtegaal

Wolf Tostman, Jan Bourquin en Eveline Hendriks
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NIEUWE BLAUWE BARKAARTEN

 
Vanaf 1 september komt er 
een nieuwe kleur barkaar-
ten, blauwe. Op sommige 
dagdelen zullen de ‘’oude” 
groene barkaarten nog 
worden uitgegeven, om 
deze op te maken. 

De groene barkaarten blij-
ven geldig tot 1 september 
2018. Dus in het komende 
seizoen kunnen de groene 
en de blauwe barkaarten 

worden gebruikt bij de bar. Na 1 september 2018 
mogen alleen nog blauwe barkaarten worden  
gebruikt bij de bar. Mocht iemand daarna nog oude 

barkaarten hebben, dan kunnen deze bij de pen-
ningmeester worden omgeruild voor nieuwe bar-
kaarten, of voor contant geld.

Wij danken “ABS den Elzen” en “Dreamfactory” 
voor de sponsoring van de barkaarten.

SPELEN TEGEN BERRY

 
In Juni werd ik door Alex Barendregt gevraagd in te 
vallen op de Lombard. In de A groep nog wel. Dat is 
leuk, want daar spelen ook bekende spelers mee. Zo-
als op deze avond: Bas Drijver, Gert-Jan Paulissen en 
Berry Westra als meest aansprekende namen. 

In de laatste ronde van de avond moesten we 
dan ook tegen Berry. Ook hij was deze avond een  
invaller en speelde met Aarnout Helmich, ook 
geen onaardige speler en oud-lid van onze club. 
Van deze confrontatie een drietal leuke spellen 
die ik dacht met u te delen. Het is mogelijk wat 
technisch, maar hopelijk is ook de passie voor 
mooi bridge goed te lezen. De spelvorm is butler, 
soort viertallen dus. 

Spel 21 een foutje van de meester. Althans,  
volgens Berry. 

Spel 21 
N/NZ

♠
♥
♦
♣

32 
105 
A987 
97432

♠
♥
♦
♣

AV986 
HVB2 
B54 
B

♠
♥
♦
♣

B1054 
976 
V3 
10865

♠
♥
♦
♣

H7 
A843 
H1062 
AHV

Noord Oost Zuid West
pas pas 1♦ 1♠
pas 3♠ X pas
4♦ pas pas pas

Je bent Zuid en opent 1♦. Berry volgt 1♠, maat past 
en rechts biedt 3♠. Maat zal niet veel hebben, maar 
om met 19 punten (gewoon) 3♠ te laten spelen gaat 
me te ver. Dus toch maar doublet en hopen dat het 
goed komt.

Maat twijfelt, maar biedt gelukkig 4♦. Gelukkig, want 
3♠ werd aan de meeste tafels gemaakt. 3♠ kan wel 
down, maar dat is best lastig. Noord moet met ♥10 
starten, die door Zuid wordt gezakt. Aangezien er 
dan geen directe entree in Oost is voor de schop-
pen snit, kom je tijdig aan slag om maat z’n introe-
ver te geven.

Tegen 4♦ start West met ♥H, die mag houden.  
♥B na, genomen met de Aas. 

Gezien het bieden zal West wel ♠A hebben en dus 
wil je niet dat Oost (vroegtijdig) door de schoppen 
heen kan spelen. Daarom begon ik met ruiten voor 
de ♦A, en ruiten voor de ♦V en ♦H. Dat lijkt niet  
ongunstig. Nu ♣A en ♣H. Als de klavers rond zitten 
èn West heeft de derde ruiten (daar lijkt het op), is 
je contract veilig. Je kan dan op de vrije klaveren de 
schoppen(s) kwijt.

Berry denkt na … (dat is slecht nieuws) en gooit een 
schoppen weg. Is dit het einde, of is er nog hoop? 
Ja zeker. Omdat Berry niet troeft, heb je tempo om 
de klavers hoog te krijgen. Inderdaad bleek de ver-
dediging machteloos. ♣V mag Berry namelijk rustig 
troeven, maar ik heb nu twee harten introevers in 
dummy om de vijfde klaver te ontwikkelen.
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Berry vertelde me zelf wat er fout ging. Hij moet de 
tweede klaver troeven en een KLEINE harten na-
spelen. Als hij de tweede klaver troeft zijn mijn kla-
vers nog geblokkeerd en kan hij, door harten na te 
spelen, voortijdig een harten entree weghalen (pro-
beer maar). De kleine harten is vervolgens nood-
zakelijk om te voorkomen dat mijn ♥8 hoog wordt. 
Ik kon er geen speld tussen krijgen, maar denk niet 
dat IK dat had verzonnen.

Op spel 25 een mooi technisch spel. Je bent Zuid 
en je moet aan de bak..

Na het uitermate verhelderende biedverloop van 
1♣-3SA mag je dat contract als Zuid gaan spelen. 
West komt uit met ♥3 (kleintje plaatje). Je legt ♥8 en 
die houdt (Oost ♥7). 

♠
♥
♦
♣

63 
B108 
VB105 
AHB7

♠
♥
♦
♣

H108 
H96 
A832 
V93

Je zal de ruitens moeten ontwikkelen, dus eerst 
maar eens ♦V uit dummy. Deze mag de tweede 
slag maken en ♦B de derde slag. Helaas renon-
ceert West de tweede ronde. Wat nu? Er zijn pas 
acht slagen (4 klaveren, 3 ruiten en 1 harten). De 
negende moet of uit schoppen of uit harten komen.

Ik deed eerst maar eens drie keer klaver (eindigend 
in dummy) en iedereen loopt deze bij. Tijd voor een 
plan. Als Oost ♠A heeft en nog een harten ziet het 
er somber uit. Aarnout op de Oost stoel zal heus 
opstappen om harten in te spelen. Daar hoeven we 
verder geen rekening mee te houden (dan zijn we 
waarschijnlijk gewoon down).

De grote vraag is hoe zitten de hartens? West heeft 
1 ruiten en 3 klaveren en dus 9 kaarten in de hoge 
kleuren; zeker ♥A, maar waarschijnlijk ook ♥V (het 
is voor Oost niet zinnig om de Vrouw te zakken in 
slag 1). Oost speelde in slag 1 ♥7 bij; kunnen we 
daar wat mee? Dat lijkt op een oneven aantal (laag-
hoog = even); logischerwijs 1 of 3 en dan heeft 
West er dus 4 of 6.

Zou West maar 4 hartens gehad hebben? Waarom 
is hij dan niet z’n langste hoge kleur (schoppen)  
gestart in plaats van een mogelijke slag weggeven 
in harten? Nee, die mogelijke vierkaart harten zit 
me niet lekker. Maar zou West dan zes hartens  

hebben gehad en had Oost slechts één? Ja, dat 
zou best wel eens kunnen. Dan heeft Oost geen 
harten meer om door te spelen en moet de negen-
de slag uit schoppen (Heer?) komen.

Nog niet helemaal zeker wat ik ga doen, incasseer 
ik de vierde klaver (ruiten weg) en speel een schop-
pen van tafel. Oost legt klein; niet de Aas. Interes-
sant. De ♠H of de ♠10? 

Schoppen naar ♠H is winnend als Oost ♠A heeft en 
een singleton harten. Klinkt heel redelijk, maar… is 
er geen alternatief? Stel dat West aan slag komt, 
dan moet deze een slag brengen naar of ♥H of ♠H. 
En dat is dan je negende slag! Het enige wat je dus 
nog hebt te doen is de schoppen van Oost dekken! 
Je legt ♠10 en West speelt ♠A. Het spel is voorbij, 
maar het hele zitsel heeft nog een kleine pointe. 

Spel 25 
N/OW

♠
♥
♦
♣

63 
B108 
VB105 
AHB7

♠
♥
♦
♣

A94 
AV5432 
6 
542

♠
♥
♦
♣

VB752 
7 
H974 
1086

♠
♥
♦
♣

H108 
H96 
A832 
V93

Oost heeft ♠V en ♠B; hij moet eigenlijk een hon-
neur inleggen. Dat maakt in de praktijk door het 
bezit van ♠10 niet uit. Maar zonder ♠10 moet de 
leider het dan wel heel mooi doen.

Tenslotte spel 26 (Oost gever, allen kwetsbaar). 

Je bent Zuid en hebt in handen: ♠V62, ♥6, 
♦AHV9743, ♣107. Voor je opent Oost, eerste hand, 
iedereen kwetsbaar, met 3♥. Wat te doen? Bieden 
is zeker gevaarlijk, maar passen zeer zeker ook. Je 
hebt wèl 7 slagen en die heb ik lang niet altijd. En 
wat doe je als er achter je 4♥ komt? Het is al met 
al Butler (viertallen telling), dus die vierde komt vrij 
snel. Wat ga je dan doen? Passen?

Ik besloot in al mijn ‘wijsheid’ dat ik niet ging passen. 
Liever snel wat doen en dan maar hopen dat part-
ner het weet. OK, dat is besloten. Maar wat gaan 
we bieden? 4♦ lijkt normaal, maar gaat de meest 
waarschijnlijke manche, 3SA, voorbij. Na doublet 
dreigt maat schoppen te gaan bieden of (erger) 4♥ 
te gaan doubleren en dat lijkt me ook geen fijn plan. 
Het enige alternatief is zelf 3SA bieden. Ziet er raar 
uit, maar het voelde goed, dus hoppa, “no guts, no 
glory”! 
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Spel 26 
O/Allen

♠
♥
♦
♣

843 
AH2 
108 
HV543

♠
♥
♦
♣

AHB107 
B 
B52 
AB62

♠
♥
♦
♣

95 
V10987543 
6 
98

♠
♥
♦
♣

V62 
6 
AHV9743 
107

Noord Oost Zuid West
3♥ 3SA X

pas pas 4♦ X
pas pas pas

Berry zat achter me en doubleerde vlot. Na twee 
keer pas zat ik weer. Geen harten stop, geen kla-
verstop en een magere schoppen stop. Het lijkt 
heel normaal om uit 3SA weg te lopen.

Toch… wat is er aan de hand? Zo’n doublet van 
Berry komt vrij snel in deze situatie, vooral om druk 

op de tegenpartij te zetten. Maar het is allemaal wel 
héél mager… en maat heeft ook al niet geredou-
bleerd… Nee, dit durf ik niet: 4♦. Zoals je kan zien, 
was dat niet goed; 3SA is pletterdood. Tot overmaat 
van ramp vindt Berry de schoppen introever zodat 
ik roemloos ééntje down ging in 4♦. 

Aan tafel moesten we er allemaal hard om lachen 
en het was heus geen drama, maar hier heb ik echt 
wel een nachtje (slecht) van geslapen.

Hoop dat jullie dit leuk vonden!

Peter-Paul Worm

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 
- passend alternatief als opbaren thuis niet mogelijk of niet gewenst is
- iedere zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur informatief te bezoeken

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum
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?”

Boer & van der Helm uitvaartzorg         070 - 320 20 40
www.uitvaart-boer-helm.nl

&Vertrouwd
Persoonlijk
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SUBTOP TRAINING

Beste leden, 

na het enthousiasme van afgelopen jaar gaan we 
ook komend jaar door met de Subtop Training!

Waarom meedoen?
De Subtop Training is zowel leerzaam als gezellig. 
Veel mensen doen al jaren mee, omdat het een leu-
ke en leerzame bridge ervaring is, waarbij je bezig 
bent met je hobby. 

Wat bieden we u aan?
- 6 lessen van 3 uur, gegeven door ervaren train-

ers die zelf aan de Nationale en Internationale top 
spelen;

- Hand-out over de lessen, waarmee u rustig alles 
nog eens na kunt gaan;

- De mogelijkheid om alle bridge gerelateerde vra-
gen te stellen waar u altijd al antwoord op wilde 
hebben.

Onderwerpen en Data
Na elk jaar houden we een evaluatie onder de deel-
nemers, zodat we het programma ook voor het jaar 
daarna op maat kunnen aanbieden. De belangrijk-
ste conclusie was: ‘Meer spelen, waarbij er uiter-
aard de mogelijkheid is om hulp/tips te vragen.’ Dat 
hebben we dus in het nieuwe programma verwerkt. 
Dat ziet er zo uit:

Datum Onderwerp trainer

30 september 2017 Afspel: ‘De gevaarlijke hand’ Tim
4 november 2017 Splinters Danny
20 januari 2018 Veel spelen en korte herhaling les 1 & 2 Tim
3 februari 2018 Tegenspel: ‘Switchen of niet?’ Tim

24 maart 2018 4e kleur en verder Danny

21 april 2018 Veel spelen en korte herhaling les 4 & 5 Danny

Kosten
De kosten zijn zoals elk jaar:
€  60,- voor Leidschenhage leden
€ 120,- voor niet-leden

Tijden
Bij genoeg animo (26+ deelnemers) hebben we een 
ochtendgroep en een middaggroep.
Ochtendgroep: 09.30 - 12.30
Middaggroep:   13.00 - 16.00

Uiteraard kunt u uw voorkeur bij het aanmelden 
doorgeven.

Aanmelden
Aanmelden kan via de mail: dannyentimbridge@
gmail.com
Voor vragen kunt u telefonisch terecht bij Danny 
Molenaar: 06-81483832

Hopelijk tot komend jaar!

Tim Verbeek en Danny Molenaar 

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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LEIDSCHENHAGE COMPETITIE & TOERNOOI SCHEMA 2017-2018     

 
CLUB     SERIE     PERIODE    SOORT   GEEN BRIDGE  BIJZONDERHEDEN 
    
MACM Opening 4 sep – 16 okt 7 PAREN

Herfst 23 okt – 27 nov 6 PAREN
Nieuwjaar 4 dec – 29 jan 6 PAREN 24 dec t/m 1 jan 18 dec kerstdrive
Winter 5 feb – 12 mrt 6 PAREN
Lente 19 mrt – 30 april 6 PAREN 2 april 2e Paasdag 26 mrt paasdrive
Zomer 7 mei – 25 juni 7 PAREN 21 mei 2e Pinksterdag

MAC Opening 4 sep – 23 okt 7 PAREN* 2 okt ALV
Herfst 30 okt – 4 dec 6 BUTLER
Nieuwjaar 11 dec – 5 febr 6 PAREN 24 dec t/m 1 jan 18 dec kerstdrive
Winter 12 feb – 19 mrt 6 PAREN
Lente 26 mrt – 7 mei 6 PAREN 2 april 2e Paasdag 26 mrt paasdrive
Zomer 14 mei – 25 juni 6 PAREN 21 mei 2e Pinksterdag

DICM Opening 5 sep – 17 okt 7 PAREN
Herfst 24 okt – 5 dec 7 PAREN
Nieuwjaar 12 dec – 29 jan 7 PAREN 24 dec t/m 1 jan 19 dec kerstdrive
Winter 6 feb – 20 mrt 7 PAREN 6 mrt ruitenboer
Lente 27 mrt – 8 mei 7 PAREN 27 mrt paasdrive
Zomer 15 mei – 26 juni 7 PAREN

DIC Opening 5 sep – 17 okt 7 BUTLER*

Herfst 24 okt – 5 dec 7 BUTLER

Nieuwjaar 12 dec – 29 jan 7 BUTLER 24 dec t/m 1 jan 19 dec kerstdrive
Winter 6 feb – 20 mrt 7 PAREN
Lente 27 mrt – 8 mei 7 PAREN 27 mrt paasdrive
Zomer 15 mei – 26 juni 7 PAREN

WOCM Opening 6 sep – 18 okt 7 PAREN
Herfst 25 okt – 29 nov 6 BUTLER
Nieuwjaar 6 dec – 31 jan 7 PAREN 24 dec t/m 1 jan 20 dec kerstdrive
Winter 7 feb – 21mrt 7 PAREN
Lente 28 mrt – 9 mei 7 PAREN 28 mrt paasdrive
Zomer 16 mei – 20 juni 6 PAREN 27 juni slotdrive

WOC Opening 6 sep – 18 okt 7 PAREN*
Herfst 25 okt – 29 nov 6 BUTLER
Nieuwjaar 6 dec – 31 jan 7 PAREN 24 dec t/m 1 jan 20 dec kerstdrive
Winter 7 feb – 21 mrt 7 PAREN
Lente 28 mrt – 9 mei 7 PAREN 28 mrt paasdrive
Zomer 16 mei – 27 juni 7 PAREN

DOCM Opening 7 sep – 19 okt 7 PAREN
Herfst 26 okt – 30 nov 6 BUTLER
Nieuwjaar 7 dec – 1 feb 7 PAREN 24 dec t/m 1 jan 21 dec kerstdrive
Winter 8 feb – 22 mrt 7 PAREN 29 mrt paasdrive
Lente 29 mrt – 3 mei 6 PAREN 10 mei Hemelvaart
Zomer 17 mei – 28 juni 7 PAREN
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DOC Opening 7 sep – 19 okt 7 PAREN*
Herfst 26 okt – 30 nov 6 BUTLER
Nieuwjaar 7 dec – 1 febr 7 PAREN 24 dec t/m 1 jan 21 dec kerstdrive
Winter 8 feb – 22 mrt 7 PAREN 29 mrt paasdrive
Lente 29 mrt – 3 mei 6 BUTLER 10 mei Hemelvaart
Zomer 17 mei – 28 juni 7 PAREN

VRIJCM Opening 1 sep – 13 okt 7 PAREN
Herfst 20 okt – 24 nov 6 BUTLER
Nieuwjaar 1 dec – 26 jan 7 PAREN 24 dec t/m 1 jan 22 dec kerstdrive
Winter 2 feb – 16 mrt 7 PAREN 27 april oranjedrive
Lente 23 mrt – 11 mei 6 PAREN 11 mei hemelv.wknd 30 mrt paasdrive
Zomer 18 mei – 29 juni 6 PAREN

VRIJC Opening 1 sep – 13 okt 7 PAREN*
Herfst 20 okt – 24 nov 6 BUTLER
Nieuwjaar 1 dec – 26 jan 7 BUTLER 24 dec t/m 1 jan 22 dec kerstdrive
Winter 2 feb – 9 mrt 6 PAREN 16 mrt bloembollendrive 9 mrt ruitenboer
Lente 23 mrt – 18 mei 6 PAREN 27 april en 11 mei 30 mrt paasdrive
Zomer 25 mei – 29 juni 6 PAREN

- *Eén avond tijdens deze serie viertallen
- groepskampioenschappen op basis van de winterserie
- kerstdrive geldt niet voor de competitie, paasdrive geldt wel voor de competitie

BCL BRIDGEWEEKEND  6 okt – 8 okt   DIVERSE    MH

VIERTALLENTOERNOOI  Zaterdag 14 okt  7 x 7 VIERT

MARATHON   Zaterdag 28 okt  3 x 28 TOPINT    JB

MARIANNEDRIVE   Zaterdag 11 nov  1 x 24 TOPINT   JW

OLIEBOLLENDRIVE   Woensdag 27 dec 1 x 24 TOPINT

APPELFLAPPENDRIVE  Vrijdag 29 dec  1 x 24 TOPINT    MST

NIEUWJAARSDRIVE   Zaterdag 6 jan  1 x 24 TOPINT    JB

ZONDAGMIDDAGDRIVE  Laatste Zo okt – april  1 x 24 TOPINT   JW

SOROPTIMISTENDRIVE  Zaterdag 10 maart  1 x 24 TOPINT    JW

BLOEMBOLLENDRIVE  Vrijdag 16 maart  1 x 24 TOPINT    MST

MEDEWERKERSFEEST  Zaterdag 7 april  1 x 12 & 1 x 15 TOPINT  EVE

ORANJEDRIVE   Vrijdag 27 april  1 x 24 TOPINT

HEMELVAARTSDRIVE   Vrijdag 11 mei   1 x 24 TOPINT    MST

CLUB&GROEPKAMPIOENSCHAP  Zaterdag 19 mei  2 & 1 x 21 PAREN   HST/JB

n.b. herfstdrive gaat dit jaar niet door i.v.m. julileum
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 “Weer of geen weer,         
het is altijd bridgeweer!” 

BCLH ZONDAGMIDDAG 
DRIVES 

De 2e en 4e  zondag van de maand 
2017: Start 22 oktober, 12 en 26 november, 10 december 
2018: 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart 

 

 
 

Jeanne Wubben en Cobi Alkemade zijn de gastvrouwen. 
Je wordt verwelkomd met een gratis kopje koffie of thee 

 en kunt voor €2,50 per persoon meespelen. 
De zaal is om 13.00 uur open; het bridgen start om 13.30 uur.  

De prijsuitreiking is rond 17.00 uur. 
Je kunt binnenlopen, ook als je alleen wilt komen (we zorgen dat je kan spelen) 

Of van tevoren aanmelden op zondagmiddag@bclh.nl  
of bellen Jeanne Wubben (070)3944417 

 

Jeanne en Cobi zien jullie graag komen! 
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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
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ZOMERBRIDGELEIDER DOCM

 
Sinds juli 2014 speel ik met veel plezier op de 
donderdagmiddagclub DOCM onder de perfecte 
leiding van Jeanne Wubben. Het gaat er heel 
ongedwongen in een prettige sfeer aan toe. Zelf 
heb ik in maart/april 2014 de CLA-cursus gedaan 
en deze afgesloten met een diploma. Veel deed 
ik er niet mee behalve dan het leiden van een 
kleine club op de dinsdagavonden. Ik wilde wel 
wat meer, vooral het NBB-rekenprogramma wilde 
ik wel wat beter leren kennen. Dit aangegeven bij 
Jeanne en zij was meteen bereid mij een paar keer 
te laten meelopen en wegwijs te maken, hetzelfde 
deed Suksmi Abbink. Toen het schema voor de 
zomerdrives bekend werd gemaakt, zaten er wat 
gaten in op de donderdagmiddagen waarvoor ik 
me bij Madelon Spek beschikbaar stelde en zij 
accepteerde dat gaarne.

Nu stond ik op de lijst en werd het toch wel een 
beetje spannend, maar kijk daar schoot al iemand 
te hulp, loop met mij mee op de dinsdagmiddag 
stelde Albert Wedman voor, dan krijg je al een 
beetje routine met de gang van zaken. Dit dank-
baar geaccepteerd en twee keer meegelopen, hij 
liet me mijn gang gaan maar was wel stand-by voor 
eventuele calamiteiten.

Mijn vuurdoop was op donderdagmiddag 27 juli, 
meteen maar 36 paren, best wel hectisch maar 
zijn belofte nakomend was Albert in de buurt om  

eventueel in te kunnen springen. Ook kreeg ik hulp 
van Nel van Heijningen en haar dochter Sandra. De 
middag verliep prima, al was ik er zelf niet helemaal 
bij tijdens het bridgen vanwege toch wel wat span-
ning. Gelukkig tilde mijn bridgepartner Marijke van 
Goor hier niet al te zwaar aan.

De weken erna verliepen ook goed, steeds waren 
er zo tussen de 30 en 40 paren, druk maar ook 
heel gezellig. Het is werkelijk bewonderenswaar-
dig hoe zoveel mensen belangeloos bereid zijn om  
hand- en spandiensten te verlenen. Paula van 
Leeuwen bijvoorbeeld die elke week voor ons ach-
ter de schudmachine kroop zodat we met voor- 
geschudde spellen konden spelen. En dan de  
dames Marianne Heijnen en Cobi Alkemade, die er-
voor zorgden dat er wekelijks weer een enorme doos 
met gevarieerde prijzen klaar stond plus nog eens 
een speciale prijs voor de eindoverwinnaar(s) van 
de DOCM-zomerdrives. Dat werd nog spannend 
trouwens, een wedloop tussen twee echtparen, Fred 
en Ellen de Vries en Raj en Margaret Shah, die pas 
op de laatste donderdagmiddag in een rechtstreeks 
duel beslist werd in het voordeel van het echtpaar 
Shah, nogmaals gefeliciteerd hiermee. En Fred nog  
bedankt voor het wekelijks sjouwen van de zware 
krat met spellen en nog zwaardere doos met prij-
zen. Ook alle anderen, hier niet genoemd, die  
ad-hoc insprongen waar nodig geweldig bedankt!

Ineke Westenberg

INSTRUCTIE VERANTWOORD 
ALCOHOLGEBRUIK (IVA)

 
door Sportservice Zuid-Holland 
Woensdag 15 november 2017 
Plaats: Bridgehome 
Tijd: 10.00-12.00 uur 
Aantal deelnemers: 20-50 

Alle deelnemers ontvangen een officieel certificaat! 
Certificaten belangrijk voor onze barexplotatie 
(Drank- en Horecawet). 
Instructie noodzakelijk voor barcommissarissen. 
Ook wedstrijdleiders en ALLE leden zijn welkom.

Opgeven per mail: vantienhoven@caiway.nl 
Er zijn reeds 5 inschrijvingen!

Eric van Tienhoven

ZOMERBRIDGE

 
Bij zoveel feestelijkheden zou je het 
haast vergeten. Ook dit jaar was er 
zomerbridge. Dinsdag, donderdag en 
vrijdag konden de liefhebbers er weer 
tegen aan. Dank gaat uit naar al die 
elkaar afwisselende wedstrijdleiders; 
ook naar de barcommissarissen en naar 
de bemanning van de bar. Vergeet ook 
niet de prijzeninkopers die toch ook weer 
zorgden dat de prijstafels klaar stonden. 
Graag tot volgend jaar.
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MET DE DEENSE SLAG

Het is nu 43 jaar geleden dat ik voor het eerst 
voet zette op Sjælland. Ik had me destijds niet zo 
verdiept in de topografie van dit grootste Deense  
eiland; mijn bezoek had een heel andere reden. 
Zo kon het toen nog gebeuren dat het stadje waar ik 
heen wilde alleen per veerpont bereikbaar bleek te 
zijn. De file - voor zover daar sprake van was - ging 
ook altijd dezelfde kant op. Dan was er net een boot 
met 400 auto’s aangekomen (...) 

Tegenwoordig is er een tolbrug van 19 km (!) over 
de Grote Belt naar Funen en kun je zo door naar 
Jutland. Wel makkelijk maar betekent ook een  
takke-end omrijden vanaf mijn vakantieplek.

Deze zomer wilde ik eens bridgen in Aarhus  
(Jutland). Dat betekende een forse omweg over  
Funen. De veerdienst doet het in 75 minuten, maar 
in vakantietijd heb je geen garantie dat je direct aan 
boord kunt; alleen tegen forse meerprijs.

Dus toch maar die 2 uur rijden en dan te bedenken 
dat ik op die toernooien meestal geen poot aan de 
grond krijg. Het zij zo, je hoeft die dag tenminste 
niet op visite.
 
Zie hoe ik vakkundig in de maling werd genomen:

♠
♥
♦
♣

 1086
 V10642
 743
 AV

♠
♥
♦
♣

 AV4
 97
 VB108
 H972

♠
♥
♦
♣

 532
 B
 H962
 B10654

♠
♥
♦
♣

 HB97
 AH853
 A5
 83

 

Ik zat als Zuid in 4♥ en kreeg ♦V uit. Met open kaar-
ten geen probleem: twee schoppen- en een ruiten-
verliezer. Na twee keer troef liet ik ♠8 van tafel door-
lopen, door West genomen met het Aas (!). Die nam 
♦B mee en vervolgde ♣7. Tja, met de ‘gemarkeerde’ 
snit op ♠V nam ik natuurlijk ♣A; die ♣V kon immers 
later weg op een schoppen. Vol vertrouwen liet ik 
♠10 van tafel rondgaan. Tot mijn stomme verbazing 
verscheen ook de Vrouw bij West, die grijnzend 
♣H incasseerde. Die vent was trouwens nogal met 
zichzelf ingenomen na zijn geslaagde actie, wat 
een beetje indruist tegen de Deense volksaard (zie 
mijn stuk over de ‘Wet van Jante’ september 2014). 
Of lijkt iemand alleen maar irritant omdat die je net 
gepiepeld heeft? Zou zomaar kunnen.

Jan Pleit  

MEESTERPUNTENREGISTRATIE 
AUGUSTUS 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. E.F.G. van der Arend 
• Mevr. M.J.G. Bergenhenegouwen 
• Dhr. W.M. Dam 
• Mevr. N. van Dijk

Districtsmeester [2000 meesterpunten, insigne: 
klaveren in goud]

• Mevr. G. Bakker 
• Dhr. J.C. Ephraim 
• Mevr. S.J. Gehrke 
• Mevr. O.T.H.C. Gruber 
• Dhr. J.P. van Overbeeke 
• Mevr. H.A. Vermaesen- de Knegt

Regionaal meester [5.000 meesterpunten, insigne: 
ruiten in goud]

• Dhr. E. van Dam 
• Mevr. P.E. v.d. Kroft-Roos 
• Mevr. L.M. Nan

Kandidaat bondsmeester [10.000 meester- 
punten, insigne: harten in brons]

• Mevr. M. Kroon-Holster 
• Mevr. J.A. Dols 
• Mevr. J.D.E. Huiberts-v.d. Linde 
• Dhr. G.W.J.M. Rijnders 
• Mevr. I.M.A.M. Schrijvershof 
• Mevr. A.L. Schutgens 
• Dhr. G.D.H. v.d. Werf 
• Dhr. G.J.H. Wesseling

Laura Haasdijk
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LE TRICHEUR À L’AS DE CARREAU

Dit schilderij hangt in het bridgehome als puzzel 
poster, maar wat weet u van dit schilderij?

Het schilderij hangt in het museum Het Lou-
vre in Parijs en is gemaakt door George de La 
Tour (1593-1652). Hij was een Franse barok-
schilder uit de Franse School. La Tour heeft zijn 
hele leven in Lotharingen gewerkt. Hij behoort 
tot de 17e-eeuwse Franse kunstenaars die door 
Caravaggio zijn beïnvloed, de zogeheten car-
ravagisten. Ook bij hem merkt de kijker een 
sterke nadruk op het clair-obscur (licht/donker) 
dat La Tour op zijn eigen manier interpreteert. 
Wat hem typeert is dat zijn lichteffecten er niet 
zijn om de dramatiek van de scène te verhogen. 
Ze roepen net een verstilling, een sereniteit op.  
De aandacht wordt gevestigd op het kaartspel.

Op het schilderij zijn vier personen afgebeeld, 
waarvan de drie linkse personen oogcontact met 
elkaar hebben en de persoon rechts buitenslui-
ten. Het is duidelijk hun doel de jonge man rechts 
zijn geld afhandig te maken

Helemaal links is de valsspeler. In zijn hand 
houdt hij 3 kaarten waarvan ♦6 en ♦7 zichtbaar 
zijn. Achter zijn rug heeft hij ♦A en ♠A verborgen. 
Tussen zijn elleboog en de tafelrand liggen twee 
geldstukken van zilver en van goud.

Naast de valsspeler staat de dienstbode. Zij heeft 
in haar linkerhand een fles wijn en in haar rechter 
een glas rode wijn. Het licht valt prachtig op haar 
goudkleurige tulband.

Rechts van de dienstbode zit een “courtisane”, 
vrouw van lichte zeden. Dit is te zien aan haar 
lage décolleté, het dikke parelsnoer om haar hals 
en de peervormige parels als oorbellen. Parels 
waren in die tijd het symbool van de prostitutie.

Rechts zit de jongste speler. Deze jonge man is rijk, 
dit is te zien aan zijn prachtig geborduurde kleding 
en zijn uitbundige hoofdtooi. Hij kijkt met aandacht 
naar zijn kaarten en heeft een stapeltje munten 
voor zich op de tafel liggen. Er wordt met grof geld  
gespeeld. Het spel moet nog beginnen, er liggen 
nog geen kaarten op tafel en de courtisane maakt 
een uitnodigend gebaar naar de vals speler. Het  
geheel is een afspraak om deze naïeve jonge 
man uit te kleden. 

Het moraal van dit schilderij is duidelijk: de naïe-
veling, trots op zijn zichtbare rijkdom, wordt in dit 
spel verleid door de courtisane, die op haar beurt 
samen spant met de valsspeler. Het schilderij 
toont hiermee de tegenstelling van de onschuld 
en de ondeugd, het gevaar voor de jongeman: het 
spel, de liefde en de drank.

Eta Woudenberg 
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Oefen voor het viertallen
Zaterdag 14 oktober 2017

Leidschenhage 4tallentoernooi
Voor alle niveaus leuk

SCHRIJF JE NU IN!
Deelname open voor viertallen van alle niveaus. 

Je hoeft niet deel te nemen aan de 4tallencompetitie. 
Door de indeling speel je tegen tegenstanders van je eigen niveau.

Leuke prijzen in natura voor:
 2e divisie en hoger, hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse en 3e klasse 

Locatie: bridgehome van BC Leidschenhage 
Inschrijfgeld: slechts € 10 per 4tal (dat gaat volledig naar de prijzen)
Drankjes en lunch voor de aantrekkelijke lage prijzen van onze club.

Aantal spellen: 7 rondes van 6 spellen ”Zwitsers”
Wedstrijdleiding: Madelon Spek

Start: 10:30

Schrijf je in door € 10 over te maken op:
NL04INGB0003910600 tnv BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE

onder vermelding van je teamnaam en de spelers.
Meer informatie: technischecommissie@bclh.nl of www.bclh.nl
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EEN ANDERE MANIER VAN TELLEN

Voor velen is het bepalen van de handwaarde  
geënt op het tellen van punten (Aas = 4, Heer = 3, 
Vrouw = 2 en Boer = 1) en nog extra punten voor 
renonces, singletons en dubbeltons. Niet zo gek om 
bij 13 getelde honneurpunten te openen, je partner 
te steunen vanaf 6 punten of jouw bezit kenbaar te 
maken. En 12 punten met een dubbelton ook als 
opening te beschouwen.

Het is een kwestie van smaak hoe je je hand  
beoordeelt.

Tijdens het bridgen maakte een van de tegenstan-
ders een opmerking over een pashand van mij met 
12 punten. Ik zou hebben moeten openen, aldus 
de tegenstander. De pas leverde ons een betere 
deelscore op dan mijn tegenstander had gedacht. 
Waarom zou ik openen als ik een grote kans maak 
down te gaan?

Er zijn nog andere methoden om te “tellen” en daar 
zou ik er een van willen laten zien. 

Kijk eens naar de volgende handen:

Hand 1 Hand 2 Hand 3
♠ Bxxx ♠ Axxx ♠ Vxxx
♥ Hxx ♥ HBx ♥ HVxx
♦ Vxx ♦ Vxxx ♦xxx
♣ AHx ♣ Hx ♣ AV

In deze 3 handen bevatten 13 punten. En toch is de 
ene hand meer waard dan de andere.

Ik wil het daarom anders bekijken en wel zo dat 
de verdeling in en controles van de hand tot uiting  
komen in een totale waarde.

Hierbij zijn Azen en Heren belangrijke kaarten. Een 
Aas is 2 controles en een Heer 1 controle waard. 
Het betekent daardoor dat een Aas 6 en een Heer 
voortaan 4 punten waard is. 

Lengte met honneurs speelt ook een belangrijke rol 
en gevoelsmatig weten we dat ook.

Er is hiervoor een formule:

Tel alle honneurpunten bij elkaar op, zoals we dat 
gewend zijn. Daarbij komen de controles (Aas/
Heer). Neem de langste “kleur” en verminder die 
met het aantal kaarten van de kortste “kleur”, waar-
bij een renonce meetelt voor nul als kortste.

Vervolgens neem je de som van de 3 uitkomsten.
Wanneer die uitkomst 26 of meer is kun je dat als 
een opening zien.

Vanaf 16 punten kun je een antwoord geven op een 
bod van je partner. Het klinkt ingewikkeld, maar het 
is toch eenvoudiger dan het lijkt.

Hand 1: A+H+B+V+H = 6+4+1+2+4 = 17

(Vierkaart + driekaart)+(vierkaart – drie-
kaart) = (4+3)+(4-3) = 8

17 + 8 = 25 punten. (volgens de telling 
geen opening)

Hand 2: A+H+V+H+B = 6+4+1+2+4 = 17

(Vierkaart + vierkaart)+(vierkaart – dubbel-
ton) = (4+3)+(4-2) = 10

17 + 10 = 27punten. (volgens de telling is 
dit wel een opening)

Hand 3: V+H+V+A+V = 6+4+2+4+1 = 16

(Vierkaart + vierkaart)+(vierkaart – dubbel-
ton) = (4+3)+(4-3) = 10

16 + 10 = 26 punten. (ook de derde hand in 
dit geval een opening)

Er zijn, zo te zien, verschillen. Hoewel minimaal, is 
de ene hand iets meer waard dan de andere, ter-
wijl er toch 13 punten in elke hand zijn. De theorie 
zegt nu dat met hand 1 gepast moet worden. Velen  
zullen dat wellicht niet doen.

Andere voorbeelden:

Hand 4 Hand 5 Hand 6
♠ xxxxx ♠ Ax ♠ HVxxx
♥ Hxxx ♥ HBx ♥ xx
♦ Vx ♦ Vxxxxx ♦ xxxxx
♣ AH ♣ Hx ♣ A

Hand 4: H+V+A+H = 4+2+6+4 = 16

(Vijfkaart + vierkaart)+(vijfkaart – dubbel-
ton) = (5+4)+(5-2) = 12

16 + 12 = 28 punten (een opening)

Hand 5: A+H+B+V+H = 6+4+1+2+4 = 17

(Zeskaart + driekaart)+(zeskaart – dubbel-
ton) = (6+3)+(6-2) = 13

17 + 13 = 30 punten (ook een opening)

Hand 6: H+V+A = 4+2+6 = 12

(Vijfkaart + vijfkaart)+(vijfkaart – singleton) 
= (5+5)+(5-1) = 14

12 + 14 = 26 punten (een opening)
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Deze manier van tellen werkt bij het zoeken naar 
een fit. Het openen met vijfkaarten maakt een grote 
kans op een fit. Vandaar dat niet altijd strikt 13 pun-
ten wordt aangehouden.

Het is een manier van tellen en geen enkele me-
thode is perfect.

O ja, iets dat mij nog nooit is overkomen met 10 
“gewone punten” maar wel groot slem.

♠ AHVB en nog 9 opvolgende.

Je zult maar vergeten te openen

13 kaarten in 1 kleur: (13+0)+(13-0) = 26. Het getal 
waarmee de berekening wordt gemaakt.

Toch wel leuk om er over na te denken.

Veel plezier.

Alex Bijloo

DOE MEE MET DE BRIDGEMARATHON 
EN WIN DE JAN MEULENBELD TROFEE!

Op zaterdag 28 oktober a.s. vindt de jaarlijkse  
marathon plaats. Dit is het enige toernooi op onze 
club waar uithoudingsvermogen minstens zo be-
langrijk is als goed bridgen. Dus iedereen kan 
meedoen!

We beginnen om 9.30 uur, de zaal is open vanaf 
09.00 uur. Er worden 3 zittingen van 28 spellen 
gespeeld. De laatste kaart wordt rond 23.15 uur 
gelegd.

Uiteraard wordt voor een lunch en een heerlijk di-
ner gezorgd.

De kosten bedragen € 35,- per paar. Niet-leden 
mogen ook inschrijven, maar komen op de wacht-
lijst, want leden hebben voorrang. Niet-leden  

betalen €5, - per persoon extra. Voor leden die een 
incassomachtiging hebben afgegeven wordt het 
inschrijfgeld rond 25 oktober afgeschreven. 

Je kunt je als paar opgeven via de inschrijflijst die 
op het publicatiebord hangt. Maar haast je, want 
er kunnen maximaal 70 paren meedoen. Je hebt 
dan een heel gezellige dag en avond. En wie weet 
eindig je als winnaar en mag je de felbegeerde Jan 
Meulenbeld trofee een heel jaar lang op je nacht-
kastje zetten.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met  
ondergetekende.

Jacques Brandt 
jgabrandt@kpnplanet.nl
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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL 244

Probleem A

♠
♥
♦
♣

102
87432
H76
H52

♠
♥
♦
♣

B98765
AHVB6
-
A10

♠
♥
♦
♣

3
1095
V43
B98763

♠
♥
♦
♣

AHV4
-
AB109852
V4

Zuid speelt 6♦ waartegen West uitkomt met ♥A. Hoe 
wint hij het contract bij het beste tegenspel?
De leider troeft de eerste slag met ♦8 en speelt 
♣4 naar de ♣H. West moet deze slag laten lopen,  
anders verdwijnt er later een schoppen op ♣H. Zuid 
troeft een harten met ♦9, speelt ♦B naar ♦H op tafel 
en vervolgt met ♦7. Of Oost nu dekt of niet, er kan 
altijd nog een harten in de hand getroefd worden. 
Dit is over:

♠
♥
♦
♣

102
87
-
52

♠
♥
♦
♣

B987
H
-
A

♠
♥
♦
♣

3
-
-
B9876

♠
♥
♦
♣

AHV4
-
10
V

Zuid speelt de laatste troef en West zit in dwang.  
De enige kaart die hij kan missen, is ♥H.
Op tafel gaat ♣2 weg. Nu wordt West ingegooid 
met ♣A en moet schoppen brengen. Hij kan niet 
voor-komen dat de tafel aan slag komt waar 2 vrije  
harten wachten.

Probleem B
♠
♥
♦
♣

87652
AH62
A54
10

♠
♥
♦
♣

10
9
HB8762
HB872

♠
♥
♦
♣

VB93
873
109
V965

♠
♥
♦
♣

AH4
VB1054
V3
A43

 

Zuid speelt 6♥ waartegen West uitkomt met ♠10. 
Hoe gaat hij te werk? 
Hij duikt de eerste slag. West speelt klaveren na 
(maakt niet uit of hij in plaats daarvan harten na-
komt). Zuid neemt de slag, troeft een klaveren, 
slaat 2 keer troef en 2 keer schoppen. Dan wordt de 
laatste klaveren getroefd en de vijfde schoppen vrij 
getroefd. Hij trekt de laatste troef en ♦A is de entree 
voor de vrije schoppen.

Probleem C
♠
♥
♦
♣

6
H643
H643
AH73

♠
♥
♦
♣

B10984
B98
7
B1092

♠
♥
♦
♣

H7532
V107
A1098
V

♠
♥
♦
♣

AV
A52
VB52
8654

Zuid zit in 3SA. Uitkomst ♠B. De slag loopt naar zijn 
♠V. Hoe pakt hij dit aan? Uiteraard zijn de tegen-
standers weer klaarwakker.
Hij steekt over naar ♣A en speelt een kleine ruiten 
van tafel. Oost moet duiken anders zijn er direct drie 
ruitenslagen. Dan overgestoken naar ♣H en nog-
maals ruiten. Oost duikt weer. Nu geeft Zuid een 
hartenslag af. OW kunnen twee klaverslagen opra-
pen, maar spelen dan weer schoppen. Nu de harten 
3-3 zitten, wordt ♥6 de negende slag. 

LADDERPUZZEL 245

Probleem A

♠
♥
♦
♣

543
AV2
6543
VB6

♠
♥
♦
♣

AB8
765
AH98
874

♠
♥
♦
♣

V1092
43
VB102
1095

♠
♥
♦
♣

H76
HB1098
7
AH32

Zuid speelt 4♥. West komt uit met ♦A en vervolgt 
met ♥7. Hoe komt hij aan tien slagen?
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Probleem B

♠
♥
♦
♣

AB
V962
7542
842

♠
♥
♦
♣

1083
84
AH1098
AV6

♠
♥
♦
♣

V9762
7
V63
B1095

♠
♥
♦
♣

H54
AHB1053
B
H73

Opnieuw 4♥ voor Zuid. Start ♦A en ♦H. Hoe maakt 
hij dit contract zonder dat de tegenstanders dit kun-
nen voorkomen?

Probleem C

♠
♥
♦
♣

HVB1098
832
A32
7

♠
♥
♦
♣

A432
AV4
B108
1052

♠
♥
♦
♣

76
965
9765
A984

♠
♥
♦
♣

5
HB107
HV4
HVB63

Zuid speelt 3SA. West komt uit met ♦B. Hoe haalt 
hij 9 slagen bij het beste tegelspel?

Oplossing rekenpuzzel juni:
De decimale waarde van het binaire getal 10101 is 
21. De achterste 1 staat voor 1, de middelste voor 4 
en de eerste voor 16, dus 16 + 4 + 1 = 21.

Rekenpuzzel september:
Je fietst met een trapfrequentie van het pedaal van 
80 omwentelingen per minuut. Het kettingblad heeft 
50 tanden en het tandwiel achter heeft er 25. De 
straal van het achterwiel is 33,2 cm. Hoeveel km/
uur fiets je?

(Rond zo nodig af op een heel getal.)

 

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 15 oktober 2017 per e-mail 
naar: janpleit@gmail.com
of per post:
Huyssitterweg 10
2266 HE Leidschendam (Stompwijk)

LADDERSTAND NA PUZZEL 244

 
Er kwamen 12 inzendingen binnen. Lijstaanvoerders 
Paul van den Bos en Adrie Fransen mogen een fles 
wijn ophalen bij hun wedstrijdleider.

Winnaars van het seizoen 2016-2017 zijn Paul van 
den Bos, Frits den Haring en Wolf Tostmann. Zij 
behaalden iedere puzzelronde de maximale score.

Degenen die gedurende het afgelopen seizoen 
geen enkele keer hebben ingezonden, staan niet 
meer in deze ladderlijst vermeld. Hun eindscore 
blijft wel bewaard en telt weer verder bij eventuele 
hervatting van de deelname.

Paul van den Bos  +35 285  
Adrie Fransen   +35 285 
Jacques Spaas    235 
Chris Nelwan    +35 220  
Herman Nagtegaal  +35 195 

Bert van Bommel  +35 190 
Frits den Haring   +35 175 
Piet van der Linden   160 
Jan Greve    +35 130 
Wolf Tostmann   +35 105 
Frits Saraber   +35   95 
Piet Slootweg      95 
John van Veen      75 
Rob Wijdh      65  
Fons de Jongh   +35   35 
Paul Dek   +35         35 
Suzy Zuydgeest       0     0 
 

Jan Pleit
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BARCOMMISSARISSEN

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

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

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

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

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

ZOM Wisselend
Coördinatie  Erik van Egmond 070 - 3201813


 
 




Hotel  -  Café  -  Restaurant

Fam. Doejaaren

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

Hotel-Café-Restaurant 
Centraal

Vlietweg 130
2266 LB  Leidschendam

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

“Centraa
l”

Fam. Doejaaren

Verwarmd terras 
met uitzicht 
op de Vliet

Aparte zaal voor o.a. 
Bruiloft, receptie, 

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

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

Dat regel je maar beter goed en zakelijk met

 Zekerheid voor nu en later

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

Zwart & Partners 
Netwerk Notarissen

www.zpnn.nl

 

 


