
RESULTATEN VAN EXTERNE VIERTALLEN VIELEN NIET MEE

NA DE MARATHON NU DE BLOEMBOLLENDRIVE GEWONNEN 
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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

 
Heel even was het in de afgelopen periode nog 
winter ook. Het is de redactie gelukt nog een foto 
van het clubgebouw in de winter te maken, en die 
sneeuw gaf weer vele afzeggingen, maar de lente 
liet daarna niet lang op zich wachten. 

Vele schaatskampioenen kwamen langs op de TV. 
Van het bridgefront hoorden we meesterlijk succes 
van onze instructeurs Danny Molenaar en Tim 
Verbeek, verder was het een rustige tijd op de club. 
Weliswaar was er nog een bloembollentoernooi, 
was er zondagmiddagbridge en waren er wat 
wedstrijden op de vrije dagen, maar verder ging 
het rustig kabbelend voort. Externe viertallen 
competities kwamen in de eindfase. Helaas niet 
zo succesvol als voorafgaande jaren, maar de 
brede inzet van de leden van onze club vergoedt 
veel. Na carnaval is de stille tijd aangebroken, 
en dat betekent weer dat de Paasdrives in het 
visier komen. Voorts is het medewerkersfeest 
aangekondigd en de groepskampioenschappen. 
Benieuwd of er nog een Koningsdrive komt, nu 
de Oranjevereniging zijn lier aan de wilgen heeft 
gehangen. Daarna is het vooral uitzien naar de 
vakantie en dan komt het: de grootse viering van 
het 50 jarig lustrum op 2 september 2017. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. Nog verder in 
het vooruitzicht ligt het bridgereisje van de club in 
oktober onder leiding van Martin Huisintveld. We 
gaan met de busreis in oktober naar Sneek. 

Het bestuur is wegens de komende activiteiten 
druk bezig met de club en doet daar verslag van. 
Ook de puzzelredacteur heeft nieuwe problemen 
ingezonden. Aan de leden de taak om deze op te 
lossen. Gelukkig doen de meeste problemen zich 
aan tafel niet zo voor als in die puzzelopgaven, 
hoewel ook daar zitten breinbrekers tussen. 

En nu maar heerlijk genieten van de lente, maar 
wel door blijven bridgen.

PS: Het geld van de boete is terug gestort.

IN DIT BLAD

Mededelingen voor Docm blz. 07

Bloembollendrive 17 maart 2017 blz. 08

Viertallencompetities, de afloop blz. 10

BCLH Bridgeweekend 2017 blz. 12

Wedstrijdleiders hoekje blz. 14

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
VAN DE TC blz. 10
CONTRIBUTIE blz. 14
PUZZEL  blz. 17
BARCOMMISSARISSEN blz. 19
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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: Aad Zaat, e-mail: a.zaat@ziggo.nl
Oplage: 600
Drukkerij: Arrow Grafitotaal

WEDSTRIJDLEIDERS

MACM     Fons de Jongh 06-54255418
 (Albert Wedman)
e-mail maandagmiddag@bclh.nl

MAC     Coby Alkemade 070-3520638
Afmelden:   Nel van Heijningen 070-3270254
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    Suksmi Abbink 070-4066675
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)
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.

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, Eric van Dijk, Herman Nagtegaal, 
Jan Pleit, Madelon Spek, Jeanne Wubbe

Dobbepraat zal verschijnen:
17 mei 2017

Kopij inleveren uiterlijk: 
3 mei 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

 
Als ik nu naar buiten kijk heb ik er spijt van dat ik 
dit stukje niet even een paar dagen eerder heb ge-
schreven. Eindelijk de lente weer aangebroken. Zo 
ziet het er van binnen althans uit, maar daar ga ik 
vanmiddag dan wel van genieten. En met het aan-
breken van de lente kunnen we altijd vooruitkijken 
naar een aantal leuke evenementen, zoals de 
‘eierrijke’ paasdrives. Vlak voor het aanbre-
ken van de lente is de bloembollendrive 
geweest. Naar ik heb begrepen een 
zeer geslaagde drive met veel be-
langstelling op de vrijdagavond. 
Zoals altijd staat dan begin april 
ons medewerkersfeeest voor de 
deur, als u dit leest is dat denk ik dan al 
geweest. Maar ik twijfel er niet aan: zoals 
altijd zal Edy de medewerkers goed verzor-
gen met een gezellige dag en super lekker eten.
 
Wat ook pas geweest is, zijn de ruitenboer drives op 
de dinsdagmiddag en vrijdagavond. Hier is de deel-
name niet overweldigend. Dat verbaast mij eigenlijk 
wel, want het is toch altijd leuk als je na afloop het 
boekje ontvangt om te zien hoe de professionele 
bridger de problemen zou hebben aangepakt. Erg 
leuk is het om te melden dat bij de geplaatste 7 par-
en van onze club er twee volledige jeugdparen zijn.

En nu we het toch over de jeugd hebben. De vier-
tallen competitie is pas afgesloten met een lange af- 
sluitende dag. Een “leuke” anekdote was misschien 
wel het volgende: je speelt 1♥ geredoubleerd +6  
tegen. De tegenstanders hebben echter wel het 
dichte 6♥ slem gemist. Nu is de vraag of dit eigen-
lijk wel een betere score voor je oplevert, iedereen 
kwetsbaar. Ik daag iedereen uit dit even, uit het 
hoofd, uit te rekenen. Bij de afsluiting heeft de jeugd 
zich zeer dapper geweerd, door de eerste wedstrijd 
te winnen met 17-3 en daarna tegen de koploper met 
slechts 12-8 te verliezen. Ze komen er echt aan!

Bij het viertallen hebben we gelukkig weer een paar 
promovendi. In de 2e klasse hebben we het kam- 
pioenschap van Leidschenhage 12, met Piet 
Schoon, Suksmi Abbink, Nel van Heijningen en 
Paula van Leeuwen. In de 1e klasse is kampioen ge-
worden Leidschenhage 9 met Hans Post Uiterweer, 
Hans Bouman, Jos Verhoeven en Peter Versteegh. 
Allen gefeliciteerd. En misschien krijgen we nog een 
promotie uit de hoofdklasse. Leidschenhage 5 weet 
het erg spannend te maken door een extra cen-
trale dag in Utrecht te mogen spelen met 6 andere  
nrs 2 uit de hoofdklasse. Van deze 6 teams gaan 
er 2 promoveren. We zullen duimen voor ze. Ik kan 
iedereen aanmoedigen om eens (een jaartje) het 
externe viertallen mee te maken. Je komt nog eens 
bij een andere vereniging (slechts 2 of 3 avonden) 

en het wordt afgesloten met een altijd gezellige dag. 
Hierbij heb ik wel een beetje een dubbele pet op als  
district competitieleider. En oh ja, 1♥ geredoubleerd  
+6 levert 3120 punten op. 1♥ geeft 30, geredou-
bleerd is dit 120. Elke overslag 400, dus 6x400 geeft 
2400. 500 voor de manche premie en tenslotte 100 
voor het maken van een geredoubleerd contract. En 
6♥ +1 geeft ‘slechts’ 1460 punten, dat getal komt  

iedereen wel bekend voor. Dus je kan veel beter 
het slem tegen krijgen.

In de speelzaal zijn twee vitrinekasten ge-
plaatst. Hierin hebben we de mooiste 

bekers uit de geschiedenis van Leid-
schenhage geplaatst. Dat was 
trouwens nog een heel gepuz-

zel. We vonden onder meer ook 
allerlei bekers die leden in de loop der 

tijd gewonnen hebben, bijvoorbeeld om-
dat ze slem kampioen waren geworden of 

kampioen van hun avond, maar vergeten zijn 
ze mee te nemen. Deze staan nu klaar om naar 

de vuilnisbak te gaan. Het was ook leuk om oude 
hoogtepunten op deze wijze terug te zien.

De problemen met betrekking tot de bereikbaar-
heid van het bridgehome horen, als u dit stukje 
leest, hopelijk weer tot het verleden. Het was soms 
even lastig hoe nu weer de Dobbelaan te bereiken.  
Alles is in redelijk overleg met de gemeente ver-
lopen, de Dobbelaan is altijd bereikbaar gebleven. 
En nu moeten we via de Burg. Kolfschotenlaan 
de parallelweg op, de Burg. Velthuijsenlaan in en 
weer links cq. rechts naar de Dobbelaan. Dat maakt 
uiteindelijk allemaal niet zo heel veel uit.
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Dan nog even mijn financiële pet op zetten. Gelukkig 
hebben we weer een sponsor gevonden voor op de 
achterkant van de barkaarten. Zo rond de aanvang 
van het volgende seizoen zult u zien welk bedrijf er 
op de achterkant mag pronken, maar toch alvast: 
Maarten bedankt! We zoeken naar adverteerders 
voor in het clubblad. Het kost helemaal niet veel, 
zeker als je bedenkt dat een bedrijf deze kosten kan 
aftrekken. Dus, mocht u iemand weten die wellicht 
wil adverteren in ons mooie clubblad, stuur hem of 
haar dan naar de redactie.

Ik hoop dat iedereen inmiddels 2 september in zijn 
agenda met een dikke rode stift heeft vrij gehouden.  
We vieren die dag ons 50 jarige bestaan. En we 
gaan dit groots vieren. Hoe en wat gaat u later 
horen, maar we hopen werkelijk dat van de ruim 
800 leden vrijwel iedereen hierbij aanwezig kan zijn.

Eric van Dijk

MEDEDELINGEN VOOR DOCM

 

Paasdrive op 13 april
Op donderdag 13 april wordt de Paasdrive  
gespeeld, die gewoon meetelt voor de competitie.  
Iedere deelnemer ontvangt een doos met 10 scharrel- 
eieren en verder zijn er in iedere lijn extra prijzen te 
winnen voor de paren die eindigen op de 1e, 4e, 8e, 
12e en 16e plaats.

Meer begrip voor beginnende bridgers
Het Bestuur van onze bridgeclub vindt het belang- 
rijk dat iedereen gezellig kan bridgen bij onze club, 
ook de beginnende bridgers. Zij heeft berichten  

ontvangen van beginners (net van de cursus af-
komen) dat het meespelen op sommige avonden/
middagen erg vervelend kan zijn door veelvuldig on-
gevraagd commentaar. De minder ervaren bridgers 
hebben vooral begrip nodig bij speel- en spel- 
regelfouten. Het is zeer ongewenst, en in strijd met 
de spelregels, om ze, op een veelal grove manier,  
terecht te wijzen. 

Mocht er op de donderdagmiddag sprake zijn van 
ongewenst gedrag dan spreekt het voor zich dat ik 
daarover graag zal worden geïnformeerd.

Jeanne Wubbe, wedstrijdleider Docm

IN MEMORIAM 

 Trineke Collet

Op 15 februari is Trineke Collet overleden.
Vele jaren heeft ze op de Woensdagmiddag 

gespeeld.

Ze was een vriendelijke en behulpzame 
persoonlijkheid.

Onlangs bleek plotseling dat ze erg ziek was.                               
Wij zullen haar missen.

Wij wensen de familie en vrienden veel 
sterkte toe bij het verwerken van dit  

grote verlies.

Namens WOCM. Suksmi Abbink

IN MEMORIAM 

 Lies Wendel

Lies Wendel is op 16 maart 2017  
overleden op 83 jarige leeftijd.

De laatste periode zat het niet mee met de 
gezondheid van Lies, terwijl zij zo graag 

nog verder wilde. Operatie, bestralingen en 
na een herseninfarct moest Lies helaas het 

leven loslaten.

Wij wensen haar dochter Ellen Volbeda en 
schoonzoon Sjoerd Pieter en de verdere 

familie veel sterkte bij het verwerken van dit 
grote verlies.

Lies speelde ruim 26 jaar bij Bridgeclub 
Leidschenhage op de woensdagavond, 

waarvan de laatste 18 jaar met haar trouwe 
bridgepartner Corry Nijssen.

Namens de woensdagavond, Frits Saraber
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BLOEMBOLLENDRIVE 17 MAART 2017

Impressie van een thuisblijver
Door omstandigheden – ik had geen partner, m’n 
vrouw was niet lekker, ik was net geopereerd, nu 
ja, het zal je maar tegenzitten – kon ik de bloem-
bollendrive niet bijwonen. Gelukkig werd de drive 
gewonnen door twee wedstrijdleiders en die ken-
nen de consequentie en weten van wanten, dus 
stukkie schrijven. Dat is lekker achteroverleunen 
en afwachten voor een redacteur. 

Maar een mens blijft nieuwsgierig en daarom heb 
ik op mijn gemak via de website naar de uitslag 
zitten kijken. En wat je dan tegenkomt, het was 
of de voorjaarskolder had toegeslagen! De wind-
handel in tulpenbollen was er niets bij. Hoe komt 
bij voorbeeld een gerenommeerd paar in 7SA met 
onder meer twee Azen buitenboord? Het ging 
echt voor een vermogen down; dubbelen was 
niet moeilijk. Ik zag datzelfde gerenommeerde 
paar in 2♠ eindigen, waarbij de bieder een single-
ton schoppen had. Een illuster paar ging gedub-
beld vijf down in 2♥. Zou dit soort rampen niet het  

bestuur aanzetten in dit jubileumjaar tot bijstu-
ren? Op zijn minst moet de TC zich hierover bui-
gen! Mijne heren, dit betekent trainen en of je nu  
illuster bent of gerenommeerd of niet: Op cursus, 
vooruit. Dat een paar voor 1400 in de min ging 
was nog te verdedigen, er zat namelijk nog zes 
voor de tegenpartij in en zoveel down verwacht 
je niet. Een nul is een nul zeg ik dan, maar daar 
is mijn partner het weer niet zo mee eens, want 
die stelt: je bent toch aan je oog geopereerd en 
niet aan je hersens. Een mooie was ook nog een 
6SA. Op spel 2 van de drive, kijk het maar na, 
heeft Oost een 4, 4, 1, 4 verdeling en 18 punten. 
West een achtkaart ruiten met AHB en toch zitten 
zeven paren in 6SA. 

Ik zou de bieding wel eens hebben willen horen 
van die gokneuzen. Maar ja ♦V valt tweede en als 
er niet met ♣A is begonnen, zijn er dertien slagen. 
Zoveel geluk heb ik zelden.

Maar goed, voor het serieuze verslag zie dus 
hierna.

Herman Nagtegaal

WINNAARS BLOEMBOLLENDRIVE 
NOG NIET AAN HET WOORD

Je hebt het toch al zo druk als wedstrijdleider en 
met je werk en dan win je nog de bloembollendrive 
ook. Dus Erik: ik zal zo gauw mogelijk een stukje 
schrijven. Malcolm: fijn als Erik dat doet. Nu nog 
niet, de volgende keer maar. Dus Redactie inval-
len; je kan nu eenmaal gereserveerde plek niet 
onbenut laten. Dus misschien ging het, nadat zij 
Cisca Michon en Sietie Fresco maar nipt achter 
zich hadden gelaten, zo:

Spel 1: Mazzel ze dubbelen ons niet in 3♥, spel 2: 
Stom we missen een dichte 6SA, spel 3: Hebben we 
dat nu goed tegengespeeld of zat Noord te slapen, 
scoorde wel lekker, spel 4: Oei dat had zomaar  
verkeerd af kunnen lopen in 4♠ x. De meesten 
haalden dat niet. Eerste rondje zat mee. Spel 5: 
Gelukkig bieden de tegenstanders het slem niet uit. 
Spel 6: ze pakken ons terug met 3SA en we hebben 
8 slagen in de hand, stom spel, spel 7: we krijgen 
punten terug: ze spelen zich twee down, spel 8: Oef 
even iets te gretig geboden want 4 ♥, 1 down, ach 
je kan het op één slagje niet bekijken. Toch mooie 
uitslagen, de laagste tafel 55,56% en de hoogste 
84,72%. We kunnen vast nog wel eens een drive 
winnen. En het was een leuke happening met 58 
paren. Zo. Dat was het voor nu namens Erik en  
Malcolm. Die komen nog wel eens aan de beurt.

De redactie

IN MEMORIAM 

 Leny Helsdingen – Sanders

 
Op 28 februari is Leny Helsdingen 

overleden.  
 

Vele jaren is Leny wedstrijdleider geweest op 
de Woensdagmiddag.

Als laatste speelde ze op de Maandagavond 
en Woensdagmiddag. 

Leny was een goede bridgespeelster die 
altijd vriendelijk en met humor aan de 

bridgetafel aanwezig was.  
Wij zullen haar missen.

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit grote verlies.

 
Namens de leden van de club,  

Cobi Alkemade (mac),  
Suksmi Abbink (wocm) 
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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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VIERTALLENCOMPETITIES, DE AFLOOP

In een vorige Dobbepraat berichtte ik hoe onze 18 
viertallenteams er halverwege het seizoen voor 
stonden. Nu is het tijd om de balans op te maken.

De eerste drie teams streden op bondsniveau in 
de 2e divisie. De ambitie was het veroveren van 
een 1e divisieplaats. Dit is door de competitie-
opzet altijd heel lastig. Er is maar één 1e divisie-
groep, terwijl de 2e divisie in zeven groepen speelt.  
Alleen de kampioen in iedere groep promoveert. De-
graderen is makkelijker, vier van de veertien teams 
in een groep dalen weer af naar de districtscompe-
titie. Helaas kon geen van de teams een serieuze 
gooi doen naar een promotieplaats, maar LH 1 en 
2 eindigden wel met een positieve score in groep 5. 
In groep 6 was het tot op de laatste speeldag uiter-
mate spannend. Er waren nog vier teams in gevaar, 
waarvan er slechts één het vege lijf kon redden. 
Ondanks twee stevige overwinningen kwam LH 3 
minder dan één WP te kort om zich in haar groep 
te handhaven. 

In Den Haag werd in alle klassen de competitie  
afgesloten met een centrale speeldag in het week-
end van 18/19 maart. In de hoofdklasse speelden 
vier teams van onze club. Ook hier kon alleen de 
kampioen promoveren. LH 5 was lang in de race, 
maar moest uiteindelijk met een tweede plaats 
genoegen nemen. Het aantal degradatieplaatsen 
in de hoofdklasse is afhankelijk van het aantal 
teams van clubs uit onze regio dat uit de 2e divi-
sie degradeert. Dat waren er dit jaar drie, waardoor 
er maar liefst vier teams moesten degraderen.  
LH 7, dat een negende plaats veroverde, werd hier-
van het slachtoffer.

In de 1e klasse eindelijk succes. LH 9 wist zich op 
de slotdag het derde team van HOC/Studiecentrum 
van het lijf te houden. Peter Versteegh, Hans Post 
Uiterweer, Hans Bouman en Jos Verhoeven moch-
ten de bloemen in ontvangst nemen. LH 8 en LH 10 
wisten zich niet te handhaven.

Ook in de 2e klasse succes. LH 12 (Suksmi  
Abbink, Piet Schoon, Paula van Leeuwen en Nel 
van Heijningen) wist al bij de lunch in ons eigen 
Bridgehome dat het kampioenschap hen niet meer 
kon ontgaan. Ook zij van harte gelukgewenst.  

LH 15 moet het volgend seizoen in de 3e klasse 
de strijd aangaan. In de 3e klasse konden de drie 
teams van Leidschenhage zich niet in het ge-
vecht om het kampioenschap mengen. Wel bleek 
het jeugdteam de langste adem te hebben. Zij be-
haalde op de laatste twee zittingen 25 WP, goed 
voor een derde plaats van de dag.

Samenvattend, een seizoen met iets minder  
resultaat dan gehoopt, maar wel met veel span-
ning. Verheugend was het grote aantal teams dat 
voor BC Leidschenhage uitkwam, waarmee onze 
club ook op sportief gebied toonaangevend is bin-
nen het district. Op basis van de behaalde resul-
taten mogen er volgend jaar twee teams in de 2e 
divisie uitkomen, vijf in de hoofdklasse, drie in de 
1e klasse en vier in de 2e.

Jacques Brandt 

LED verlichting is de toekomst. LED verlichting zorgt voor meer dan 60% reductie van de
uitstoot van CO2. Daarnaast hebben LED lampen een lange levensduur en ze hebben een
hoge lumen/watt verhouding waardoor zeer efficiënt met de energie wordt omgegaan.
Meer weten? Kijk op ledtubespecialist.nl

55%
reductie op
energiekosten

60%
op uitstoot
van CO2

60%
op uitstoot
van CO2

50.000
branduren
T8 LED tube

LTS advertentie 177x60mm.pdf   1   09-12-15   09:04

Peter Versteegh, Jos Verhoeven, Hans Post Uiterweer, 
Hans Bouman  
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967 - 2017

FOKKER TERMINAL
ZATERDAG 2 SEPTEMBER V.A. 13.00 UUR

EEN DAG VOL
BRIDGE, DINER & MUZIEK
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BCLH BRIDGEWEEKEND 2017

Vrijdag 6 oktober 

9.00 uur: u bent welkom in ons bridgehome, waar u 
wordt ontvangen met koffie of thee, vergezeld van 
iets lekkers. 

9.30 uur: vertrek met de bus naar Volendam, waar 
u de tijd heeft om voor eigen rekening te lunchen en 
de stad te bekijken. Na de lunchstop vervolgen wij 
onze reis naar Sneek, waar we rond 16.30 uur zullen 
arriveren bij het 4 sterren familie hotel Amicitia. Het 
hotel ligt op loopafstand van het centrum, heeft gratis 
wifi en verhuurt fietsen. Tegen betaling kunt u gebruik 
maken van de sauna en/of zonnebank.

17.45 uur: u ontvangt een welkomstdrankje, waarna 
we om 18.00 uur in buffetvorm zullen dineren. 19.45 
uur: we gaan bridgen. Bij aanvang zal u een kopje 
koffie of thee worden aangeboden en later op de 
avond een borrelhapje. Op speciaal verzoek blijft de 
bar langer open dan gebruikelijk mits u gezellig bent.

Zaterdag 7 oktober
 
Het ontbijtbuffet staat voor u klaar tot 10.30 uur.  
Vervolgens kunt u op eigen gelegenheid de stad 
bezoeken. Heeft u de “schoppenaaspoort” al eens 
in het echt gezien? De stad heeft ook het Fries 
scheepvaart museum, de Martinikerk en het natio-
naal modelspoorweg museum als bezienswaardig-
heden. 

18.00 uur: u wordt terugverwacht in het hotel voor 
het diner. 

19.45 uur: we gaan kaarten waarbij weer koffie of 
thee wordt aangeboden en later op de avond een 
borrelhapje.

Zondag 8 oktober

Na het ontbijt vertrekken we rond 10.30 uur naar 
de vestingstad Naarden, waar we het vesting- 
museum zullen bezoeken. Hier wordt de groep ge-
splitst. De ene groep gaat bridgen en de andere groep 
kan een rondleiding maken met gids. Na ongeveer  
anderhalf uur wisselen we. Ter plaatse kunt u 
voor eigen rekening een eenvoudige lunch en een 
drankje bestellen. 
Tegen 16.45 uur vervolgen wij onze reis naar Leid-
schendam waar het traditionele afscheidsdiner zal 
plaatsvinden en de prijsuitreiking met voor ieder-
een een prijs.

Volendam

Martinitoren Sneek

Waterpoort Sneek
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Tot 1 mei is de inschrijving alleen mogelijk voor  
leden van BCLH en personen die al eerder zijn mee 
geweest. Daarna kunnen ook anderen zich aanmel-
den. Het minimum aantal deelnemers is 40 en het 
maximum 52.

Het is een reis zonder winstoogmerk en bij voldoen-
de deelnemers ontvangt u consumpties tijdens het 
afscheidsdiner tot de pot leeg is.
Bij aanmelding en (deel) betaling voor 1 juni bedraagt 
de prijs €185,- p.p. bij verblijf in een tweepersoons-
kamer en na 1 juni €195,- p.p. Hiervoor krijgt u:

• Koffie of thee met iets lekkers bij vertrek
• Busvervoer 
• Een welkomstdrankje in het hotel
• 2 overnachtingen in een tweepersoonskamer 
• 2 x ontbijt- en 2 x dinerbuffet in het hotel

• Koffie of thee bij aanvang bridge in het hotel
• 2 x borrelhapjes aan het eind van de speelavond
• Afscheidsdiner op de club
• Een of twee prijzen voor iedere deelnemer 
• Bij voldoende deelnemers gratis drank tijdens het 

afscheidsdiner
• De stads/toeristen belasting van Sneek
• Toegang en rondleiding in vestingmuseum Naarden
• 5 bridgezittingen van 12 spellen

Het hotel beschikt niet over eenpersoonskamers, 
maar het is in beperkte mate mogelijk om een twee-
persoonskamer voor alleengebruik te boeken. De 
extra kosten hiervoor bedragen €20.- per nacht. 
U kunt zich met of zonder partner inschrijven. We 
spelen 5 zittingen van 4 x 3 of 6 x 2 spellen en u 
mag (dit hoeft dus niet) elke ronde van partner wis-
selen. U wordt ingedeeld op sterkte en afhankelijk 
van het behaalde resultaat kunt u promoveren en 
degraderen, zodat u zoveel mogelijk tegen spelers 
van gelijk niveau speelt.
 
Opgeven of meer weten: 
martinrembrandt@casema.nl 
070-2201554 (spreek in, ik bel u terug) 
Of spreek mij aan op de club 
 
Organisatie: Martin Huisintveld 
Bridgeleiding: Erik van Egmond en Madelon Spek 
Rek.nr.: NL47 ABNA0967738644 t.n.v. M. Huisintveld

immelzwaan
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Dames,heren en kinderen

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

www.hairstyling-rimmelzwaan.nl
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WEDSTRIJDLEIDERS HOEKJE 

 
De Partner

Vorige keer ging mijn verhaaltje over de bridge- 
mate, deze keer neem ik jullie mee de zaal in naar 
de Partner van de Wedstrijdleider.

Aan het begin van de bridgeavond zien we Partner 
wat verweesd naar de wedstrijdbalie staren. De 
tegenstanders zitten gezellig met elkaar te kletsen 
tot de wedstrijdleider (WL) iets door de microfoon 
zegt. Om Partner heen wordt er al aan een paar 
tafels gespeeld. Aan de tafel naast hem is een 
combipaar net iets te hard aan het overleggen over 
het te spelen systeem. Ssst, zegt hij automatisch 
en probeert het praatje van WL te verstaan. We 
zien hem dan naar de klok kijken, WL zal die zo 
gaan starten en niet te vergeten de bridgemates. 
Dan kunnen we zo gaan beginnen, denkt Partner. 
Oh nee, er ligt nog een loopbriefje op de prijzen  
tafel. WL vraagt de C-lijn nog even te wachten met 
spelen en pakt zijn telefoon en gaat bellen. Part-
ner pakt een bonkaart en vraagt de tegenstanders 
wat ze willen drinken. Dit gaat nog even duren. 
Als Partner terug komt aan tafel met een blad vol 
drankjes, komt WL met een rood hoofd en een 
zucht aangelopen. Weer gelukt, zegt hij! Er komt 
een reserve paar aan en er was iets met een  
vakantie en een vergeten kruisje. Tja, dat gebeurt 
weleens, denkt Partner, of iemand kreeg autopech 
of een zieke schoonmoeder. Er kan veel misgaan 
op het laatste moment.

WL pakt zijn kaarten en ze gaan beginnen. Part-
ner ziet iemand zoekend door de zaal lopen, maar 
die slaat gelukkig af richting een andere arbiter. De 
tegenpartij biedt een 3SA uit en Partner mag uitko-
men. Wedstrijdleider houdt zijn kaart alvast klaar, 
gelukkig niet open dus hij kan hem nog tegenhou-
den en zelf uitkomen. Intussen staat er iemand 
naast WL met een bridgemate in de hand. Partner 
ziet nu dat WL zijn gedachten al niet meer bij het  
tegenspel heeft, maar bij de speler met de bridge-
mate. De leider neemt extra de tijd om een speel-
plan te maken en WL is weer bij de les, gelukkig. 

En de eerste tafel spelen ze verder zonder onder-
breking.

Halverwege de avond wordt WL van tafel geroepen 
voor een arbitrage. Gelukkig was hij net dummy en 
Partner en tegenstanders maken het spel af. Part-
ner ziet WL hoofdschuddend terug komen. Partner 
weet dat zo’n onderbreking altijd tijd, maar vooral 
ook vaak punten kost. WL zit dan nog even met zijn 
gedachten bij de arbitrage en de reactie van de be-
treffende spelers. En Partner weet dat het biertje na 
afloop nog wel eens een latertje kan gaan worden.

Aan het einde van de speelavond zit Partner nog 
even na te kletsen met de laatste tegenstanders als 
WL al naar de wedstrijdleidersbalie is vertrokken. 
WL zit daar voordat hij de uitslag gaat omroepen 
met een paar andere arbiters over een spelverde-
ling gebogen. Dan staat hij op om te gaan rondvra-
gen aan spelers wat ze zouden doen in een bepaald  
geval. Partner mag zelf ook meedenken en krijgt 
een hand uit de spelverdeling te zien. Wat doe je 
met deze hand, is de standaardvraag van WL die 
een biedverloop noemt. Partner denkt serieus mee 
en WL bedankt hem. Gelukkig zijn er meerdere er-
varen arbiters op deze clubavond en hoeft WL niet 
alle arbitrages alleen te doen. Partner gaat maar 
eens voor een drankje zorgen en brengt er ook 
eentje naar WL, die weer achter de balie zit. Daar 
komt de uitslag, zegt WL en hij pakt de microfoon 
en geeft Partner de persoonlijke overzichten. Die 
spreidt ze uit over een lege tafel en vist hun eigen 
briefje er tussen uit.

Dan komt WL aan tafel bij Partner in de bar zitten 
en zie je ze samen over hun scorebriefje gebogen 
praten en lachen. WL vertelt Partner nog hoe de  
arbitrage is afgelopen. De betreffende spelers 
zijn al naar huis, die horen of zien de uitslag later.  
Samen met wat andere vrienden kletsen ze nog  
gezellig wat na met een drankje en een bakje  
“Pinda’s van Paul”. 
 

Madelon Spek

CONTRIBUTIE
         Jeugdlid  Volwassenen 
Jaarbedragen   Eerste speelavond of – middag   41,-*/34,-  69,-*/64,- 
(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,- 
 
*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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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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Boshotel Vlodrop**** 
€ 295,00 p.p. Paas arrangement 14 – 18 april 2017 

5 dagen= 4 nachten, half pension Zoover 8.6
4 x bridgen, gebruik zwembad en sauna. Honden zijn ook welkom tegen vergoeding.  

Een gastvrij hotel in de bossen voor een fijn gezellig Paasweekend.

Golden Tulip Hotel****
Zevenbergen € 275,00 2 – 7 juni. Zoover 8.3

Gezellig hotel met uitgebreide diners en mooie kamers. Inclusief rondvaart van 2 uur in 
de Biesbosch. Er zijn veel uitstapjes te maken van hieruit. 

Hotel Zwartewater****
€ 215,00 aan de rand van het pittoreske dorpje Zwartsluis

9–12 juni en 1–4 sep
Een heerlijk gebied om te fietsen en te wandelen. Hotel met zwembad nabij Giethoorn, 

prachtig terras met uitzicht op het water. 

Hotel Hof van Twente
7 – 10 april € 189,00

Dit gezellige hotel ligt midden in Twente.  
Vanuit het hotel kunt prachtige fiets en wandeltochtjes maken.  

In één woord: Hotel Hof van Twente is een ideale uitvalbasis voor een gezellig bridgeweekend.  
Drankjes zijn vanaf 18.00 – 23.00 bij de prijs inbegrepen.

In voorbereiding
Top-Reis naar het meer van Lugano Hotel Lido 

Seegarten.****
Hotelverzorging half pension.

Reisduur 7 dagen. Vertrek 8 mei € 750,00
Reisduur 10 dagen. Vertrek 11 augustus € 1.150,00

Prijs: onder voorbehoud.

Martens Bridgereizen
Email: martensbridgereizen@gmail.com • www.martensbridgereizen.nl
Lage Linie 2, 4844 BP Terheijden • 076-5932020 of 06–10851119
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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL 242

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

♠
♥
♦
♣

AHB6
HB6
AV4
B102

♠
♥
♦
♣

942
A1087
1065
853

♠
♥
♦
♣

108753 
-
B832 
9764
   

♠
♥
♦
♣

V
V95432
H97
AHV

 
Zuid speelt 6♥ met de uitkomst van ♣5. Dat ziet er 
gezond uit, maar als Zuid in de tweede slag een troef 
naar de tafel speelt, renonceert Oost zodat ♥H de 
slag maakt. Is er nog kans voor Zuid?
Het contract kan gemaakt worden als West een 
3433-verdeling heeft. Speel in de tweede slag ♠A en 
troef een schoppen. Met ruiten oversteken en nog 
een schoppen troeven. Incasseer dan de klaveren-
slagen, ♦H en ruiten naar tafel. Nu ♠B hoog troeven 
met ♥V en West heeft een onoplosbaar probleem: 
als hij overtroeft moet hij harten in de vork spelen; 
duikt hij, dan krijgt de leider zijn twaalfde slag door 
naar ♥B op tafel te spelen.

Probleem B

♠
♥
♦
♣

1072
63
B542
H1065

♠
♥
♦
♣

-
B109872
V873
B73

♠
♥
♦
♣

HV85
AV4
A106
942

♠
♥
♦
♣

AB9643
H5
H9
AV8

 
Na een 1SA-opening door Oost belandt Zuid in 4♠ 
gedoubleerd. West komt uit ♥B, genomen met het 
Aas en ♥V terug. Hoe kan de leider proberen zijn 
contract te maken? Hoe moeten OW verdedigen 
om dat te verhinderen?
Aan slag speelt Zuid ♠B die Oost neemt. Stel hij 
vervolgt met ♦A en ruiten na voor Zuid. Nu kan 

♠H85 eruit worden gesneden als er twee entrees 
op tafel zijn. Dus vervolgt Zuid met ♣8. Als West 
klein speelt, dan de ♣10 op tafel voor de eerste 
schoppensnit. Daarna ♣V overnemen voor de her-
haalde snit.
West kan deze speelwijze verhinderen door met 
♣B te blokkeren wanneer de ♣8 gespeeld wordt. 
De leider heeft dan maar één entree en gaat down.

Probleem C

♠
♥
♦
♣

HV9
V975
HV
8764

♠
♥
♦
♣

8753
A32
B743
95

♠
♥
♦
♣

AB1042
H
1098
V1032

♠
♥
♦
♣

6
B10864
A652
AHB

Zuid speelt 4♥. West komt uit met ♣9. Hoe gaat hij 
te werk om dit contract bij het beste tegenspel te 
maken?
Hij kan de klaver-introever voorkomen door in de 
tweede slag schoppen te spelen. Dan kan net op 
tijd een klaveren op een hoge schoppen geloosd 
worden.

 

LADDERPUZZEL 243

Probleem A

W/allen ♠
♥
♦
♣

V42
VB7
643
AHV6

♠
♥
♦
♣

    ???
♠
♥
♦
♣

    ???

♠
♥
♦
♣

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?
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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?

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?

Oplossing rekenpuzzel februari:
Wat is het volgende getal in deze merkwaardige 
reeks?
1 - 4 - 14 - 45 - 139 - . . . ? 422. Elk getal is 3x het 
vorige + een getal dat telkens 1 groter wordt. 

Rekenpuzzel april:
Een jongetje vindt een vurenhouten balk van 6 cm 
breed, 250 mm hoog en 4 m lang. Vurenhout weegt 
460 kg/m³. Als 1 jongetje 8 kg kan dragen, hoeveel 
vriendjes moet hij dan minimaal optrommelen om 
samen met hem de balk te dragen (niet slepen!)?

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

LADDERSTAND NA PUZZEL 242

 
Er kwamen slechts 9 inzendingen binnen. Lijst-
aanvoerder Fons de Jongh mag als wedstrijdleider 
aan zichzelf een flesje wijn uitreiken.

Hr. De Jongh   +25 280 
Mw. Fransen   +35 250
Hr. Dek    +35       240
Hr. Spaas   +35 235
Hr. Van den Bos  +35 215
Hr. Nelwan    +30 170  
Hr. Van Bommel   155
Hr. Van der Linden   150
Hr. Nagtegaal   +25 150 
Hr. Den Haring   +35 105
Mw. Hofland      95
Hr. Slootweg      95
Mw. Van Leeuwen     80
Hr. Coenen      70

Hr. Serbetsoglou     70
Hr. Greve    +35   65
Hr. Wijdh      65 
Hr. Bussemaker     60
Mw. Van Heek      60
Hr. Den Tonkelaar     60
Hr. Saraber      60
Hr. Van Veen      40
Hr. Glass        40 
Hr. Kervel      40 
Hr. Tostmann   +35   35
Hr. Wedman      35  
Hr. Smalt        5  
  

Jan Pleit / Aad Zaat
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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 070 - 3178803

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

 

 


