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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
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VAN DE REDACTIE

 
Het laatste nummer van dit seizoen ligt alweer voor 
u klaar. We gaan de zomer tegemoet en maken ons 
op voor de grootse viering van het 10e lustrum. Veel 
heeft onze club te danken aan de mensen van het 
eerste uur, die de grondslag hebben gelegd voor 
onze florerende bridgeclub. Eén daarvan is Just 
Verschuur. Zijn herinneringen zijn in een uitgebreid 
interview vastgelegd.

Onze club begon met veel jonge mensen en die 
zijn in de loop der jaren vrijwel allemaal blijven 
bridgen en allemaal ouder geworden. Het is een 
heerlijke sport voor jong en oud. Steeds meer 
wordt ontdekt dat het bridgespel de hersenactiviteit 
zodanig stimuleert dat het verouderingsproces 
afgeremd wordt. Enkele maanden geleden stond 
in het bondsblad een verhaal hierover. En Heleen 
Barendrecht, die zich ook in deze materie verdiept, 
heeft daarover een presentatie Polen gehouden 
waarbij zich onder haar gehoor hotemetoten uit de 
internationale bridgewereld bevonden. Zij verhaalt 
over haar lezing in dit nummer van Dobbepraat.

Intussen is in de club ook weer het één en ander 
gebeurd. Verslagen over de oranjedrive getuigen 
hiervan. Verder waren de met veel eieren omringde 
Paasdrives een geweldig succes. En steeds weer 
staan voor al onze clubactiviteiten leden klaar 
om zich als vrijwilliger in te zetten voor de club. 
Het bestuur – zelf ook onmisbare vrijwilligers – 
heeft daarvoor ook dit jaar weer een fantastisch 
medewerkersfeest georganiseerd.

Helaas heeft Aad Zaat zijn functie als puzzel-
redacteur moeten neerleggen. Zijn lichamelijke 
gezondheid liet het niet meer toe zich hiervoor in te 
zetten. In Jan Pleit, die al langer op de achtergrond 
meedraaide, is een opvolger voor hem gevonden. 
Aad Zaat hoopt nog wel mee te kunnen werken.

Enkele artikelen over de avonturen tijdens de 
clubcompetitie waarover u deze zomer na kunt 
denken zijn tevens in dit nummer opgenomen. En 
er zijn weer leuke puzzels. Probeer ze maar eens 
op te lossen en in te zenden. U hebt de hele zomer 
de tijd. 

Bereidt u zich ook weer voor op het nieuwe seizoen, 
met name van de externe viertallencompetitie. Als 
het goed gaat - en dat gebeurt veel - is er geweldig 
veel na te genieten. En vooral: houdt uw partner in 
ere. In het septembernummer zullen we aandacht 
schenken aan de nieuwe spelregels die in het 
volgende seizoen zullen gelden. En als u bijzondere 
zomerbelevenissen hebt, mag u die ook inzenden, 
mits op de één of andere manier gelinked aan onze 
favoriete denksport.

IN DIT BLAD

 

Jubileum blz. 07

Uitnodiging blz. 08

Medewerkersfeest blz. 09

Verslag Medewerkersfeest  blz. 10

Paasdrives blz. 11

Oranjedrive  blz. 12

Koningsdrive  blz. 13

Wedstrijdleidershoekje blz. 15

Wedstrijdleider Vrijcm blz. 15

Deense slag  blz. 16

Meesterpunten blz. 16

Bridgespel en winnen blz. 17

Bridge met Just Verstuur  blz. 18

Gedichten van Alex  blz. 19

Conferentie in Polen  blz. 20

Kampioen worden  blz. 21

Slem gemist  blz. 22

Spelregels en fatsoen  blz. 24

Voorbereiding Lustrumfeest  blz. 25

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
VAN DE TC blz. 26
CONTRIBUTIE blz. 26
PUZZEL  blz. 29
BARCOMMISSARISSEN blz. 31
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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    Titus Tavecchio 070-3960749
 (Maarten Michel) 06-55771419 
vanaf september Roberta Law 070-3200692
e-mail  vrijdagmiddag@bclh.nl

VRIJC Malcolm Staallekker 06-29232498
 (Edie van Os)
e-mail vrijdagavond@bclh.nl

Vrijdagavond inlopen mogelijk na aanmelding voor 
16.00 uur - kosten € 2,50 p.p.
 
Aanmelden Drives: drives@bclh.nl

Wedstrijdsecretaris viertallen
Jacques Brandt, 070-3220297, jgabrandt@kpnplanet.nl

Afmelden
Middagclubs van 09.00-10.00 uur
Avondclubs van 10.00-12.00 uur
Afzegging per e-mail is geaccepteerd als u een  
bevestiging heeft ontvangen.

Bijdragen in dit clubblad van:
Heleen Barendrecht, Erik van Egmond, Laura Haadijk, 
Hans Metselaar, Marlou Meulenman, Herman 
Nagtegaal, Maarten van Os, Jan Pleit, Koen Poppe, 
Madelon Spek, Titus Tavecchio, Eric van Tienhoven, 
Wolf Tostmann, Christine Winckel

Dobbepraat zal verschijnen:
27 september 2017

Kopij inleveren uiterlijk: 
13 september 2017
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Dreamfactory  
wenst u allen een 

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

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

 
Ons Bridgehome is niet alleen een home voor  
bridgers. Volgens waarneming van Erik van 
Egmond hebben pimpelmeesjes zich onze buiten 
asbak toegeëigend voor het maken van hun nest. 
Er liggen drie kleine eitjes in. Meesjes maken het 
liefst een nest aan de noordoost kant en op een 
hoogte van ca. 2 meter. Kennelijk voldoet de Bridge-
homemuur hieraan.

Middels stickers zijn rokers nu gewaarschuwd om 
deze asbak voorlopig maar niet te gebruiken. Vol-
gend jaar zullen we een paar nestkastjes aan deze 
kant van het gebouw bevestigen zodat onze rokers 
hun peukjes weer gewoon kwijt kunnen.

Na een jaar schuiven met de stoelen in de speelzaal 
is de vernieuwing afgerond. In vijf series van ca. 40 
stoelen heeft Barkruk.NL recent de laatste serie af-
geleverd, zodat we weer stoelen in overvloed heb-
ben. Een aantal reserve stoelen is opgeslagen 
op de zolder van de dupliceerruimte. Voor-
lopig kunnen we weer enkele jaren vooruit.

In de barruimte is er een kleine 
ronde tafel bijgeplaatst met de 
stoelen die bij de ronde tafel in 
de speelzaal stonden. Hier 
zijn nu dezelfde stoelen als 
in de speelzaal geplaatst. Ook 
in de garderobe is een identieke 
kleine ronde tafel geplaatst.

Onze bouwcommissie kan nog lang niet 
op zijn lauweren gaan rusten, want een 
home als het onze blijft aandacht vragen. Een 
inspectie van het schilderwerk aan de buitenzijde 
van het Bridgehome heeft tot het besluit geleid, dat 
we de onderhoudsbeurt buitenschilderwerk pas in 
2018 gaan uitvoeren. Echter aan de kozijnen van 
de fietsenstalling/terras is houtrot vastgesteld. Deze 
reparatie gaan we komende maand uitvoeren.

Op korte termijn komt er nieuwe vitrage in de bar- 
ruimte. Wederom wordt een aantal dames betrok-
ken bij dit project in verband met het bepalen van 
de kleuren.

Met onze leverancier Royal Matic heeft een gesprek 
plaatsgevonden over aanpassing van de vaat- 
wasser en de koelmeubelen. De barmedewerkers 
onder u zullen hebben gemerkt dat de lades met 
flessen vaak ontwricht raken. We zijn in afwachting 
van de voorstellen tot verbeteringen.

De ventilatie in de speelzaal heeft nog steeds onze 
aandacht en binnenkort worden enkele kleine aan-
passingen gerealiseerd.

Kees van Leeuwen en Frank de Vos hebben in de 
achterliggende periode zorg gedragen voor allerlei 
reparaties aan het gebouw en de installaties. Albert 
Wedman heeft het onderhoud van apparatuur op 
zich genomen en was aanwezig bij onderhouds- 
en reparatiewerkzaamheden. Namens het bestuur 
onze dank voor alle inspanningen.

Het bestuur heeft over een aantal zaken intensief 
contact met de Gemeente Leidschendam-Voor-
burg. Vanzelfsprekend heeft het plan “De Heuvel”, 
met name de inrichting van het gebied en de toe-
komstige situatie van de bereikbaarheid van het 
Bridgehome, alsmede het parkeren bij het Bridge-
home, onze aandacht. Ook over het omgaan met 
de problematiek van eenzame ouderen zijn ideeën 
uitgewisseld. Bij veel Gemeenten is dit probleem 
een speerpunt. En er zijn contacten over een aantal 
praktische zaken zoals het pad aan de achterzijde 
van het Bridgehome, de openbare verlichting aan 
de voorzijde en de bewegwijzering “Bridgehome 
Dobbelaan 1” t.b.v. chauffeurs Connexxion en an-

dere leveranciers. We kregen een e-mail van 
een chauffeur met de vraag of er niet een 

heel grote 1 op de deur van het magazijn 
geverfd kan worden zodat hij die vanaf 

de weg kan zien.

U ziet, ook achter de schermen 
wordt er hard gewerkt om 
ons Bridgehome “de Droom 

van enkelen, een Home voor 
velen” te laten zijn.

Eric van Tienhoven
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JUBILEUM 50 JAAR BRIDGECLUB 
LEIDSCHENHAGE 

Toen het (bijna) nieu-
we bestuur ruim 4 jaar  
geleden aantrad, had 
het vrij snel in de ga-
ten dat er een bijzon-
der Lustrum aankwam, 
namelijk het tiende! 
Na wat brainstormen 
over de wensen en de  
mogelijkheden hebben 
we een paar mensen 
gevraagd om hier ver-
der onderzoek voor te 
gaan doen en zo is de 

Jubileumcommissie geboren. Edy werd namens 
het bestuur afgevaardigd en zij zorgde er ook 
voor dat wij goed op de hoogte bleven van de 
ontwikkelingen. 

In eerste instantie is men gaan zoeken naar een 
accommodatie waar heel veel mensen kunnen 
feestvieren en die niet te ver van ons Bridgehome 
vandaan ligt. Het moet wel echt een groot feest 
worden voor alle leden. En we zullen met alle  
leden rekening houden, zo was het idee. Al gauw 
bleek de Fokkerterminal aan vele eisen te kun-
nen voldoen en er is daar voldoende ruimte om te 
bridgen en te feesten met meer dan 600 mensen. 

Toen kwamen de details aan de beurt, zoals: 
hoe regelen we voor zoveel mensen tafels en 
stoelen. De gehuurde tafels en stoelen zijn door 
Janna bridge-prove bevonden. En natuurlijk ook 
materialen om te bridgen. Hier bleek de NBB 
zijn steentje te kunnen en willen bijdragen. Zij 
zullen extra bridgemates en arbiters leveren. 
Onze eigen wedstrijdleiders kunnen zo alle-
maal gezellig meedoen. Martin heeft veel con-
necties in de muziekwereld en hij kon een band 
regelen die echt voor elk wat wils kan spelen. 

Ook een heel belangrijk punt, waar veel aandacht 
van de commissie naar toe ging, was het eten. 
Wat had de catering ons daar te bieden? Marlou 
vreesde hier toch wel een beetje voor massavoer 
en Cisca voor de verfijnde smaken, maar na een 
proeverijtje, speciaal voor onze commissieleden, 
waren zij weer blij en helaas, ze verklappen nog 
niets. De commissie kwam voornamelijk bij elkaar 
ten huize van Edy en zij zorgde steeds gastvrij 
voor heerlijke culinaire ondersteuning tijdens de 
vergaderingen. (Dat doet ze ook wel eens voor 
het bestuur, weten we dus alles van).

 
Nu is het bijna zover en heeft, als het goed is,  
iedereen die lid is een e-mail gekregen om zich 
aan te melden voor dit evenement. Het zou na-
tuurlijk kunnen dat die per ongeluk in de spam 
terecht is gekomen. Om die reden en ter herinne-
ring aan de vraag om zich op te geven, hieronder 
nogmaals de mail.

Leden van wie geen e-mail adres bekend is,  
krijgen nog een uitnodiging per brief!

Wij denken dat de jubileumcommissie een bijzon-
der grote taak op zich heeft genomen en we heb-
ben er veel vertrouwen in dat we op 2 september 
allemaal kunnen genieten van een prachtig feest. 
Dank je wel Edy Zonneveld, Martin Huisintveld, 
Cisca Michon, Marlou Meuleman en Janna van 
Tienhoven!

Hieronder dus nogmaals het belangrijkste uit 
de mail van de commissie met daaronder het  
vragenmenu.

Als u niet al heeft gereageerd, wilt u dan voor 28 
mei een e-mail sturen naar: evenementen@bclh.nl 
met de antwoorden op de in het keuzemenu gestelde 
vragen?

Het bestuur
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Uitnodiging
Beste leden van BC Leidschenhage,

Namens het Bestuur van Leidschenhage nodigen 
wij u van harte uit op het 50-jarig jubileum feest 
van onze club op zaterdag 2 september 2017 van 
12.30 tot 23.00 uur. (Op de poster staat 13.00, 
maar dit is vervroegd).

Het feest wordt gehouden in het evenementencen-
trum Fokker Terminal op de Binckhorstlaan 249 
te Den Haag. Bijgaand treft u een plattegrond aan. 
Er zijn voldoende parkeerplaatsen en ook voor de 
fietsers makkelijk te bereiken. Op de Binckhorstlaan 
zelf stopt in het weekend helaas geen OV.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.30 uur Ontvangst met koffie/thee en wat   
 lekkers. Inschrijven voor de  
 bridgedrive 
13.30 uur Bridgedrive 
17.00 uur Borrelen, toespraak van de    
 Voorzitter(s) 
18.00 uur Buffet 
20.00 uur Uitslag bridgedrive 
20.30 uur Live muziek in de zijzaal, dansen of  
 lekker doorkletsen in de grote zaal 
23.00 +/-  Einde

Ook al is uw levenspartner geen lid van BLCH, dan 
is deze natuurlijk van harte welkom bij het diner en 
de verdere avond, of ook op de bridgedrive als hij of 
zij wel kan bridgen. Wij zijn voor die partner wel ge-
noodzaakt een bijdrage van € 20.00 euro te vragen.

Wij hopen van harte zoveel mogelijk van u te  
mogen verwelkomen op 2 september.

Namens het Bestuur, De Lustrumcommissie:

Edy Zonneveld, Cisca Michon, Martin Huisintveld, 
Janna van Tienhoven, Marlou Meuleman

Keuzemenu (antwoorden doorgeven via e-mail)

• Voor en achternaam: 

• Welke dag(en) speelt u? 

• Ik kom naar de feestdag / Ik kom alleen naar  

 het bridgen / Ik kom alleen naar het buffet en de  

 avond. 

• Mijn partner komt de hele feestdag mee /  

 Mijn partner komt na de bridgedrive. 

• Ik wil graag spelen met: (Als u (nog) geen bridge- 

 partner heeft voor het feest, dan proberen onze  

 wedstrijdleiders ervoor te zorgen dat u een  

 partner krijgt om mee te spelen.) 

• Ik kom niet naar de feestdag. 

• Speciale dieetwensen / Bijzonderheden /  

 opmerkingen

In principe is het de bedoeling dat iedereen op ei-
gen gelegenheid komt. Het openbaar vervoer naar 
de Binckhorstlaan is wel een probleem of u moet 
een stuk lopen. Wij raden aan zoveel mogelijk te 
carpoolen of de fiets te nemen.  

Als u vervoersmatig werkelijk geen mogelijkheid 
ziet en u wilt wel graag komen, laat dat dan even 
weten aan Edy Zonneveld (evenementen@bclh.nl) 
dan kijken we of er iets geregeld kan worden.
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MEDEWERKERSFEEST

 
Zaterdag 8 april 2017 was het zover: het medewer-
kersfeest voor al die zwoegers en trekkers binnen 
onze club, al weer bijna vijf jaar onder voorzitterschap 
van Paul Hoevenaars. In zijn toespraak bedankte hij 
allen voor hun inzet.

Weliswaar moest er afscheid genomen worden van 
enkelen die het stokje na jaren trouwe dienst over-
droegen, maar op onze geweldig goed draaiende club 
stond de vervanging al klaar. Dat gold overigens niet al-
leen voor personele inzet. Ook de sponsor achterop de 
bonkaarten had het af laten weten. Via den Elzen Auto-
schade en via Maarten Van Os Dreamfactory werd dit 
opgevuld. De voorzitter kon de eerste barkaart met de 
nieuwe adverteerders aan Maarten van Os uitreiken. 

Dank dus aan allen en speciaal aan Edy Zonneveld 
die het festijn weer georganiseerd had, en ook aan 
de barbezetting bestaande uit Astrid Turion samen 
met vriendin Tara Lecluyse. Zij hebben met een brede 
glimlach alle aanwezigen van gebak en dranken voor-
zien.

Dank ook de wedstrijdleider Erik van Egmond die 
met verve de aanwezigen had ingedeeld ( het kan 
ook zijn dat Madelon Spek er een oogje aan had 
gewaagd, daar ben je nooit helemaal zeker van met 
die twee), zodat met 6 rondjes van 2 spellen voor 
het eten en 8 rondjes van 2 spellen na het eten het 
edele bridgespel kon worden beoefend. Om het vol 
te houden werden er ook nog hapjes rondgedeeld.

Het eten tussen de twee zittingen was een hoogte-
punt met een aantrekkelijk voorgerecht, een hoofd-
gerecht met rijke keuzemogelijkheden en een veel 
te uitgebreid toetje, wat tot onmatigheid aanzette en 
dat vlak voor de zondag in de vastentijd. Je moest 
er wel voor in de rij staan!

De traiteur kondigde aan: “U mag zelf kiezen waar-
mee u begint”, maar dat gold alleen het voorgerecht 
en het hoofdgerecht; het toetje vergde aparte voorbe-
reiding.

 

Het zal niet verbazen dat er ook weer een prijzentafel 
stond, met voor een groot deel eet- en drinkbare prij-
zen, maar toch ook andere mooie dingen zoals puz-
zels, een rugzak, een fietstas voor voorop, nog een 
rugzak, plantjes. Er was voor iedereen een prijs, maar 
het paar dat bovenaan stond mocht het eerste kiezen. 
Die eer viel te beurt aan Christine Winckel en Hans 
Metselaar, die maar net boven Jan Bourquin en Maar-
ten van Os waren geëindigd. Zij waren dus gerechtigd 
om het overwinnaarverhaal te schrijven, wat in dit blad 
is opgenomen.

Geweldig leuk zo’n feest. Geen wonder dat de 
openvallende plekken bij de vrijwilligers altijd zo 
snel worden opgevuld.

Herman Nagtegaal

De voorzitter prijst de vrijwilligers

Maarten van Os Sponsor barkaarten krijgt kaart nr 0000001

Het barpersoneel

In de rij voor het hoofdgerecht

Toetje
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HET MEDEWERKERSFEEST VAN BC 
L’HAGE

 
”Acht april gaan we iets leuks doen op je verjaar-
dag. Ik heb….” Verder kwam ik niet.

”Nee, kan niet! Dan hebben we het medewerkers-
feest van de club en daar wil ik bij zijn.”

Gelukkig kon de reservering een dag vervroegd 
worden en op naar het feest. Driedubbel feest 
want Jan Bourquin is ook jarig op 8 april. Er werd 
wat af geknuffeld en gefeliciteerd, de dag begon 
al goed. De eerste zitting werd gekenmerkt door 
een aantal opeenvolgende spectaculaire spellen.

Spel 6 O/OW. Met ♠ H, ♥ -, ♦ AV107653, ♣ 109732 
zat ik me af te vragen hoe ik de hand ging verko-
pen, maar West was eerst; 2♣*: iets sterks of zwak 
met beide hoge kleuren. Ik koos toch maar voor 
4♦, het nadeel van de unusual 4SA is dat partner 
met 2 kleintjes in beide kleuren voor klaveren kiest 
en dat wil je voorkomen. Kon ik na 4 hoog bij de  
buren altijd nog 4SA bieden. Waarmee je langere en 
betere ruitens dan klavers belooft. Wanneer ruiten 
niet bevalt is klaveren ook een optie. Zo ver kwam 
het niet want West besloot te passen en de spot-
light stond fel op Christine. We spelen al ruim twee 
jaar samen, maar zover hebben onze systeem- 
besprekingen niet gereikt.  

Met ♠ AB95, ♥ 86, ♦ HB2, ♣AHV3 telde ze onge-
veer 12 slagen: 8 Ruiten, 3 klaver en 1 schoppen,  

maar ja die harten…

Na ampele overweging besloot Christine 6♦ te  
bieden onder het motto wanneer de hartens lek 
zijn moeten ze de start maar vinden! + 1 en goed 
voor 86,11%.

Spel 7 Z/Allen. Met ♠ AH1093, ♥ A10, ♦ AH73, 
♣A4 was weer de vraag hoe deze hand te  
verkopen. Openen met 1♠ en daarna manchefor-
cing bieden, semiforcing schoppen of, en dat was 
achteraf een gelukkige keuze, als 23 – 24 SA.

De reden om dit te doen is de theorie dat Azen en 
Heren relatief meer waard zijn dan de respectie-
velijk 4 en 3 punten die ze worden toegekend in 
de “Milton Works”-telling. Als je hier wat meer over 
wil weten lees dan “De Winning Trick Count” van  
Ronald Brantsma.

Over naar Christine. Met ♠ B6, ♥ -, ♦ VB10865,  
♣ H10972 was zij er van overtuigd dat een slem 
in een van de lage kleuren haalbaar moest zijn, 
maar ook in deze situatie waren onze afspraken 
niet toereikend en onder het motto “bieden wat 
je denkt te maken” koos zij erg geïnspireerd voor 
6♦. Met mijn kaart was 7♦ nu opgelegd, maar twee 

weken daarvoor had ik naar aanleiding van een wel 
erg hijgerige 7 beloofd geen 7 meer te bieden. De 
eerste keer dat ik me inhield was het dan ook prompt 
6+1. Ik kon het niet laten. ”Wat drinken jullie?” vroeg 
ik en na de bestelling opgenomen te hebben bood ik 
7♦. ”Wanneer Christine zo biedt heeft ze zeker een 
Aas!” was mijn opmerking tijdens het weglopen. Enig 
sadisme steekt soms de kop op. Geclaimd bij de uit-
komst en als enigen in 7♦. Moed werd beloond en ik 
was super trots op mijn jarige vrouw.

Op spel 8 gingen onze tegenstanders één down in 
een slem en daarna was het tijd voor een voortreffe-
lijke maaltijd. Iedereen zat gewoonweg te smullen en 
na het heerlijke toetje ging de avondzitting van start. 
Ook hier weer moeilijke en uitdagende spellen. Spel 
25 bijvoorbeeld waar onze tegenstanders in plaats 
van in een onverliesbare 6♠ in een onmaakbare 6SA 
terecht kwamen. Dat is het geluk dat je gewoon nodig 
hebt om een drive te winnen.

Op spel 14 O/-, 

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B32 
- 
H10752 
AHV87

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A86 
HV865 
AB83 
3

ontspon zich het volgende biedverloop:

West Noord Oost Zuid

1♥

2♦ 3♦

4♣ 4♥

5♣ ….6♦!

Na 3♦ (goede hand) 4♣ bieden is al sleminteresse 
en 4♥ een controle bod en “ik doe mee”. 5♣ is niet 
een voorstel tot eindbod, maar “partner ik wil graag 
6♦ spelen, maar de schoppen controle is dringend 
noodzakelijk”. De boodschap kwam over en 6♦ werd 
het eindbod. Met de ruitens 2-2 was het weer 7♦

maar met 86,11% voor 6♦ waren we uiterst tevre-
den. Wat een mooie verjaardag! 

Hans Metselaar en Christine Winckel
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PAASDRIVES

Zoals altijd in de stille week, is het enorm druk in het 
bridgehome.

De paasdrives zijn er met voor elke deelnemer  
eieren als prijs. En voor de knappe koppen of geluk-
kigen, het is maar wat er in gezien wordt, nog een 
mooie prijs. Maar de competitie moet doorgaan.  
Waren er vroeger jaren nog wel eens Paasdrives met 
ludieke manieren om eieren te winnen of te verlie-
zen met centraal getrokken verplicht troef of andere  
grollen, zoals tien voor de laatste slag met ruiten 
twee, dat is over; er moet serieus gebridget worden. 
Het is maar dat we deze tijden serieus nemen.

En het moet gezegd worden weer de hapjes of toch 
niet….. Bezuinigingen voor het knallende lustrum-
feest op 2 september? We weten het niet.

Maar het was weer gezellig spelen in de met paas-
stukjes op gesierde zaal, waarin de met stapels  
eierendozen gevulde prijzentafel opviel, met hier en 
daar een beer of een chocolade kip op eieren of zelfs 
een taart. Voor iedereen dus tien eieren, socialer kan 
het niet. Als je veel keren komt, wel veel eieren trou-
wens. Dat betekent dan weer cake bakken, en als 
dat teveel werk is, meegeven aan de bezoekers.

Herman Nagtegaal 
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ORANJEDRIVE OP KONINGSDAG

 
Ondanks het teloorgaan 
van de Oranjevereniging 
ter plaatse, toen de subsi-
diekraan van de gemeen-
te werd gesloten, heeft 
onze club toch een Oran-
jedrive georganiseerd. 
Zonder Oranjecomité ging 
het ook goed onder de  
bezielende leiding van 
Suksmi en Jeanne, die 
zich voor de gelegenheid 
weer getooid hadden met 
de Oranje hoeden, waar-
mee zij alles goedgemutst 
in rechte banen leidden.

In de bar liep het na enen al snel gezellig vol en de 
meeste begonnen rustig met een kopje thee of koffie. 
Althans een oranjebitter is daarbij niet opgemerkt.

Onderwijl vulde zich de 
zaal. Velen hadden zich  
rijkelijk met oranje uitge-
dost, hoewel er ook met 
een armetierig lintje gezien 
zijn. Maar het volle oranje 
staat toch het best. Een 
heftige strijd barste los in 
de diverse lijnen met een 
topintegraal berekening 
van de resultaten. Geen 
enkele keer hen ik om de 
wedstrijdleider horen roe-
pen. Dat is ook een saluut-
schot waard.

Er waren ook dit keer prijzen. Bovenaan de prijzen-
tafel pronkten bossen oranje rozen. Die gingen bo-
ven de al of niet liquide versnaperingen uit.

En zo hoort het. Op welke nummers de prijzen 
vielen is me even ontgaan; ik was dan ook niet in 
de prijzen gevallen. Maar de winnaars van de eer-
ste prijs mochten me niet ontgaan. De extra prijs 
is immers een stukje voor de Dobbepraat maken.  
Dus onze hartelijke felicitaties gaan naar Erik van 
Egmond en Madelon Spek met hun ruime over- 
winning op de rest van het veld.

Herman Nagtegaal

goed gemutst
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DE KONINGSDRIVE

 
Hoe te bieden met een 8-kaart?

Zonder ondersteuning van het Oranje comité van 
onze gemeente moesten we dit jaar als vereniging de 
Koningsdrive organiseren. Gelukkig is de organisatie 
in goede handen bij de ervaren wedstrijdleidsters 
Jeanne en Suksmi, die met oranje hoed achter de 
wedstrijdbalie de ontvangst hielden. De prijzen- 
inkopers moesten zonder subsidie aan het werk, maar 
het resultaat was een leuke en gezellige prijzentafel, 
inclusief oranje roosjes en met voor 1 op de 4 paren 
prijzen. Zonder proost met Oranjebitter en zonder het 
praatje: “meedoen is belangrijker dan winnen, behalve 
bij bridgers” door een comitélid, gingen we van start.
Bridgen op zo’n gezelligheidsdrive doe ik graag met 
Erik. Het is leuk om eens tegen mensen te spelen die 
we niet wekelijks tegen komen. En heel veel men-
sen doen iets oranje aan, dat staat heel fleurig in de 
zaal. (Ik hoorde zelfs ergens: “50 tinten oranje” fluiste-
ren). Erik was in het helderblauw gehuld, want in zijn  
kledingkast is geen oranje te vinden. Ik had nog wel 
een shirtje in fel oranje gevonden, dat ik ter bescher-
ming van mijn omgeving met een donker bloesje half 
bedekte. We begonnen op tafel D3 en daar bleek 
meteen al dat de computer erg zijn best had gedaan 
op de spelverdelingen. In het eerste spel hadden we 
elk 12 punten en een 5-4 hartenfit, maar de manche 
zat er niet in. Ik ging dan ook 2 down voor 27%. Op 
spel 10 opende Erik (allen kwetsbaar) met 5♣. Ik had 
klaver ♣ A98, ♦ Axxx en nog 2 Vrouwen in de hoge 
kleuren. Tja, zonder geluk kom je er niet, dus ik bood 
6♣. De aardige tegenstanders kwamen vriendelijk uit 
en Erik maakte het slem. Hij was het niet eens met 
mijn bieden en ik ook niet toen ik zijn kaart zag… Het 
kwam daarna nog twee keer voor dat we een 8-kaart 
klaveren kregen. 

Op spel 7 opende Zuid 1SA en Erik volgde met 2♠. 
Dat werd meteen gedubbeld voor straf door Noord. 
Ik had geen schoppens, 5 hartens en twee 4-kaar-
ten in de lage kleuren. Dit leek mij het moment voor 
een SOS redoublet. Erik liep echter niet weg, want hij 
had 7 schoppens en wilde niet in een andere kleur 
gaan spelen. Een hele tijd dacht hij dat hij eentje down 
zou gaan voor -400 en hij hoopte dat deze score dan 
mee zou vallen tegen 3♠ gedubbeld -2 (-500). Maar 
blijkbaar viel het tegenspelen ook niet mee en kreeg 
hij de kans om het contract te maken. Dat was een 
score van +840, die je niet veel tegen komt! Op het 
laatste spel (16) boden we een prachtig 6♦ contract 
uit. Erik opende de westhand met 1♦. Ik weet dat 
hij dan meestal een 5-kaart heeft of 4-4-4-1 volgens 
ons systeem. Mevrouw Noord bood in één keer 5♣ 
(ja hoor, weer zo’n vermaledijde 8-kaart klaveren!) 
en ik had een singelton ♣2, drie Azen, 16 punten en 
een 4-kaart ruiten mee. Wij waren wel kwetsbaar  
tegen niet. Vol vertrouwen in Eriks openingen bood ik 
6♦. Toen ik mijn dummy neerlegde hoefde Erik alleen 

nog maar 12 slagen te claimen. Het mooie slem was 
nog een keer uitgeboden en dat betekende 98,5% 
voor ons. Toen bleek dat wij als eerste een prijs moch-
ten uitkiezen, stond een redactielid meteen klaar om 
ons op de foto te zetten en tot het schrijven van een 

stukje te manen. Bij deze 
dan. Wij hebben het zeker 
naar ons zin gehad en we 
bedanken de wedstrijd- 
leiding en ook de bar-
mensen Paula en Franka 
die het heel druk hebben 
gehad, voor hun werk. 
Wie weet tot volgend jaar.

Madelon Spek

Het thema van de oranjedrive was dus deze mid-
dag: een 8-kaart klaveren. Wat bied je hier nu 
mee? Laat ik mijn visie er eens op los laten. Bij 
de toptraining hebben we een heel goede les  
gehad over preëmptief bieden met hoge kleuren. 
Hieruit bleek dat ze in de top steeds hoger bie-
den met weinig punten en lange kleuren om de te-
genstanders onder druk te zetten. Ik doe dit de 
laatste tijd dus ook, soms tot verdriet van mijn part-
ners. Meestal kom ik er mee weg, maar je gaat ook 
wel eens gedubbeld veel down. In een parenwed-
strijd is dat een nul, in viertallen kan het duur zijn. 
Laten we eens naar de spellen van deze middag  
kijken. Eerst spel 10: je hebt 

♠ B94, ♥ A10, ♦ -, ♣ HV1076432

Voor je wordt gepast, iedereen is kwetsbaar. Je kan 
nu rustig 1♣ openen. Maar als je tegenstanders iets 
in de hoge kleuren of ruiten hebben, komen ze daarin. 
Dan denk ik, met deze hand ga ik ook uitnemen, dus 
bied ik hem maar direct, zodat ik de tegenstander  
onderdruk zet. Dus open ik 5♣. 3 SA Gambling mag 
niet met deze hand omdat de klaveren niet dicht zijn. 
Inderdaad kan het ook zijn dat ik mijn maat in proble-
men breng, maar die moet eigenlijk altijd passen als ik 
zo open. Madelon vond van niet en maakte er dus 6♣ 
van, zoals in de tekst hiervoor beschreven. 

Het hele spel was als volgt:

Spel 10 
O/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V10 
V985 
A972 
A98

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H72 
B73 
HVB1083 
5

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A8653 
H642 
654 
B

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B94 
A10 
- 
HV1076432
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Bij het spelen had ik mazzel. Uitkomst ♦H voor het 
Aas op tafel, in Zuid een harten weg. Klaver naar 
de Heer en hierna ♥A. Kleine klaver naar Noord, ♥9 
uit Noord waarop Oost ♥H speelt, getroeft en toen 
een klaveren naar Noord, zodat op ♥V en ♥8 twee 
schoppens verdwijnen in Zuid. Contract gemaakt 
met geluk! Maar 5♣ is altijd gemaakt. Levert ook 
58% op, dus goed geboden.

Dan het volgende spel met een 8-kaart, Spel 20. 
Deze keer kreeg Madelon de 8-kaart, haar hand:

♠V5, ♥104, ♦6, ♣AVB107642

Voor je wordt gepast en iedereen is kwetsbaar. Ook 
nu de vraag, wat open je? 3SA gambling? Kan niet, 
want de klaveren kaart is niet dicht. Met Aas/Heer 
in achten kan het wel. Dus 3♣ of 5♣. Ook nu zou ik 
5♣ bieden. Je neemt een hoop biedruimte weg en 
de tegenstander mag gaan raden wat hij gaat doen. 
Madelon opende 3♣ waarna ik 3SA bood. 

Het spel was als volgt.

Spel 20 
W/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V6 
104 
6 
AVB107642

♠ 
♥ 
♦ 
♣

5 
VB962 
V10752 
H3

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B10743 
83 
HB843 
5

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH982 
AH75 
A9 
98

Na de uitkomst met ruiten ging ik schoppen spelen, 
die liepen niet dus moest ik op de ♣H snijden, die 
gelukkig goed zat. Dus 3SA +4. Als Madelon 5♣ had 
geopend, had ik natuurlijk 6♣ geboden met mijn 5 
slagen en waren we in het goede contract van 6♣ 
gekomen voor 82% i.p.v. de 51% die we nu hadden. 
Maar ook als de ♣H verkeerd zit maak je nog altijd 
6♣ en geen 3SA. Dus gewoon 5♣ bieden.

De laatste 8-kaart klaveren zat bij de tegenstan-
ders. Deze had de volgende hand: 

♠854, ♥B, ♦10, ♣AHVB10653

Als er voor je gepast wordt, open je deze hand met 
3SA gambling of 5♣. In dit geval zou ik 3SA bieden. 
De tegenstanders krijgen het lastig en het wordt ook 
wel eens gemaakt. Als het gedoubleerd wordt loop 
je weg naar 4♣. Dan zijn ze weer aan de beurt. Maar 
ook 5♣ vind ik goed omdat het weer de druk legt bij 
de tegenstander. Die moeten nu gaan kiezen om te 
dubbelen of op 5-niveau te bieden. Dat laatste gaat 
fout zoals het spel zat. Het hele spel was als volgt: 

Spel 16 
W/OW

♠ 
♥ 
♦ 
♣

854 
B 
10 
AHVB10653

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HB96 
H2 
HB432 
98

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV7 
A8653 
AV95 
2

♠ 
♥ 
♦ 
♣

1032 
V10974 
876 
74

Na een 3SA of 5♣ opening bij Noord zit Oost in  
problemen. Gaan ze nog de 6♦ vinden, waarschijn-
lijk niet dus dat levert een goede score op. 

Bij ons aan tafel ging het iets anders. Ik, West, open 
1♦. Een 11 punter en een 5-4 kaart voldoet aan de 
regel van 20 en is dus een opening. Nu biedt Noord 
heel goed 5♣ en mag Oost, Madelon, bedenken wat 
ze gaat doen. Ze bood 6♦, omdat bij ons een 1♦ 
opening meestal een 5 kaart ruiten bevat. Maar het 
was een gok, die nu goed voor ons uitpakte. Dus 
weer goed geboden door Noord.

Mijn conclusie is: als je een 8-kaart klaveren hebt 
met HV, AV of AHV: gewoon 5♣ openen. je legt de 
druk bij de tegenstanders en als je maat iets heeft 
dan is het soms gewoon gemaakt, als die veel heeft 
biedt die wel 6.

Erik van Egmond

IN MEMORIAM 

 Leo Antheunis

Op zondag 30 april 2017 overleed  
Leo Antheunis op 83 jarige leeftijd.

Sinds afgelopen zomer bleek hij al ziek.  
Als laatste bridgeavond heeft hij nog aan de 

kerstdrive kunnen deelnemen.

Hij is jarenlang een heel gezellig en 
vriendelijk lid geweest op onze DIC. Sinds de 
barcommissaris niet vroeg aanwezig kon zijn, 

zette hij elke dinsdag alvast koffie. 

Hij heeft zijn lichaam beschikbaar gesteld aan 
de wetenschap. Om die reden vindt er geen 
uitvaart plaats. We zullen hem missen en wij 
wensen zijn familie en bridgevrienden veel 

sterkte om met dit verdriet om te gaan.

Erik en Madelon



15Seizoen 2016/2017 Nr. 6 - juni 2017

WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE

 
De afgelopen tijd heb ik me samen met Eric van 
Dijk en Erik van Egmond bemoeid met het opleiden 
van de CLA cursisten van ons district. Dat vond ik 
heel leuk om te doen. Er kwamen veel vragen over 
de regels en arbitrages en er was ook vaak verba-
zing over het bestaan van bepaalde regels. Bijvoor-
beeld dat er een apart reglement bestaat voor het 
gebruik van de biddingbox. Men gaat er in het spel-
regelboekje nog van uit dat de biedingen worden 
uitgesproken en er bleken nog veel misverstanden 
over dit onderwerp te leven. Toen ik bedacht had 
om daar eens een artikel aan te gaan wijden, bleek 
er een heel verhaal in het bridgeblad van de NBB 
van april over dit onderwerp te staan: “Hoe heurt 
het eigenlijk? Biddingbox-etiquette”. Ik hoop nu nat-
uurlijk dat een ieder dit gelezen heeft.

Het district verzorgt regelmatig kaderdagen om 
wedstrijdleiders en arbiters scherp te houden en 
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op 
spelregelgebied. Zo ook op 8 april jl. Ook onze CLA 
cursisten waren uitgenodigd om deel te nemen. 
Het arbitreren van het “onvoldoende bod” werd nog 
eens behandeld door Erik en Eric en daarna volgde 
een lunchpauze. Na de broodjes hebben we samen 
met Wolf Tostmann een toneelstukje opgevoerd. 
We gingen met z’n vieren een spel spelen en deden 
allerlei dingen niet correct volgens de regels. De ki-
bitzers mochten noteren wat er allemaal fout ging. 
We stelden tijdens het bieden en spelen vragen die 
niet gesteld mogen worden en deden allerlei ande-
re dingen fout. Wolf en ik telden bijvoorbeeld onze 
kaarten niet. Toen we vrijdagavond het script gin-
gen oefenen bleek aan het einde dat wij inderdaad 

per ongeluk 12 en 14 kaarten hadden en dit hebben 
wij zo gelaten. Dit viel weinig deelnemers op tijdens 
het spelen, terwijl er heel de tijd maar 12 kaarten in 
de dummy lagen. Eric legde zijn kaarten na elke slag 
op aparte stapeltjes: wel en niet gehaald. Hiervan had 
men wel meteen door dat dit niet geoorloofd is, om-
dat het zo heel lastig wordt om, bijvoorbeeld na het 
constateren van een verzaking, terug te kijken hoe het 
spel gegaan is. Erik claimde 4 slagen voor het einde 
door zijn kaarten dicht te vouwen en in het board terug 
te stoppen. Wolf en ik vergaten te schudden bij het  
terug stoppen van de kaarten. Heel veel van onze 
overtredingen werden gelukkig wel gezien. Een enke-
ling werd zo enthousiast over onze toneelaanpak, dat 
het idee werd geopperd om filmpjes te maken en zo 
de verschillende regels uit te kunnen leggen op inter-
net. Wie weet wordt dit nog eens vervolgd.

De Wereld Bridge Federatie is bezig met aan- 
passing van de spelregels en er wordt nu aan de ver-
taling ervan in het Nederlands gewerkt. Op zondag 
27 augustus zal een kaderdag over de wijzigingen 
worden georganiseerd.

We kregen bericht van de NBB dat dit jaar de laatste 
CLA-cursus in de huidige vorm is geweest. Men is van 
plan om de cursus geheel digitaal te gaan aanbieden 
en zo op te leiden voor het examen. De CLB-cursus 
zal nog wel door een leraar in levenden lijve worden 
gegeven.

Onze kandidaten zijn intussen hard aan het oefenen 
met oude examens en we duimen dat ze slagen op 
13 mei.

Madelon Spek

VAN DE WEDSTRIJDLEIDER VRIJCM

 
Nu het seizoen 2016/2017 op zijn eind loopt is 
het wellicht zinvol nu alvast de aandacht op een 
aantal zaken te vestigen.

Wilt u stoppen met bridgen op de vrijdagmiddag, 
een beslissing die we uiteraard zouden betreuren, 
vergeet dan niet bijtijds de secretaris uw beslis- 
sing schriftelijk mede te delen.
Ook kan het zijn dat u van partner wilt veran-
deren, dan adviseren we u eerst zelf op zoek te 
gaan naar een vervanger(ster), lukt dat niet dan 
kunnen wij voor u aan het werk gaan.
Nu de hervattting van het bridgeseizoen 
2017/2018 voor de vrijdagmiddag op 1 september 
a.s. plaatsvindt, lijkt het mij niet onverstandig 
deze datum alvast in uw agenda te noteren. Het 
zou niet de eerste keer zijn dat bij aanvang van 
het nieuwe seizoen een aantal mensen de aan-

vangsdatum over het hoofd heeft gezien, waar-
door de wedstrijdleider voor ongewenste proble-
men komt te staan.
Op bridgegebied heeft een opvallende veran-
dering plaatsgevonden in de eindstand, want 
gedurende lange tijd werd er uitsluitend voor de 
tweede plaats gespeeld, omdat de eerste plek bij 
voorbaat ingenomen werd door de tot voor kort 
onverslaanbare combinatie Van Leeuwen/Van 
Heyningen.
Door fysiek ongemak van Nel was zij de afge-
lopen serie niet in staat die vertrouwde koppositie 
te verdedigen waardoor Thea en haar partner niet 
schroomden daar (mis)gebruik van te maken.

Met ingang van september a.s. komt de leiding 
in handen van het echtpaar Law en vorige week 
is al aangetoond dat de Vrijcm daar bepaald niet 
slechter van wordt.

Titus Tavecchio
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MEESTERPUNTENREGISTRATIE APRIL 
2017

 
Hieronder een overzicht van de bridgers van Bridge-
club Leidschenhage die een mijlpaal in meester-
punten hebben bereikt. Hartelijk gefeliciteerd!

Clubmeester  
[500 meesterpunten, insigne: klaveren in zilver]

• Dhr. A.C. van der Harst 
• Dhr. J.L.T. Heesterbeek 
• Dhr. W. van Munster 
• Dhr. L.A.T. Muusers 
• Dhr. A. Roovers

Districtsmeester  
[2000 meesterpunten, insigne: klaveren in goud] 
 
• Mevr. P. Blasband-Menist 
• Mevr. I. Eijckelhof-van Dorp 
• Mevr. C.A.M. van Huik-Verhoeff 
• Mevr. E. Kijftenbelt-Bloem 
• Dhr. C.A. Kouwenhoven 
• Mevr. T.A.H. Kouwenhove-Hofstede 
• Dhr. R. Kruijswijk 
• Mevr. C.A. Nijssen-van der Heijden 
• Dhr. T.P.J. Oorlog 
• Dhr. L.H.S. Rodermond 
• Mevr. M. Stemmerich-Sloot

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

• Dhr. A.W.P. Kuijpers 
• Mevr. M.P.G.T. van Tilburg-Stroop

Kandidaat bondsmeester  
[10.000 meesterpunten, insigne: harten in brons] 
 
• Mevr. A.M. Detillon

Bondsmeester  
[15.000 meesterpunten, insigne: harten in zilver] 
 
• Dhr. M.P.J. Bouten 
• Dhr. R. Lankhuyzen

Nationaal meester  
[30.000 meesterpunten, insigne: schoppen in zilver]

• Dhr. W.A.M. den Tonkelaar

Laura Haasdijk

MET DE DEENSE SLAG

 
In het laatste NBB-magazine stond een artikel over 
tegenspel. Terecht wordt hierin geconcludeerd dat 
dit onderdeel vaak onderbelicht blijft; de focus ligt 
nu eenmaal meer op bied- en afspeeltechniek. 

Hoe fraai ook tegenspel kan zijn, zag ik onlangs in 
een Deens bridgeblad. Tijdens een belangrijk vier-
tallentoernooi hing er veel af van het volgende spel:

N/A ♠
♥
♦
♣

 75
 AHB
 HV10975
 V9

♠
♥
♦
♣

 VB108
 1082
 63
 AB74

♠
♥
♦
♣

 96432
 V73
 A2
 H83

♠
♥
♦
♣

 AH
 9654
 B84
 10652

Zuid was in 3SA beland en kreeg ♠V uit. De leider 
dacht slim te zijn door met het Aas te nemen en 
zo zijn Heer te maskeren. Toch niet zo doordacht 
omdat Oost nu met zekerheid wist dat deze kaart 
niet bij zijn partner kon zitten. En Oost was nu net 
degene die met ♦A aan slag kwam. Schoppen na 
zou ‘m dus niet worden. 

Om het contract down te krijgen, moeten er vier sla-
gen uit de klaveren komen. Met een kleine klave-
ren zou West het Aas winnen, klaveren terugspelen 
naar de Heer en dan kan de leider de 8 duiken zo-
dat de kleur blokkeert. Oost voorzag deze blokkade 
en speelde na enig denkwerk ♣8!

Nu rolden de vier slagen wel binnen met vette winst.

Puik tegenspel natuurlijk, maar het was toch slim-
mer geweest als Zuid de eerste slag met de ♠H 
genomen zou hebben. Nu kan West in theorie van 
♠AVBx zijn uitgekomen en dan is schoppennaspel 
dodelijk.

Jan Pleit  
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BRIDGESPEL EN WINNEN

 
Ten nauwste verbonden met het spel is winnen. 
Vreemd eigenlijk, je doet iets om je te vermaken en 
je moet nog winnen ook. Wat is winnen? De meer-
dere blijken te zijn in een spel. En het gekke is dat 
meerdere zijn dat breidt zich uit tot je status in het 
algemeen. Neem voetballen nu. In de tijd dat de 
Nederlandse elftallen en clubs geweldige resulta-
ten bereikten, kregen de Hollanders aanzien. Toen 
eens een Nederlander de tour de France won werd 
ik gefeliciteerd. Merkwaardig dat succes van ande-
ren afstraalt op jou zelf.

Nu er dit jaar bij de externe viertallen minder suc-
cesverhalen waren dan andere jaren, voelde dit 
toch aan als een lichte teleurstelling. Meespeelt na-
melijk dat succes de hele groep van de winnaar ten 
goede komt. Dat geldt ook andersom. Als het nati-
onale voetbalelftal verliest, is dat slecht voor onze 
reputatie: de coach moet er dus uit, zo’n domme 
man! En achteraf weten we het allemaal beter. Met 
het bridgespel weet ik vooral met open kaarten pre-
cies zoals het potje gespeeld zou moeten worden.

Primair is bij het spel de eerste te zijn, dan overtref 
je anderen en word je als zodanig geëerd. Soms 
win je zelfs een prijs. Eigenlijk ook een gek woord.  
Je betaalt de prijs voor een artikel en je wint een prijs. 

Net zo als winst, zowel de bridgespeler als de koop-
man behaalt winst. Maar voor een mooie prijs word 
ik geprezen en de koopman is er gelukkig mee.

En dan nog, de wil om te winnen brengt bedrieg-
lijk spel met zich mee. Nog steeds is het spel. Er 
worden listen en lagen gebruikt in het spel.En in de 
boekwerken met voorbeelden daarvan wordt daar-
bij vermeld, dat de truc met een glad gezicht moet 
worden toegepast. Fals carding is een bekend be-
grip en volledig getolereerd. Op het verkeerde been 
gezet, heet dat dan.

Met spel gaat gepaard een zekere hartstocht, kans-
berekening, wagen, onzekerheid, spanning en dat 
kan tot explosies leiden. Hoe kan je dat nu toch 
doen? Foute boel. Maar wat zou er dan wel moe-
ten gebeuren? Je moet je ambities bijstellen, sprak 
eens een wijs lid tot mij. En het gaat er om te spelen 
met vreugde. Maar gek winnen is toch ook belang-
rijk.Kies voor de vreugde. Ook in het bridgespel. 
Het is vermakelijk, echt wel.

Herman Nagtegaal
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BRIDGE MET JUST VERSCHUUR!

 
Met het 50-jarig jubileum in het vizier was Mar-
lou Meuleman nieuwsgierig naar de geschiedenis 
en de oprichting van de club. Zij had een leuk 
gesprek met de eerste voorzitter en medeoprich-
ter van Bridgeclub Leidschenhage:

Naam Just Verschuur 
Woonplaats Leidschendam, geboren in   
 ’s-Gravenhage in de 
 Weimarstraat
Leeftijd 91 jaar
Huwelijk 60 jaar met Gré getrouwd 
 geweest
(Klein)kinderen 2 zoons, 1 dochter, 
 6 kleinkinderen, bijna 
 2 achterkleinkinderen
Opleiding/Beroep HTS gestudeerd te  
 Rotterdam, werktuig- 
 bouwkundige
Hobby’s Bridge en tennis, tot voor   
                              kort meerdere malen per week 

Wanneer en hoe bent u voor het eerst in aan-
raking gekomen met bridge?
Oom Just (naar wie ik ben vernoemd) heeft mijn 
ouders thuis leren bridgen. Als tienjarig jongetje 
stond ik daar bij de tafel mee te kijken.

Hoe heeft u leren bridgen?
Samen met mijn broer en mijn ouders, met z’n  
vieren thuis. Tijdens militaire dienst heb ik het 
bridgen aan de militairen geleerd en zijn wij nog 
3e geworden in een groot kampioenschap.

Wie was uw eerste vaste bridgepartner? 
Dat was Jan Greve en later, toen Jan naar Nijme-
gen verhuisde, heb ik jarenlang met Wim Custers 
gebridged, helaas overleden.

Hoe lang bridget u nu al?
Dat zou dan 80 jaar zijn!

Speelde uw vrouw Gré ook bridge toen u haar 
leerde kennen?
Mijn huwelijksvoorwaarden naar haar waren dat 
zij bridge zou leren. Wij zijn toen voor mijn werk 
naar Dokkum verhuisd in 1954. Je kreeg toender-
tijd nog een baan met huis erbij aangeboden. In 
Dokkum heb ik samen met een vriend onze vrouw-
en bridge geleerd. Competitie speelde ik niet met 
Gré, je ziet niet veel echtparen samen spelen, wel 
gelegenheidstoernooien en de bridgeweekenden 
speelden wij samen. Waarschijnlijk verbeeldde ik 
mij toen, dat ik beter speelde dan zij en speelden 
wij zodoende niet vast samen.

Wat trok u zo aan het bridgespel? 
Ik vind bridge nog altijd erg leuk, met logisch na-
denken en uitsluiten van mogelijkheden, kom je 
tot de beste resultaten. En niet te ingewikkeld met 
allerlei conventies. Het is een competitief spel en 
ik kan dan ook enorm balen als ik iets “stoms” heb 
gedaan.

Hoe bent u in aanraking gekomen met de club? 
Jan Greve had een oproep-advertentie geplaatst 
in het Leidschendammer Krantje. Ik heb daar-
op gereageerd. We kwamen al snel tot een leuk 
gesprek, waarbij ik hem vertelde dat ik in Dokkum 
een bridgeclub had opgezet. Jan had toen snel 
de rollen ingevuld, wij zouden samen een bridge-
club opzetten. Jan werd penningmeester en ik 
voorzitter.

Kunt u vertellen iets meer vertellen over de 
geschiedenis van de club? 
In 1967 was de oprichting, we zijn toen op vrij-
dagavond in een boerderij (Freddy’s Hoeve) hier 
in Leidschendam begonnen met 33 spelers. Al na 
een paar maanden werd dat 60 man en werden 
er extra tafels geplaatst in de opkamer van de 
boerderij. Daar hebben wij één jaar gezeten en 

Bij Just thuis met al zijn bridge-trofeeën

Just Verschuur en Jan Greve, een ijzersterk paar!
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wij zijn toen verhuisd naar de Andreas Kerk, waar 
wij 19 jaar hebben gespeeld. In 1974 zijn wij ook 
op de dinsdagavond gaan spelen. Wij hadden 
zeer goed contact met de gemeente en hebben 
toen een deal met hen kunnen sluiten om een oud 
houten schoolgebouw te kopen voor 135.000 gul-
den, met terugkoopgarantie voor dezelfde prijs, in-
clusief de kosten van verplaatsing van het gebouw 
met grote hijskranen naar de Prinsenhof 2, tot de 
tijd dat wij zelf een stenen gebouw konden vinden.  
Zes jaar werd er in het houten gebouw, vijf avon-
den en één middag, bridge gespeeld. Sinds 1994 
is onze club gevestigd aan de Dobbelaan, waar vijf 
avonden en middagen gebridged wordt.

Wat heeft u allemaal voor de club gedaan?
Ik ben vanaf 1967, het jaar dat wij de club opricht-
ten, 25 jaar voorzitter geweest. Daarnaast heb ik mij 
altijd ingezet om een grote, misschien wel de groot-
ste, bridgeclub van Nederland te worden. Ik heb mij 
daarna vooral beziggehouden met ledenwerving en 
reclame. En de grootste club van Nederland dat zijn 
we geworden!

Hoeveel keer per week speelt u op de club?
Drie keer in de week, de dinsdag-, woensdag- en 
vrijdagavond en nog altijd met heel veel plezier.

Hoe was het bridgen toen? Vergeleken met nu?
Vroeger had je geen bridgemates, geen kastjes en 

geen computers, alles was handmatig. Biedbakjes 
zijn er ook pas sinds de laatste 20 jaar. 

Is het bridgespel veranderd in de loop der jaren?
Er worden nu veel meer conventies gespeeld en 
hele ingewikkelde systemen, maar of dat het brid-
gen nou beter maakt?

Heeft u er evenveel plezier in als toen?
(Volmondig) Ja!! Elke avond ga ik met vol goede zin 
richting het bridgehome. 

Mooiste bridgespel uit uw bridgetijd?
Oh die weet ik wel. Was jaren geleden dat ik met 
Hans Lansink speelde. Hans opende met 3SA, 
betekent een lange dichte lage kleur bij ons. Ik zit 
met alle Azen en met kleintjes in alle kleuren. Met 
logisch nadenken en uitsluiten van mogelijkheden 
bood ik direct 7♣. Ik weet nog dat alleen Jan Meu-
lenbeld en zijn partner ook in 7♣ kwamen, maar het 
was een prachtig spel.

Wat is uw geheim van goed bridgen?
Ik denk dat je met logisch nadenken en dingen 
uitsluiten heel ver komt. Altijd wel eerst goede af-
spraken maken, redenering van bieden doornemen, 
maar er zitten ook altijd spellen bij, die afhankelijk 
van niet te beredeneren factoren, toch heel anders 
kunnen uitslaan. Daar ontkom je niet aan. 

En uw geheime spel tip&truc voor de bridger 
van nu?
Wat ik nu weer even niet heb gedaan, maar wel erg 
leuk is, is als je leider bent een kleur voorspelen 
waar je eigenlijk veel kleintjes in hebt, dus veel ver-
liezers en hooguit een klein plaatje in de hand hebt. 
Je zet de tegenstanders daardoor gauw op het ver-
keerde been, zij denken misschien dat jij die kleur 
hebt en zij zullen jouw kleur ook niet zo snel meer 
aanvallen. 

Dank je wel Just voor dit openhartige gesprek en 
dat wij allen een kijkje hebben mogen nemen in 
jouw 80 jarig bridgeleven! 

Marlou Meuleman

Zaterdagmiddag 29 augustus 1987 opende wethouder Drs. 
F. Ymkers het feestelijk versierde nieuwe onderkomen van 
Bridgecentrum Leidschenhage.

GEDICHTEN VAN ALEX BIJLOO

 
Een bridger van Leidschenhage   
Kwam een ander daar vragen  
Wat hij moet doen om te spelen.  
Men zei daar: “tja, gewoon kaarten delen”.  
Toen begon hij de leden uit te dagen.

Bridge, het is emotie en verstand. 
Gaat dat wel hand in hand? 
Als nu de emotie de overhand viert 

Is dat hetgeen dat bridge niet siert. 
De kunst is de beste te zijn, 
zonder emotie is dat prettig en fijn.

Al bent u nog zo'n brave vent  
Al is er veel goeds van u bekend, 
Geen van al die dingen pakt  
Als u gebrek vertoont aan tact.  
 
Alex Bijloo 
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CONFERENTIE IN POLEN

Voor het allereerst in de geschiedenis is op een 
Internationale Wetenschappelijke Conferentie een 
volledige dag besteed aan het kaartspel bridge!

In het universiteitsstadje Toruń (Polen) verzamelden 
zich op 20 april jl. deskundigen uit alle delen van 
Europa om over het thema ‘Recreatie en vreugde in 
het leven van senioren’ te spreken. 

Op deze voor bridge gereserveerde dag heb ik een 
presentatie gegeven over ‘De geheimen van het 
Bridge Brein’. Ik heb dat heel leuk gevonden. 

Vanaf mijn 16e jaar ben ik geïnteresseerd in de  
mogelijkheden van ons brein en in het bijzonder het 
vermogen van het brein om te kunnen leren. 

Later, als bridger, heb ik mij vaak afgevraagd of het 
spelen van bridge inderdaad zo goed is voor ons 
brein als dat ik vermoedde. Na veel jaren werken 
met lerende en studerende mensen (jong en oud) 

en door het bestuderen van veel onderzoeken, 
heb ik verbanden kunnen leggen, waardoor mij 
veel duidelijk is geworden.

Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat 
ons brein in staat is zich te blijven ontwikkelen. 
Dit geldt ook voor senioren! Ons brein ontwikkelt 
zich door het leren van nieuwe dingen. 

Hoe gecompliceerder, hoe uitdagender, hoe leu-
ker deze dingen zijn, hoe beter dit gaat! Belang-
rijk is dat zoveel mogelijk delen van de hersenen 
bij de nieuwe leeractiviteit zijn betrokken.

Televisie kijken heeft nauwelijks of geen effect op 
de ontwikkeling van ons brein. Vrijetijdsbestedin-
gen als muziek maken, tuinieren, tafeltennissen 
of het voorlezen aan de kleinkinderen wel.

Maar… bij het spelen van bridge worden zoveel 
hersenfuncties (cognitieve functies) gebruikt, dat 
met recht geldt: ‘Bridge is fitness for the mind!’ 

Bij het bridgen moet je veel onthouden (bieding, 
uitkomst en meer). Je moet ook de juiste con-
clusies trekken, je kansen goed inschatten en  
risico’s en mogelijkheden zien.

Veel en snel tellen hoort ook bij het bridgespel. 
Volgens wetenschappelijk onderzoek is snel  
tellen één van de beste dingen die je kunt doen 
om je brein fit te houden.

Bij bridge is elk volgend spel weer een nieuwe 
uitdaging! Een bridger leert telkens weer nieuwe 
dingen!

Veel mensen genieten intens van het bridgespel.

Ook op hogere leeftijd kun je nog beginnen bridge 
te leren. Op deze conferentie is het belang hier-
van heel duidelijk geworden.

In Nederland bridgen inmiddels ongeveer een 
half miljoen mensen! Zij doen dit niet alleen om 
hun brein fit te houden, maar vooral vanwege 
de gezelligheid. De sociale interactie op veel  

“Bridge is deliciously simple in the rules,  
but it is deliciously complex in doing it well”

 

Bill Gates

11
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bridgeclubs is intensief! Bridgers hebben in het 
algemeen veel bridgevrienden met wie zij ook 
buiten de bridgeclub contact hebben. Ook dat is 
heel belangrijk voor het welzijn van senioren.

Ben je geïnteresseerd in de volledige tekst van 
de presentatie die ik op de Conferentie in Polen 

heb gegeven, stuur dan even een mailtje naar 
heleen@barendregt.name 

Ik voel mij zeer vereerd met deze twee mannen 
op de foto te staan!

Heleen Barendregt

            Gianarrigo Rona                                           Heleen Barendregt                                           Yves Aubry
Voorzitter Wereld Bridge Federatie                                       BCL-lid                                             Voorzitter Europese Bridge Liga

HET GEVAAR VAN KAMPIOEN 
WORDEN

 
In de voorgaande Dobbepraat hebt u kunnen  
lezen dat LH 12 kampioen in de 2e klasse is ge-
worden.

Toen uw redacteur rustig bij Hotel Centraal aan 

tafel zat, kwam het viertal Suksmi Abbink, Piet 
Schoon, Paula van Leeuwen en Nel van Heijnin-
gen binnen om de overwinning te vieren met een 
dinertje. Het gevaar schuilt er dus in dat je na het 
seizoen nog aan komt ook. 

Maar heerlijk om zoiets te vieren.

Herman Nagtegaal
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SLEM GEMIST?

Meestal probeer ik de avond na de clubavond tijd te 
vinden om de gespeelde spellen nog eens door te 
nemen. Daar zou je wat van moeten kunnen leren, 
hoewel daar tot nu toe weinig van blijkt ….

Soms komt daarbij een interessant spel voorbij. 
Bijvoorbeeld spel 19 van dinsdag 18 april. Ik had 
♠AV8652 ♥9643 ♦A ♣43 en hoorde links in de eer-
ste hand 3♦ openen en partner volgen met 3SA  
(wij kwetsbaar en zij niet). Mijn gedachten gingen 
even naar slem (daar zou je ieder spel aan moe-
ten denken … ), maar omdat zo’n 3SA volgbod een 
wijde range heeft en ik ook niet zie hoe slem te  
onderzoeken, beperkte ik me tot 4♠. 

Spel 19 
W/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HB7 
V 
H7654 
AH109

♠ 
♥ 
♦ 
♣

♠ 
♥ 
♦ 
♣

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV8652 
9643 
A 
43

Het spel is voor de leesbaarheid gedraaid. 

De uitkomst is ♦V en de dummy valt niet tegen. In de 
tijd dat ik bridge leerde spelen zou mijn ♦A nu zeker 
zijn getroefd, maar nu bekent Oost gelukkig. 10 slagen 
maken lijkt geen probleem, maar het is paren, dus het 
gaat om de overslagen. In slag 2 een kleine harten, 
die door West wordt genomen met ♥A. De tweede  
ruiten kan ik in de hand troeven (nu ♦H leggen zou wat 
naïef zijn – zó slecht zijn die preëmpts tegenwoordig 
ook niet). Daarna een harten troeven in Noord, met 
een volgende ruiten-introever naar de hand en een 
tweede harten in de dummy getroefd. Vervolgens de 
laatste troef in dummy geïncasseerd, met ruiten naar 
de hand en de troeven trekken. Daarna met klaver 
oversteken naar de dummy om op ♦H de laatste har-
ten te kunnen lozen. Toch nog 12 slagen gemaakt en 
in de auto naar huis hadden we het erover of dit slem 
toch geboden had moeten worden. Daarbij bedachten 
we echter dat West troef zou kunnen starten en na ♥A 
nogmaals troef kan spelen en dat beperkt het aantal 
introevers tot één en het aantal slagen tot 11. 

Als ik thuis het spel op de computer bekijk, blijkt ech-
ter dat in je het in praktijk dan toch zult maken. Nadat 
(na ♥A) de tweede schoppen door de tegenpartij is 
gespeeld kun je één harten troeven, met ruiten naar 
de hand (♦A) en de resterende troeven bij de tegen-
standers trekken. Met klaver naar tafel, ♦H incasseren 

(harten weg) en een ruiten troeven. Daarna alle troe-
ven incasseren en goed op ♦B10 en ♥HB10 letten.  
Op de laatste troef ontstaat de volgende situatie. 

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
- 
7 
A10

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
- 
V 
B7

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
H 
- 
V8

♠ 
♥ 
♦ 
♣

8 
9 
- 
4

 
Zuid is aan slag en speelt de laatste troef. West moet 
een ruiten bewaren en zal een klaver moeten laten 
gaan. Daarom kan Noord de laatste ruiten missen, 
maar Oost moet zijn harten bewaren en zal ook een 
klaver moeten bijspelen. 

Is het spel dus altijd te maken? Nee – als West met 
klaver start en na ♥A nogmaals klaver speelt is de 
verbinding voor de dwang verdwenen. Dan kan de 
leider de ♦H niet meer bereiken op het moment dat 
de troeven getrokken zijn (en als hij die kaart éérder 
speelt zal Oost troeven). Dus zal hij moeten proberen 
geen twee, maar drie harten-verliezers in de dummy 
te troeven. Dat introeven gaat wel lukken, maar nadat 
er drie keer een harten is getroefd en de leider met 
ruiten terug wil keren naar zijn hand, kan Oost roet in 
het eten gooien: 

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
- 
H7 
109

♠ 
♥ 
♦ 
♣

93 
- 
V 
B

♠ 
♥ 
♦ 
♣

104 
- 
- 
V8

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV86 
- 
- 
-

Vanuit de dummy wordt ruiten gespeeld en Oost 
troeft voor met ♠10. Daarmee promoveert de ♠9 van 
West tot de downslag! Oost moet dat overigens pas 
op dát moment doen, want als hij die ruiten eerder 
voortroeft, ligt ♠H nog in de dummy en kan de leider 
daarna gewoon met schoppen oversteken (daar-
mee meteen de laatste troeven trekken) en alsnog 
♦H incasseren voor de laatste harten-discard. 

Koen Poppe
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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

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
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STREKKING VAN DE SPELREGELS VAN 
BRIDGE, OPTREDEN EN FATSOEN

Strekking van de spelregels

Op blz. 15 van het spelregelboekje staat:

“De spelregels zijn ontworpen om een juiste gang 
van zaken en een passende regeling vast te stel-
len, nadat van de juiste gang van zaken is afge-
weken. Een speler die een overtreding begaat,  
behoort iedere opgelegde straf hoffelijk te onder-
gaan en iedere door de wedstrijdleider toegeken-
de arbitrale score te aanvaarden. De spelregels 
zijn niet in de eerste plaats bedoeld voor het toe-
kennen van straf in geval van onregelmatigheden 
maar veeleer voor het herstellen van schade.”

De spelregels zijn nadrukkelijk niet bedoeld om 
op te treden tegen valsspelen. Valsspelen wordt 
gewoonlijk bestraft met een royement van de vals-
speler. Iemand beschuldigen van valsspelen is 
een ernstige zaak en bij een onterechte beschuldi-
ging loopt degene die onterecht beschuldigd heeft, 
het risico zelf geroyeerd te worden.

Bij een onregelmatigheid MOET de arbiter aan  
tafel worden geroepen. Deze is opgeleid om de 
spelregels correct toe te passen, de schade op de 
juiste wijze te herstellen en zal altijd uitgaan van 
de “te goeder trouw” van de betrokkenen. Het doen 
van een beroep op de arbiter kan dan ook nooit een 
verwijt inhouden van vals of oneerlijk spel. 

De kreet “wij spelen niet met het mes op tafel” is 
een loze kreet. De spelregels gaan ervan uit dat 
iedereen te goeder trouw is, maar een onregel-
matigheid kan begaan. Die moet op correcte wijze 
worden opgelost en daarvoor is de tussenkomst 
van een arbiter noodzakelijk. Alleen deze weet 
welke spelregels op de situatie van toepassing 
zijn en hoe deze moeten worden geïnterpreteerd. 
Het onder elkaar aan tafel oplossen van onregel- 
matigheden is niet alleen in strijd met de spel- 
regels, maar resulteert vaak in verkeerde beslis-
singen, die dan alsnog aan de arbiter worden voor-
gelegd. Het resultaat is dan vooral verwarring en 
onnodig ongenoegen aan tafel. 

In Art. 9 staat duidelijk: De wedstrijdleider behoort 
onmiddellijk ontboden te worden nadat de aan-
dacht is gevestigd op een onregelmatigheid. Dus 
het “onderling oplossen” is niet toegestaan. Zeker 
ook omdat daarbij vaak fouten worden gemaakt.

Vaak ontstaat een onprettige sfeer aan tafel door-
dat de regels van fatsoen niet worden nageleefd. 
Daarom worden hieronder de regels uit Art. 74  
vermeld.

A. Juiste houding 

1. Een speler behoort zich altijd hoffelijk te gedra-
gen. 

2. Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking 
of handeling te vermijden die ergernis of ver- 
legenheid zou kunnen veroorzaken bij een  
andere speler of het genoegen van het spel zou 
kunnen verstoren. 

3. Een speler behoort steeds op dezelfde, correcte 
wijze te bieden en te spelen. 

B. Fatsoen 

Uit oogpunt van fatsoen behoort een speler niet: 

1. onvoldoende aandacht aan het spel te besteden; 

2. ongevraagd commentaar te leveren tijdens het 
bieden en spelen; 

3. een kaart klaar te houden voordat hij aan de 
beurt is; 

4. het spelen onnodig te rekken (door bijvoorbeeld 
door te spelen terwijl hij weet dat alle slagen  
zeker voor hem zijn) met het oogmerk een  
tegenstander van zijn stuk te brengen; 

5. de wedstrijdleider te ontbieden en hem toe te 
spreken op een voor deze of voor de andere 
spelers onhoffelijke wijze. 

C. Overtredingen tegen de juiste gang van zaken 

De volgende handelingen zijn voorbeelden van 
overtredingen tegen de juiste gang van zaken: 

1. het gebruik van verschillende aanduidingen voor 
dezelfde bieding; (Commentaar: bij correct ge-
bruik van biedboxen is dit niet meer mogelijk. 
Wel moet vermeden worden dat door het ver-
schillend neerleggen van biedkaartjes ongeoor-
loofde informatie aan de partner wordt verstrekt)
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2. een blijk van goed- of afkeuring ten aanzien van 
een bieding of speelwijze; 

3. een aanduiding dat men verwacht of van plan is 
een slag te maken of te verliezen, voordat ieder-
een in die slag heeft gespeeld; 

4. een opmerking of handelwijze tijdens het bieden 
of spelen, bedoeld om de aandacht te vestigen 
op een belangrijk gegeven of op het aantal sla-
gen dat nog nodig is voor een succesvol resul-
taat; 

5. het nadrukkelijk kijken naar een andere speler 
tijdens het bieden of spelen, of naar de hand van 
een andere speler, bijvoorbeeld met de bedoe-
ling zijn kaarten te zien of om te zien van welke 
plaats hij een kaart neemt (het is echter geoor-
loofd gebruik te maken van informatie, verkre-
gen doordat men onopzettelijk een kaart van de 
tegenstander ziet); 

6. het tonen van een duidelijk gebrek aan verde-
re interesse in een spel (bijvoorbeeld door het 
dichtvouwen van de kaarten); 

7. het afwijken van het normale tempo van bieden 
of spelen met de bedoeling een tegenstander in 
de war te brengen; 

8. het onnodig verlaten van de tafel voordat het 
einde van de ronde is aangekondigd. 

Als we ons in de toekomst houden aan bovenstaan-
de voorschriften, zal het genoegen van het spel en 
de sfeer aan tafel alleen maar kunnen toenemen.

Vanaf september 2017 gelden de nieuwe spelregels 
van de NBB. De strekking van de gedragsregels zal 
niet veranderen.

April 2017

Wolf Tostmann

VOORBEREIDING LUSTRUMFEEST

Er wordt niets aan het toeval overgelaten om het 
lustrumfeest te doen slagen. Zo zijn alle deel- 
nemers aan de diverse competities allemaal foto-
garafisch vastgelegd. Daartoe werden de aanwe-
zige leden naar een zijde van de speelzaal bijeen 
gedreven om van het geheel een foto te maken. 
Marlou Meuleman klom daarbij op een stoel en 
legde de aanwezigen vast, op een enkele onver-
laat na die sprak: ik sta er al op. Benieuwd naar 
de groots opgeblazen resultaten bij de viering 
van ons tiende lustrum.

Herman Nagtegaal
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TC/WL

 
Nieuwe wedstrijdleiders

Wij zijn heel blij met drie nieuwe wedstrijdleiders op 
onze vereniging.

Nora Iding gaat de maandagavond vanaf half juni 
leiden. Zij vervangt de tandem Cobi van Alkemade 
en Nel van Heijningen, die de MAC een tijd in sa-
menwerking hebben geleid. Cobi had al een tijd 
geleden aangegeven dat ze deze taak graag 
over wilde geven en gelukkig is Nora er nu klaar 
voor. Cobi blijft nog wel prijzen-inkoopster. Op 
de woensdagmiddag gaat Nicole Meuleman het 
van Suksmi overnemen. Suksmi wil graag ko-
mend seizoen met haar man Berry een paar mooi  
reizen gaan maken en legt om die reden (tijdelijk?) 
haar taken als WL en TC-lid neer. 

De vrijdagmiddag krijgt een enthousiaste nieu-
we WL in Roberta Law. Zij is meteen toen ze het 
wist, aangeschoven bij de CLA cursus en haar 
man Jim heeft zich bekwaamd in de NBB reken- 
programma. Titus en Maarten kunnen met een ge-
rust hart met pensioen.

Namens het bestuur bedank ik alvast de wedstrijdlei-
ders en hun vervangers voor de inzet voor onze club. 
Zonder jullie is er geen bridge op de club.

Zomerbridge

Natuurlijk doen we weer mee met het zomerbrid-
gen in juli en augustus. De data zijn al doorge-
geven aan de Bond ter publicatie. Net als vorige 
jaren verwachten we u in korte broek, met blote 
tenen in de sandalen en een stralend humeur aan 
de wedstrijdbalie om in te schrijven. (Misschien 
wel een beetje opletten want het is gebleken dat 
niet iedereen gecharmeerd is van mannelijke 
schone benen.) We spelen weer op dinsdag- en 
donderdagmiddagen en op dinsdag-, donderdag- 
en vrijdagavonden. Er zijn prijzen voor ongeveer 
een op de vijf deelnemers. Ik hoop ook dat we 
voldoende vrijwilligers vinden voor de bar en de 
wedstrijdleiding. Over een paar weken zult u de 
lijsten op het bord aantreffen.

Oproep: invallers gevraagd

Bij verschillende wedstrijdleiders is het lijstje 
met invallers steeds korter aan het worden. Het 
is heel fijn als er op korte termijn nog iemand  
gebeld kan worden om de indeling rond te krijgen. 
Wie wel een keertje extra kan en wil spelen, wordt 
uitgenodigd om naam en telefoonnummer aan 
de betreffende wedstrijdleider(s) door te geven. 
We zullen ook hiervoor een lijst in de zaal gaan  
ophangen.

Maarten van Os

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.) immelzwaan

H A I R  S T Y L I N G

Dames,heren en kinderen

Prins Hendriklaan 57
2264 ST Leidschendam
Telefoon 070-327 35 13

www.hairstyling-rimmelzwaan.nl
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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

IN MEMORIAM 

 Rob Auer

Op 25 april 2017 is op 89 jarige leeftijd  
Rob Auer overleden.

Rob is jarenlang lid geweest van onze club 
op verschillende dagdelen, maar de laatste 

jaren op de donderdagmiddag. Ook bij andere 
clubactiviteiten was hij een betrokken clublid. 
Vele malen bedankte Rob op de algemene 

ledenvergadering het bestuur voor de 
inspanningen van het voorbijgegane jaar. 

Tot op vorig jaar ging hij met de clubreis mee op 
pad. Hij betoonde zich aangenaam gezelschap. 
We gedenken hem als een enthousiast bridger 

en een plezierige tafelgenoot.

Wij wensen Nel, zijn vrouw en zijn kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte met het verwerken 

van dit verlies.

Namens allen

Jeanne Wubben
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Martens Bridge Reizen

E: Email

martensbridgereizen@
gmail.com

Tel. 076-593 2020

of 06-10 85 1119

Prijs: a 215,00
een pers. toeslag
a 15,00 per nacht.

Half pension

3 avonden bridgen
met leuke
dagprijsjes

voor iedereen een
leuke bruikbare

attentie

Uitstekende
service en 
zwembad

Hotel Het Zwartewater**** in het Pittoreske 
dorpje Zwartsluis, nabij Zwolle en Giethoorn 
in de nabijheid.

Hotel met een uitstekende naam en faam!

9 - 12 JUNI
BRIDGE
WEEKEND
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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL 243

Probleem A (in het gegeven diagram waren de 
OW-handen niet zichtbaar)

W/allen ♠
♥
♦
♣

 V42
 VB7
 643
 AHV6

♠
♥
♦
♣

 AH876
 1098
 A87
 74

♠
♥
♦
♣

 10953
 H432
 VB109
 10

♠
♥
♦
♣

 B
 A65
 H52
 B98532

 
West opent met 1♠, Noord doublet, Oost 2♠ en op 
3♣ door Zuid wordt rondgepast.
West komt uit met ♠A en speelt ♥10 na. Hoe is het 
contract altijd te maken?
Er zijn al 8 slagen. Het contract is alleen in gevaar 
als West ♦A heeft, wat gezien de bieding en het  
naspel van ♥10 zeer waarschijnlijk is. Oost mag 
dus niet aan slag komen. Speel daarom in de 
tweede slag uit beide handen een kleine harten bij. 
West vervolgt met harten en Oost dekt de ♥B met 
de ♥H. Trek met ♣AH de troeven en troef een klei-
ne schoppen. Steek daarna over naar ♥V en speel 
♠V voor. In de hand verdwijnt een kleine ruiten. 
West neemt met ♠H en is ingegooid; hij moet ♦H 
komen brengen of in de dubbele renonce spelen.

Probleem B

♠
♥
♦
♣

 A632
 84
 AH108653
 -

♠
♥
♦
♣

 B974
 10963
 B2
 764

♠
♥
♦
♣

 H1085
 HV72
 V94
 95

♠
♥
♦
♣

 V
 AB5
 7
 AHVB10832

 
Het contract is 7SA door Zuid. Uitkomst ♥10. Je telt 
12 topslagen. Hoe maak je de dertiende slag?
Na ♥A speel je zeven keer klaveren.  
Dan de achtste en laatste in deze eindfiguur: 

♠
♥
♦
♣

 A
 -
 AH108
 -

♠
♥
♦
♣

 B9
 96
 B
 -

♠
♥
♦
♣

 H
 H
 V94
 -

♠
♥
♦
♣

 V
 B5
 7
 2

West gooit ♠9 af en uit de dummy verdwijnt ♠A! En 
kijk eens naar die arme Oost: ♠H weg en ♠V wordt 
een slag waarop hij in ♦/♥ dwang zit; ♥H weg en 
opnieuw in dwang op ♥B.

Probleem C

♠
♥
♦
♣

 H5
 542
 875
 AH843

♠
♥
♦
♣

 10863
 876
 1094
 B106

♠
♥
♦
♣

 A42
 VB1093
 VB6
 V7

♠
♥
♦
♣

 VB97
 AH
 AH32
 952

 

Zuid speelt 3SA. Uitkomst ♥8. Hoe maakt hij zijn 
contract bij het beste tegenspel?
Je telt zes vaste slagen. De overige drie kunnen uit 
de schoppen of de klaveren komen. Als je begint 
met een klaveren af te geven, vervolgen OW met 
harten. Zodra Oost dan aan slag komt met ♠A in-
casseert hij drie hartenslagen voor 1 down. Speel 
je in de tweede slag een schoppen naar de ♠H, dan 
neemt Oost met ♠A en vervolgt harten. Omdat de 
schoppen niet lopen, maak je maar acht slagen. 

Toch is er een waterdichte speelwijze: Speel in slag 
2 een klaveren naar ♣A en vervolg met een kleine 
schoppen. Als Oost opstapt heb je 3 schoppensla-
gen en je contract. Hij zal dus duiken. Daarna geef 
je een klaveren af. Met één schoppen-, twee har-
ten-, twee ruiten- en vier klaverenslagen haal je het 
contract binnen.
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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?

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? 

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  
tegenstanders weer klaarwakker.

Oplossing rekenpuzzel april:
De inhoud van de balk = 0,06 m³ en het gewicht is 
dus 0,06 x 460 = 27,6 kg. Er zijn dan 4 jongetjes 
nodig om deze te dragen. Hij moet dus 3 vriendjes 
optrommelen.
 
Rekenpuzzel mei:
Computers werken met enen en nullen. De binaire 
getallen 1, 10, 100 en 1000 zijn in het normale 
tientallig stelsel. 1, 2, 4 en 8 (oftewel 2 tot de 
macht 0, 1, 2 en 3): 0 = 0, 1 = 1, 10 = 2, 11 = 3, 
100 = 4, 101 = 5, enz.Wat is de decimale waarde 
van het binaire getal 10101?

 Een juiste oplossing van het A-probleem 
levert 20 punten op, van het B-probleem 10 
punten en van het C-probleem 5 punten.
Inzending uiterlijk 10 september 2017 per  
e-mail naar: janpleit@gmail.com
of per post:
Huyssitterweg 10
2266 HE Leidschendam (Stompwijk) 

LADDERSTAND NA PUZZEL 243

 
Er kwamen opnieuw slechts 9 inzendingen binnen. 
Lijstaanvoerder Paul Dek mag een fles wijn ophalen 
bij zijn wedstrijdleider.

Hr. Dek    +15   255 
Hr. Van den Bos  +35 250 
Mw. Fransen    250 
Hr. Spaas    235 
Hr. Nelwan    +15 185  
Hr. Van der Linden  +10 160 
Hr. Nagtegaal   +35 160 
Hr. Van Bommel   155 
Hr. Den Haring   +35 140 
Hr. Greve    +30  95 
Mw. Hofland     95 

Hr. Slootweg    95 
Mw. Van Leeuwen   80 
Hr. Van Veen   +35 75 
Hr. Coenen    70 
Hr. Serbetsoglou   70 
Hr. Tostmann   +35 70 
Hr. Wijdh    65  
Hr. Bussemaker     60 
Mw. Van Heek    60 
Hr. Den Tonkelaar   60 
Hr. Saraber    60 
Hr. Glass     40  
Hr. Kervel    40  
Hr. Wedman    35 
Hr. Smalt    5 
 

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&

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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?
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

 

 


