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KERSTDRIVES FEESTELIJK  
ALS VANOUDS MET VELE PRIJZEN

AL BRIDGEND VAN OUD NAAR NIEUW MET OLIEBOLLEN,  
APPELFLAPPEN EN CHAMPAGNE

DE EXTERNE VIERTALLEN MOETEN ER IN 2017 NOG HARD AAN TREKKEN
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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 moge dan kerstreces in de club zijn, de 
competitie ligt stil, maar gebridged wordt er wel 
eind december. Na de drukbezochte kerstdrives, 
tien in getal, tussen kerst en oud en nieuw de 
oliebollen drive, de appelflappen drive afgesloten 
– en toen was de clubcompetitie alweer gestart –  
met de bubbeltjesdrive ter gelegenheid van de 
Nieuwjaarsreceptie van de club. De leden hebben 
het er maar druk mee, laat staan de bestuurders, 
wedstrijdleiders en de vrijwilligers. 
Nu zijn we dus uitgerust aan het nieuwe jaar 
begonnen en kunnen nog in dit nummer terugkijken 
hoe het allemaal was. Maar laten we genietend van 
hetgeen achter ons ligt vooral vooruitkijken naar wat 
komen gaat vol hoop, geloof en liefde. Hoewel als 
we de pers mogen geloven, wordt het een puinhoop 
op de Kolfschotenlaan en wordt in de toekomst de 
Dobbelaan afgesloten voor autoverkeer. Dat zal 
misschien wel weer tot problemen leiden met de 
bereikbaarheid en de parkeergelegenheid. Laten 
we maar hopen op goede oplossingen. Gelukkig 
mogen we als club de gemeente gaan helpen 
met het oplossen van het sociale isolement van 
veel ouderen. Die komen binnenkort huppelend 
naar het clubgebouw. De voorzitter heeft onder 
meer daarover wijze woorden gesproken in zijn 
nieuwjaarstoespraak. Wij hebben er enkele van 
mogen noteren. Verheugend is ook dat Aad Zaat 
weer opgeknapt is en weer een Zaatje heeft 
ingestuurd. En wist u dat er zoveel met de kastjes 
kan? Zelfs verdwijnen. 

Puzzelen gaan we dit jaar weer met zijn allen. En 
wellicht ligt er eens ook voor u een fles wijn te 
wachten bij uw wedstrijdleider. Haast u niet, er is 
nog wijn voldoende. Dat de redactie uit de perikelen 
is geraakt, is natuurlijk goed nieuws. De interne 
en de externe competities zijn weer gestart. De 
redactie wenst u weer veel speelvreugde.
Nu de dagen langer worden, wellicht de nachten 
kouder; we kunnen genieten van de winter al hopen 
we natuurlijk wel dat alles mee zal vallen. Laten we 
ons allen met vreugde werpen op onze bridgesport.

IN DIT BLAD

Wedstrijdleidershoekje blz. 07
Kerstdrives blz. 08
Oliebollendrive blz. 10
Appelflappendrive blz. 12
De eerste slag blz. 13
Redactie uit de perikelen blz. 13
Verslag van een verraste winnaar  blz. 14
Nieuwjaarsdrive en nieuwjaarsreceptie blz. 17
Bubbeltjesdrive blz. 18
Viertallencompetities blz. 19

EN VERDER
VAN DE REDACTIE blz. 03
COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
VAN DE TC blz. 07
CONTRIBUTIE blz. 10
PUZZEL  blz. 20
BARCOMMISSARISSEN blz. 23 

RECTIFICATIE

De ondertekening van Cursus reanimatie en 
AED in het decembernummer van Dobbepraat 
had moeten luiden:
 

Piet van der Linden
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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, Paul Hoevenaars, Fons de Jongh, 
Herman Nagtegaal, Maarten van Os, Jan Pleit, 
Madelon Spek, Janna & Eric van Tienhoven, 
John van Veen, Jeanne Wubbe, Aad Zaat. 

Dobbepraat zal verschijnen:
5 april 2017

Kopij inleveren uiterlijk: 
22 maart 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

We zijn net koud terug van een weekje wintersport 
of Herman meldt zich in mijn mailbox. Hij hoopt weer 
op stukjes van wedstrijdleiders en bestuur voor het 
eerste blad van het nieuwe jaar. Nu zou ik graag 
vertellen over de geslaagde nieuwjaarsreceptie op 
7 januari en de mooie speech van Paul. Helaas, 
toen jullie met de bubbels stonden te proosten, 
stonden wij in de file bij Antwerpen. Natte sneeuw 
en ijzel omringden ons, dus wel een toepasselijk 
decor. 

Via de WhatsApp kreeg ik door dat het een reuze 
geslaagde middag was geweest. Het opruimen van 
de kerstversieringen aan het einde verliep voor-
spoedig. Hierdoor verschoven mijn gedachten 
richting zaterdag 17 december. Deze dag was 
gereserveerd door Frits, zodat hij met zijn 
team inpakkers van de kerstprijzen aan de 
slag kon. Traditiegetrouw zorgen bestuur-
ders en aanhang dan voor het versie-
ren van de zaal. Zo worden al jaren 
inpakactiviteiten, die niet onderdoen 
voor die van de kerstman op de 
Noordpool en halsbrekende toe-
ren op ladders met lampjes en 
kransen, gecombineerd tot 
een gezellige klusdag. Vrij-
willigers verzorgen dan 
ook broodjes, zodat de 
harde werkers op de been 
blijven. Toevalligerwijs was 
deze dag ook geprikt door  
de Bridgebond voor de eerste 
ontmoetingen van de NBB beker. 
Star uit Utrecht zou aantreden tegen 
12 sterke spelers van onze club en ik 
mocht de arbiter zijn. Toen Frits deze 
combinatie van activiteiten ter ore kwam, 
schoot hij meteen in de regelstand. Bridgen 
tegelijkertijd met inpaklawaai leek hem geen 
goed idee en zo kwam het dat de hele club  
helpers al om half negen ’s morgens klaarstond.  
Een pluim voor alle vrijwilligers is hier wel op zijn plaats! 

De wedstrijd verliep zeer gezellig, maar helaas 
wonnen wij niet. De bridgers zorgden wel voor een 
mooie omzet tijdens en na afloop van de strijd.  
Jan van Cleef, redacteur van de IMP, speelde ook 
mee met Star. Hij zag op onze TV dat de winnaars 
van de butler in de meesterklasse, Danny Molenaar 
en Tim Verbeek, bij ons trainingen geven. 
Toen iemand hem vertelde dat ik de moeder ben 
van Danny was ik wel even trots.

Waar ik wel bij aanwezig kon zijn, was de nieuw-
jaarsdrive van ons district. Nadat de wedstrijd-
leiders alle opstart perikelen rond wegblijvers en 
onverwacht opgekomen spelers hadden opgelost, 

 
genoten we van gezellig bridgen en lekkere hapjes. 
Voor de prijsuitreiking luidde voorzitter Ming Bong 
het nieuwe jaar in met een beweeglijke toespraak. 
Gewapend met een schoenveter sloot hij aan bij 
een onderwerp dat uitgebreid in de kranten was 
besproken en legde hij ons uit hoe belangrijk het 
is om te blijven bewegen. Wij bridgers zijn al goed  
bezig op weg naar een geestelijk gezonde ouder-
dom, maar mensen die voldoende in beweging 
blijven worden ook ouder. En die schoenveter?  
Die moest een telomeer verbeelden. 
Telomeren beschermen onze genen aan het uit-
einde van de chromosomen tegen beschadiging. 
Door in beweging te blijven en vooral door niet te 

lang te zitten, blijven onze organen langer gezond. 
In beweging blijven dus. Binnen onze vereniging 

zie je dat ook. 
Onze wedstrijdleider van de vrijdag avond 

bijvoorbeeld, heeft een baan gevonden 
in Harderwijk. Hij rijdt in de weekends 

heen en weer en wordt intussen als 
wedstrijdleider bijge staan door Edie 

van Os. 

De vrijdagavondleden zijn blij 
met deze oplossing. We zien 

de trend doorzetten dat het 
 wedstrijdleiderschap
met twee personen wordt 

gedaan. Door de taken te  
verdelen, worden ook de 

lasten wat verdeeld en houden 
we het allemaal langer vol. 

Op het opleidingen gebied zien 
we ook beweging. Er komt weer 

een nieuwe beginnerscursus aan op 
de dinsdagavonden en mensen die al 

wat verder zijn, spelen in een starterslijn 
op de maandagavonden. De CLA cursus is 

inmiddels gestart en zo wordt ons leslokaal 
intensief gebruikt.

Ook in en rond ons clubgebouw is er van alles 
gaande, maar laat ik niet het gras voor de voeten 
van onze gebouwbeheerder wegmaaien.
Namens het bestuur wens ik alle leden, jong en 
oud, beginner en gevorderde, fanatiek en recrea-
tief, een actief, gezellig en sportief 2017 toe.

Madelon Spek
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WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE:

Spelen met de bridgemate
Laatst kwam er een speler naar 
me toe met de melding dat het 
kastje was verdwenen. Vreemd, 
het was immers al de derde ronde 
en deze klacht had ik nog niet eerder 
gekregen over de betreffende tafel. Even 
later kwam iemand melden dat er twee 
kastjes op tafel stonden en dat ze nu niet zo 
goed wisten wat daarmee aan te vangen. Het 
bleek dat ze waren verhuisd naar de nieuwe 
tafel met de systeemkaarten in de ene hand en 
het kastje in de andere. Gelukkig snel opgelost. 
De moderne bridger en wedstrijdleider kan en wil 
niet meer zonder dit vernuftige apparaatje.

Toch gebeurt het best vaak dat een wedstrijdleider 
tijdens het spelen moet worden gestoord omdat 
er iets mis is gegaan. “Kun je spel zoveel er even 
uithalen?”, is de meest gestelde vraag. Vaak is er 
dan een verkeerd contract of resultaat ingetoetst. 
Meestal wil de wedstrijdleider ook weten wat er 
is gebeurd. Als je bijvoorbeeld door het verkeerd 
intypen de resultaten van een nog te spelen spel al 
hebt gezien, wordt dat spel onspeelbaar. Je krijgt 
dan met je tegenstanders 40% voor dat onspeelbare 
spel, want beide partijen zijn verantwoordelijk voor 
het juist intoetsen van de score. Het komt ook 
voor dat men niet meer weet welk spel er wel of 
juist niet is ingegeven. De wedstrijdleider kan dat 
simpel achterhalen, maar deze informatie kun je  
ook zelf vinden op de bridgemate. Druk op de 
meest rechtse kleine toets (dezelfde als waarmee 
je de score accepteert) en je ziet op een rijtje de 
reeds ingevoerde spellen met hun resultaten van 
de huidige tafel.
De wedstrijdleider kan ook van te voren bepaalde 
instellingen in de bridgemates wijzigen. Zo kan hij 
vragen om de uitkomstkaart in te typen of alleen 
percentages weergeven en niet alle resultaten 
op een spel. Clubs die de bridgemates voor elke 
wedstrijd uitdelen en weer ophalen, stellen vaak in 
dat je voor het begin je tafelnummer moet intoetsen.  

Zo kan het dus voorkomen dat je aan een 
toernooi of wedstrijd meedoet en toch 

ineens voor onverwachte vragen van de 
bridgemate gesteld wordt. Alle keuzes 

kunnen bepaalde consequenties 
hebben en we moeten vaak een 

afweging maken tussen gemak 
en plezier voor de spelers en 

voor dat van de wedstrijd-
leiders.

Op een officiële wedstrijd 
of tijdens een centrale dag van 

het viertallen staan de resultaten van  
de andere tafels vaak uit. Men wil lange  

discussies voorkomen, maar ook dat mensen  
hoorbaar voor de hele zaal het hele rijtje op gaan  
noemen. Het tonen van de percentages voor de 
beide paren aan het eind van elke tafel, doet men 
ook niet overal graag. Men kan bijvoorbeeld op de 
laatste tafel besluiten nog wat ‘alles of niets’ acties 
te ondernemen. Maar een veel gehoord argument 
is ook dat men vreest dat veel mensen dan direct 
na de laatste tafel naar huis gaan en dat is niet 
goed voor de baromzet.

Helaas zijn onze veelgebruikte bridgemates ook 
aan slijtage onderhevig. Dan kun je de ja-knop 
niet meer lezen en je ziet het verschil tussen = en 
– niet meer. Of je moet de knopjes wel heel hard 
indrukken voor er een reactie komt. Gelukkig kan 
een schoonmaakbeurt dan helpen en ook zijn de 
rubber matjes verwisselbaar. Wel is het fijn als 
spelers het aan de wedstrijdleider aangeven als 
een kastje het niet meer zo lekker doet. Het kan 
dan, zelfs tijdens het spelen!, vervangen worden 
en klaargelegd voor een oplapbeurt. En als er per 
ongeluk drank overheen is gegaan, is het helemaal 
fijn als het kastje meteen wordt ingeleverd en 
omgeruild. Schoon en droogpoetsen kan misschien 
nog redding bieden.

Madelon Spek

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
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KERSTDRIVES 

Het is ieder jaar weer enorm stimulerend te zien hoe 
de kerstdrives opgetuigd worden. De engelenzang 
met vrede op aarde wordt weerspiegeld in de 
drives waar partners en tegenstanders elkaar 
met alle verdraagzaamheid bejegenen. Bij elke 
zitting weer de prachtige prijzentafels met voor 
ieder gelijkwaardige prijzen, maar wel steeds een 
reusachtige beer, te behalen met uitslagen die per 
keer anders kunnen zijn. Dan weer cross IMPs, dan 
weer topintegraal of gewoon paren per lijn. Daar 
zijn de wedstrijdleiders vrij in. 

En daar waar ik was werden vaste medewerkers 
onthaald, wedstrijdleiders in het zonnetje gezet, 
alles zoals bij dit feest hoort.

En velen hadden zich weer gekleed zoals dat past 
op een feestelijke geboorte drive. Er waren zoals 
altijd uitzonderingen, jammer, maar wat waren er 
veel vlinders. 

Het was weer enorm gezellig. Mij is geen wanklank 
bekend.

Herman Nagtegaal
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OLIEBOLLENDRIVE OP 28 DECEMBER  
EN APPELFLAPPENDRIVE OP  
30 DECEMBER 2016

Beide drives trekken een groot aantal spelers. De 
zaal zat vol en ook de bestuurskamer herbergde 
spelers. De oliebollendrive werd dit maal voor het 
eerst geleid door Erik van Egmond en Madelon 
Spek. Erik memoreerde dat de leiding en de 
organisatie jarenlang in handen was geweest van 
Corrie Koot, ondersteund door Nico en Jeanne 
Wubbe en dat Jeanne, die het ook nog een paar 
jaar alleen gedaan had, nu het stokje aan hem had 
overgedragen. Hij sprak de hoop uit het nog jaren 
te kunnen doen. Bij de oliebollendrive waren de 
paren in vijf lijnen verdeeld, waarin zeven maal drie 
spellen gespeeld moesten worden.
De appelflappendrive werd geleid door Malcolm 

Staallekker. Hij liet de 80 paren in 5 lijnen 6 x 4 
spellen spelen. Eén aparte lijn was de starterslijn. 
Een feestelijke prijzentafel was voor deze drives 
ingericht door Coby van Alkemade. 
 

De oliebol - prijzen vielen op de nummers: 1, 10, 
20, etc. Bij de appelflappendrive waren dat 1, 8,16, 
etc. En op voorhand werden allen die een bijdrage 
leverden voor het slagen deze drive door bemensing 
van bar of schudden van kaarten, bedankt met een 
fles wijn.
De eerste plaats op de oliebollendrive was voor Paul 
Hoevenaars en Rens Hamers met ruim 73%. Bij de 
appelflappendrive werd de starterslijn gewonnen 
door Heleen den Hollander en Suzy Zuydgeest met 
60 %. De flappendrive werd gewonnen door John 
van Veen en Joop Simmelink met bijna 71 %.

Herman Nagtegaal

Zelfs de bestuurskamer was in gebruik

Graaien bij de appelflappen

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.)

De kleurrijke prijzentafel
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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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APPELFLAPPENDRIVE

De laatste bridgeavond van 2016 stond de appel-
flappendrive op het programma. Omdat het een 
vrijdag was, en omdat Rik geen appelflappen lust, 
lag het voor de hand dat ik met Joop zou spelen. 
Nu eet Joop ook geen appelflappen, maar dat 
probleem heb ik opgelost door ergens in de derde 
speelronde zelf een tweede appelflap te eten. Stel 
je voor dat je wordt gediskwalificeerd omdat je als 
paar niet twee appelflappen hebt gegeten!
Voor we aan spelen toekwamen, hebben we nog 
even over doubletten gesproken. Naar aanleiding 
van een eerder gespeeld spel, een paar weken 
eerder, vroeg Joop me of Rik en John vaak 
gedoubleerde contracten laten maken. Dat gebeurt 
niet al te vaak maar, zeker in paren, kan dat 
weleens gebeuren. Omdat het tegenspelen van 
gedoubleerde contracten ook best leuk is, doen 
we dat waarschijnlijk wel vaker dan gemiddeld.  
Ik vertelde Joop ook nog over het eerste spel van 
de individuele vrijdag kerstdrive. Ik doubleer een 
3♠, die niet down te branden was (sorry partner). 
Overigens was het laten spelen van 3♠ zonder 
doublet ook een nul geweest. Er zat namelijk voor 
ons 3SA in :-( . 
Op deze manier kon ik Joop er ook nog even aan 
herinneren dat ik die kerstdrive 69% scoorde. En 
Joop is ambitieus genoeg om vervolgens te laten 
zien dat ik met hem hoger scoor dan zonder hem. 
Zo zorg je voor een gemotiveerde partner.
Inmiddels is de appelflappendrive gestart en we 
gaan prettig uit de startblokken. Meestal, als je op 
een clubavond in lijnen speelt, zijn de eerste spellen 
in de schatting op het kastje allemaal 50%, maar bij 
een topintegraal krijg je soms in de eerste ronde al 
wat meer informatie bij veelbelovende scores. 
Op een bepaald moment krijg ik de volgende hand: 
♠ AV108, ♥ B1083, ♦ 106, ♣ V109.
Niet tegen wel en na partners 1♣ opening volgt 
rechts 1♠. Er zijn verschillende opties. Ik besluit 
tot pas en op het doublet van partner pas ik ook.  
We zijn de enige die 1♠ gedoubleerd tegenspelen. 
Na een hartenstart gaat het contract twee down. 
Niet tegen wel is dat +500 en 94%. 

Het volgende spel is erg leerzaam voor zowel 
mijzelf als mijn rechtertegenstander. 
Na het volgende biedverloop: 

West Noord Oost Zuid
Pas Pas 1♦

2♠ X Pas 3♥

Pas 4♥ Pas Pas

Pas

start West met ♣6 die naar Zuid doorloopt. 

Ik speel een harten naar de Vrouw. 
Dom, dom, dom! Natuurlijk start West niet zomaar 
klaveren, die heeft zeker een singleton. Gelukkig 
speelt Oost geen klaveren door en kom ik met de 
schrik vrij. Als Oost later nog een keer aan slag 
komt met ♥B en dan wel klaveren speelt, merkt 
West op dat het nu te laat is. Twee dure foutjes, die 
voor ons dus goed aflopen. 4♥ contract scoort 79%, 
4♥-1 scoort maar 28%.

De laatste tafel moeten we tegen de verschrikkelijke 
“Fred Worm en Sietie Fresco”. Uiteraard “en/of” want 
ik ga hier niet verklappen voor welke tegenstander 
ik de meeste angst heb. Zij spelen viermaal, doen 
de meeste beslissingen goed en door deze tafel 
van 43% daalt ons percentage met 5%. Gelukkig 
houden we genoeg over om als eerste naar de 
prijzentafel te worden geroepen.

John van Veen

Spel 3
Z/OW

♠
♥
♦
♣

74 
AHV 
A972 
B652

♠
♥
♦
♣

96 
976 
VB843 
874

♠
♥
♦
♣

HB532 
542 
H5 
AH3

♠
♥
♦
♣

AV108 
B1083 
106 
V109

Spel 13
N/Allen

♠
♥
♦
♣

B75 
AV102 
H96 
V72

♠
♥
♦
♣

AV10986 
96 
VB43 
6

♠
♥
♦
♣

H43 
HB7 
752 
B953

♠
♥
♦
♣

2 
8543 
AB10 
AH1084
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REDACTIE UIT DE PERIKELEN

Op 23 december 2016 was het dus zover. De 
kantonrechter zou zich over de zaak buigen. 
Nog even terug. In november 2015 was de 
redactie bekeurd wegens het inrijden tegen een 
eenrichtingsbord. Er volgde een bekeuring van  
€ 140,- plus administratiekosten € 7,50. Daartegen 
in beroep gegaan met een door foto’s ondersteund 
bericht dat er op de betreffende plaats geen bord 
over eenrichtingsverkeer stond. Desondanks was 
de beslissing van het OM dat er betaald moest 
worden. Aldus gedaan en - het is inmiddels juni 2016 
- weer protest aangetekend. Dat leidde maanden 
tot niets, maar ja uiteindelijk bericht van het Kanton 
Gerecht dat de zaak voorkwam. En de redactie trok 
dus op naar het Paleis van Justitie in Den Haag. 
De een als bekeurde en de ander als getuige. Wij 
waren dus te vroeg en wachtten vol goede moed op 
het gebeuren.

Nagtegaal werd opgeroepen. Samen gingen we 
naar de zaal, maar de getuige mocht niet naar 
binnen. Vreemd, maar waarschijnlijk omdat hij 
anders zou horen wat de beklaagde zou zeggen 
en daarop zijn verklaring zou afstemmen. Dat 
veronderstellen we maar.
De bekende feiten werden opgesomd. Voor de 
rechter was het nog niet helemaal duidelijk. Daarop 
vroeg ik of ik bij de tafel mocht komen. Daar pakte 
ik de Dobbepraat van april op blz.15 en wees op 
de geblokkeerde weg en op de foto van de andere 
zijde van de laan waarop geen verbodeninrijbord 
te zien is. De griffier pakte de computer erbij en 
liet de beelden van het betreffende kruispunt 
Eisenhouwerlaan, graaf van Oldenbarneveldtlaan 
zien. Dus ik kon op het beeldscherm aanwijzen hoe 
ik reed. De rechter probeerde nog iets door mij erop 
te wijzen dat ik zelf gezegd had tegen de rijrichting 
ingereden te hebben. Mijn correctie was dat ik tegen 
de gebruikelijke rijrichting was ingereden. Ook 
de vertegenwoordiger van de Officier van Justitie 

kwam erbij staan. En ook haar werd de situatie 
duidelijk.De woorden van de vertegenwoordiger van 
de Officier van Justitie herinner ik me niet precies, 
ook al omdat ik haar maar half verstond, maar 
zij zei zo ongeveer dat het Openbaar Ministerie 
niet zorgvuldig naar het beroep had gekeken en 
verzuimd had de situatie ter plaatse na te gaan en 
voegde erbij geen grond te hebben om te bekeuren. 
De rechter vroeg of ik daarmee kon leven. Dat kon 
ik. De kantonrechter deed als uitspraak dat mijn 
beroep tegen de beslissing van het OM gegrond 
werd verklaard. Het proces-verbaal is inmiddels ook 
binnen. Daarin staat onder meer dat de betrokkene 
een verklaring van zijn passagier heeft overgelegd, 
die het verhaal van betrokkene bevestigd. Voorts: 
De vertegenwoordiger van de Officier van Justitie 
heeft ter zitting voorgesteld het beroep gegrond te 
verklaren. 

En nu maar afwachten of de als zekerheid gestorte 
gelden terugbetaald worden. Hoe zou dat zitten met 
de administratiekosten? Ik heb al gevraagd naar de 
wettelijke rente, maar dat zat er niet in. 

Herman Nagtegaal

DE EERSTE SLAG
Op Bridge Base Online zag ik onlangs in de Poolse 
Premier League het volgende mooie spel (zie 
diagram). Zuid speelde 4♥ waartegen West uitkwam 
met klaveren voor negen, Heer en klaveren na voor 
de tien, waarna Zuid ♥B speelde voor de Heer in 
West. West speelde een derde klaveren door Oost 
getroefd.

Het contract was nu één down na het verlies van 
twee troefslagen, een klaveren- en een ruitenslag.
Winnend is de om de eerste slag te nemen met ♣A.
De klaverenkleur is dan geblokkeerd en zijn er 10 
slagen.

Aad Zaat

Z/- ♠
♥
♦
♣

H73 
B98 
10752 
A109

♠
♥
♦
♣

V62 
H6 
V63 
86543

♠
♥
♦
♣

B10984 
V32 
B94 
H2

♠
♥
♦
♣

A5 
A10754 
AH8 
VB7
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OLIEBOLLENDRIVE, VERSLAG VAN 
EEN VERRASTE WINNAAR

Traditiegetrouw vindt in de periode tussen kerst 
en oud en nieuw de oliebollendrive plaats (en 
tegenwoordig ook de appelflappendrive, maar 
daar gaat dit stukje niet over). Door drukke 
werkzaamheden zat het er in het verleden voor mij 
nooit in om aan deze gezellige drive mee te doen, 
maar dit jaar was dat gelukkig anders. Sinds enige 
tijd speelt op de dinsdagavond mijn oude partner 
Rens Hamers weer mee. Hij was al een flinke tijd lid 
toen ik hier nog niet speelde en op het moment dat ik 
lid werd, was hij net vertrokken. Zodoende hadden 
we elkaar al jaren niet meer gezien of gesproken. Nu 
we elkaar weer tegenkomen op de dinsdag hebben 
we de banden weer goed aangehaald, onder het 
genot van diverse mooie whisky’s. We hadden 
echter nog niet opnieuw gebridged met elkaar, dus 
toen Rens vroeg of ik de oliebollendrive met hem 
wilde spelen, was dat een makkelijke vraag.

Op woensdag 27 december was het zover. We 
hadden besloten (zo ongeveer) het systeem 
te spelen dat Rens met zijn vaste maat van de 
dinsdag speelt en het vooral simpel en gezellig 
te houden. Op de avond zelf hebben we eens 
zitten rekenen wanneer we voor het laatst met 
elkaar gespeeld hadden en dat bleek ruim dertig 
jaar geleden te zijn! Ik kon net een jaartje of twee 
bridgen en speelde in mijn eerste studiejaar in 
Rotterdam (bij Studiekring, volgens mij bestaat dat 
niet meer) met een huisgenoot van Rens. Deze 
had het spel van Rens geleerd en liet mij ook met 
Rens kennismaken. Toen die partner afstudeerde 
en naar Duitsland vertrok, heb ik Rens gevraagd 
of hij mijn nieuwe partner wilde worden en gelukkig 
zei hij ja! Rens was een (zeker voor mij) ervaren en 
goede speler en van hem heb ik heel veel geleerd. 
De oliebollendrive was een leuke gelegenheid om 
eens te zien of we nog steeds goed samen konden 
spelen.
Bij binnenkomst maar meteen een lekkere bol 
gepakt van een van de schalen die klaarstonden (en 

gedurende de avond nog weer bijgevuld werden). 
Vette vingers afvegen en het feest kon beginnen. 
We begonnen tegen de winnaars van de marathon, 
dus ik verwachtte een taaie start. 
Deze tafel kwamen we echter goed door met een 
score ruim boven het midden, mede door een 
mooie 3SA+1 van Rens, die zijn enige kans goed 
pakte, door na ♥A, harten voor de Heer en ♦H na 
(1x gezakt), ♣VB links eruit snijden.

Het leuke van zo’n avond is dat je tegen allerlei 
paren speelt die je anders nooit tegenkomt. De 
tweede tafel speelden we tegen Monique Zappeij 
en Judith Bosman en de zevende (en laatste) tafel 
tegen Bert en Carla van der Sluis, die alle vier 
recent bridge hebben geleerd bij Bridgeschool 
Haaglanden. Verheugend om te zien dat oud-
cursisten lid worden van onze club en meedoen 
met onze clubactiviteiten! De vierde tafel speelde 
we tegen Jenny Dolle en Rik Smits. Jenny vertelde 
dat zij al ruim 48 jaar lid is van deze club en dat 
zij daarmee bijna het langst spelende lid van onze 
club is. Alleen onze erevoorzitter Just Verschuur en 
Jan Greve, een van de oprichters van onze club, 
zijn vanaf het allereerste begin (en nu nog steeds) 
lid. Aan het eind van de avond, we hadden toen 
zeven tafels van drie spellen gespeeld, hadden we 
wel het idee dat we lekker gescoord hadden, maar 
hoe hoog, dat viel nog even te bezien. 
Ik was net op weg naar de bar om een drankje voor 

Spel 1
N/-

♠
♥
♦
♣

HV82 
V 
943 
AH983

♠
♥
♦
♣

9643 
A9 
1082 
VB72

♠
♥
♦
♣

105 
H107432 
HVB7 
5

♠
♥
♦
♣

AB7 
B865 
A65 
1064
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ons en het groepje waar we bij waren gaan zitten, 
te halen, toen de uitslag bekend werd gemaakt. 
Ik wilde nog doorlopen, omdat ik dacht toch niet 
meteen omgeroepen te worden, maar we werden 
tot mijn grote verrassing direct als eerste genoemd, 
met de nogal hoge score van ruim 73 %! Dan toch 
maar even wachten met die drankjes en eerst naar 
voren om felicitaties in ontvangst te nemen en een 
prijsje uit te zoeken.

Het geheim, zoals wel vaker bij winnaars van een 
toernooi, zat in het vermijden van slechte scores: 
we bleken slechts drie scores van (iets) onder het 
midden te hebben, de rest zat er vaak dik boven. De 
meeste spellen waren niet echt spectaculair, maar 
er zijn wel een paar leuke spellen om te laten zien. 
Zie bijvoorbeeld spel 10: je hebt als Noord ♠ 10xxx,  
♥ 9xxxx, ♦ 10x, ♣ xx. Oost opent met allen kwetsbaar 
1♠ en maat volgt 2♥, links doubleert en dan mag jij. 
Om de boel goed onder druk te zetten bood ik 4♥ 
(het is tenslotte paren) en de tegenstanders misten 
een koud slem. Dat was overigens maar weinig 
geboden, maar omdat onze tegenstanders in 5♦ in 
plaats van 4♠ eindigden, hielden we hier ruim 88% 
aan over. Het hele spel lag zo:

Op de eerste tafel hadden we ook een spel met een 
wilde verdeling. Rechts opent, kwetsbaar tegen 
niet, met 4♠. Ik had ♠ -, ♥ Hxx, ♦ AHVBxx, ♣ Axxx en 
bood 5♦. Na twee maal pas besloot West nog een 
keer zijn schoppens te bieden, hij had er immers 9. 
Hoewel het niet vaak goed is als degene die een 
preëmptief bod doet, later zelf nog weer hoger gaat, 
was het hier, ondanks de kwetsbaarheid, een goede 
uitnemer. 5♦ blijkt erin te zitten en 5♠ gaat, omdat je 
geen troef kunt inspelen, maar eentje down. Er lijkt 
zelfs 6♣ of 6♦ in te zitten, maar dat kan down met 
een hartenstart. Dit spel was nog net 55% voor ons. 

Het volledige spel:

We deden lang niet alles goed, maar dan nog viel 
de score mee. Een goed voorbeeld hiervan is spel 
18. Na twee maal pas wordt er voor je (zij niet, wij 
wel kwetsbaar) met 2♠ geopend. Dat is Muiderberg 
en toont een vijfkaart schoppen met een vier- of 
vijfkaart in een lage kleur ernaast, met minder 
dan een opening. Je hebt ♠ -, ♥ AVxx, ♦ Hxxx,  
♣ AB10xx en zegt doublet. Oost biedt heel goed 3♠. 
Na twee maal pas mag je opnieuw. Doe je nog iets? 
Ik besloot gezien de stand van de wedstrijd geen 
risico meer te nemen en paste. De tegenstanders 
gaan twee down, dus je scoort plus 100, terwijl er 
voor jouw kant toch wel 3 à 4♦ in lijkt te zitten en dat 
is al plus 110 of 130. Als je nog een keer doubleert, 
past maat en heb je plus 300. Desalniettemin (altijd 
leuk om zo’n woord weer eens te kunnen gebruiken) 
leverde dit spel nog bijna 70% op. Vaak werd 3♠ 
maar één down gespeeld of werd het zelfs gehaald 
en ook flink wat paren gingen down als NZ. Dit was 
dat (laatste) spel:

Conclusie voor Rens en mij was, dat we samen 
nog steeds prima kunnen spelen en ook nog 
flink kunnen scoren. Het was sowieso een zeer 
geslaagde avond, met een vol huis met maar liefst 
90 paren! Na de prijsuitreiking was het nog lang 
gezellig. Iedereen bedankt die deze avond mogelijk 
heeft gemaakt!

Paul Hoevenaars

Spel 3
Z/OW

♠
♥
♦
♣

-  
H63 
AHVB65 
A942

♠
♥
♦
♣

HVB1097654 
4 
9 
H8

♠
♥
♦
♣

82 
AV8752 
10742 
7

♠
♥
♦
♣

A3 
B109 
83 
VB10653

Spel 18
O/NZ

♠
♥
♦
♣

- 
AV76 
H873 
AB1063

♠
♥
♦
♣

AB864 
84 
7 
H9632

♠
♥
♦
♣

V532 
10952 
AV10 
V8

♠
♥
♦
♣

H1097 
HB5 
B9542 
5

Spel 10
O/Allen

♠
♥
♦
♣

10872 
97654 
102 
64

♠
♥
♦
♣

63 
V 
AHV964 
VB107

♠
♥
♦
♣

AHVB54 
B10 
B8 
A83

♠
♥
♦
♣

9 
AH832 
753 
H954
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Grand Hotel Ter Duin****
Burg Haamstede, Zeeland 

26 februari – vertrek 1 of 2 maart.

Prijs voor 4 dagen = 3 nachten halfpension € 225,00. 
Voor 4 nachten € 289,00 p.p. Zoover 9.4

Tijdens de carnavalsdagen kunt u bij ons gezellig en ontspannen bridgen.  
Er wordt hier geen carnaval gevierd.

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

24–27 maart, 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.

Martens Bridgereizen
Email: martensbridgereizen@gmail.com • www.martensbridgereizen.nl

Lage Linie 2, 4844 BP Terheijden • 076-5932020 of 06–10851119
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NIEUWJAARSDRIVE EN 
NIEUWJAARSRECEPTIE

Al voor de vijfde keer werd de nieuwjaarsbijeenkomst 
van de club gecombineerd met de bubbeltjes drive. 
En wel met prijzen die, zoals wedstrijdleider Jacques 
Brandt mededeelde, vielen op de nummers 1, 20 
en 17. Aldus het nieuwe jaar onderstrepend. Er 
hadden zich nogal wat paren afgemeld, want het 
waren er eerst 88 en er bleven er maar 75 over. Dus 
dat had nogal wat bijstellingen vereist toen alles 
al voorbereid was. Maar die overgebleven paren 
gingen dan ook al Gelukkig Nieuwjaar wensend aan 
de gang op deze zaterdag 7 januari 2017. Achter 
de bar stonden Hugo de Gooijer en Marie Thérèse 
Smits, ondersteund door Edy Zonneveld, die ook 
voor de hapjes tijdens de drive zorgde.

De eerste prijs in dit jaar was voor Janna en Eric 
van Tienhoven. 

Toen kwam het grote moment: De voorzitter hield 
zijn Nieuwjaarstoespraak voor de club waarvan 
20% aanwezig was. 

Hij wees erop dat achter de schermen in de club zo 
heel veel gebeurt.
Hij memoreerde de veranderingen in het gebouw bij 
de entree en de dupliceerruimte, de aanschaf van 
de nieuwe stoelen en het veel arbeidinzet vragende 
schilderwerk. Hij roemde bij dit onderwerp de inzet 
van Eric van Tienhoven, Eric van Dijk, Frank de 
Vos, Kees van Leeuwen en Albert Wedman.
Ook was daar de opzet van de nieuwe website. 
Daarop is, onder veel meer, ook het geheel 
aangepaste huishoudelijk reglement van de club te 
vinden. Hij wees hierbij op de uitbreiding van het 
bestuur met Corrie van Rijt voor de secretariële 

taken, waardoor Edy meer tijd kreeg voor het 
zich bezig houden met het voorbereiden van 
evenementen, waaronder het 10e lustrum. Het 
vijftigjarig bestaan van onze club te vieren is een 
blijde, maar ook een gecompliceerde zaak, omdat 
alleen al naar schatting 500 mensen in één ruimte 
bijeen gebracht zullen worden om te bridgen. Het 
is dus verstandig om de datum waarop het lustrum 
gevierd wordt nu al in de agenda te reserveren.

Zaterdag 2 september 2017.

Het bestuur heeft met vreugde geconstateerd 
dat vele doelstellingen in de afgelopen jaren zijn 
gehaald. Genoemd werden: de zichtbaarheid van 
de club, het aantrekken van jeugd en andere leden 
via lessen (mede door de prettige samenwerking 
met bridge docenten), het opzetten van meer 
drives en het bewaken van de hoffelijkheid onder 
de spelers. Met de gemeente-instanties is contact - 
met name met de afdeling sociaal maatschappelijke 
ontwikkeling - over hoe samenwerking mogelijk 
is om mensen uit hun sociale isolement te halen 
(doelstelling gemeente) door hen lid te laten worden 
van onze bridgeclub (doelstelling BCLH). Dat we 
daarbij bijdragen aan een stabiele samenleving is 
verheugend te constateren. Onze club loopt als 
een geoliede machine dank zij de inzet van vele 
vrijwilligers. Het beleidsplan voor de club wordt 
binnenkort geactualiseerd. De voorzitter nodigde 
de leden uit om hun inbreng daarvoor te leveren.
In Dobbepraat zal regelmatig mededeling gedaan 
worden door de lustrumcommissie over de voor-
bereidingen met betrekking tot het lustrum. 

Herman Nagtegaal

Voorzitter Paul Hoevenaars
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BUBBELTJESDRIVE EN 
(V)ECHTGENOTEN BRIDGE

Onder (tijds)druk gezet door Wolf Tostmann 
ontkomen wij er niet aan om een bijdrage te leveren 
aan dit nummer van Dobbepraat.
De combinatie van de nieuwjaarsbijeenkomst en 
een nieuwjaarsdrive is, zoals onze voorzitter Paul 
Hoevenaars vermelde in de nieuwjaarspeech, een 
succesformule gebleken. Dit jaar hadden zich er 
maar liefst 88 paren voor ingeschreven en daarmee 
steekt deze combinatie de oliebollendrive naar de 
kroon. Echter de wedstrijdleider, Jacques Brandt, 
werd geconfronteerd, mogelijk mede door de slechte 
weersvoorspelling, met een aantal afzeggingen 
zodat er uiteindelijk 75 paren deelnamen.
Zoals het ons met bridgen is vergaan, zal voor 
velen van u zeer herkenbaar zijn. Je begint met een 
bridgecursus, in ons geval door Louis Huf van de 
toenmalige bridgeschool Wateringen. Ook de familie 
Kruisweg volgde deze beginnerscursus. De dag na 
de bubbeltjes drive was er de nieuwjaarsdrive van 
het district. En dan is het toch weer bijzonder om 
aan tafel te zitten met dezelfde Louis Huf en Ming 
Bong (voorzitter district). Mede op het advies van 
Louis Huf kwamen wij bij Bridgeclub Leidschenhage 
terecht en gingen spelen op de donderdagavond. 
Maar zoals zo vaak gebeurt met (v)echtparenbridge, 
gaat dit samenspel op een zeker moment tot 
irritaties leiden, want vanzelfsprekend bridget de 
ene partner natuurlijk veel beter dan de andere. En 
dan besluit je maar om een andere bridge partner 
te zoeken, want met deze bridge partner moet je 
wel anders omgaan dan je eigen (v)echtgenoot. 
Wij hebben dan ook, gelet op bovenstaande, diep 
respect voor echtparen die jarenlang met elkaar, 
zonder non-verbale communicatie, week in week 
uit aan de bridgetafel zitten. Maar ja, het moet 
toch mogelijk zijn op zo'n bijzondere drive als de 
nieuwjaarsdrive een keer samen te spelen. Ja 
toch? Er waren overigens meer echtparen, die 
anders bijna nooit samenspelen, die voor deze 
drive besloten hadden samen te spelen. Wij zullen 
de lezers van Dobbepraat niet belasten met wat die 
middag allemaal goed gegaan is, want er zijn binnen 

Leidschenhage meer dan voldoende analytici die 
het zeker beter zullen weten, wij beperken ons dus 
maar uitsluitend tot de echte “bloopers”. 
Aan de eerste tafel, tegen Nicole Meuleman & 
Wolf Tostmann, in het 2e spel (spel 2) ging het 
al behoorlijk mis. Nicole opent 1SA. Wij hadden 
afgesproken Landy te spelen, dus met twee 
vijfkaarten in harten en klaveren, een dubbelton 
ruiten en een singleton in schoppen (en 9 punten) 
wordt er met 2♥ gevolgd. Vervolgens bij Wolf 2♠. Wij 
persen er nog even 3♣ uit. Vervolgens bij Nicole 3♠. 
Er op of er onder bieden wij nog 4♣, maar Wolf biedt 
vervolgens 4♠. Wij besluiten tot een dubbel en dat 
hadden wij niet moeten doen. 4♠ wordt gedubbeld 
gewoon gemaakt!

In de 4e ronde wordt spel 24 door ons geopend met 
2♣. Wij hebben afgesproken de “Tilburgse Twee” 
te spelen (Red: ?). De partner heeft slechts zes 
punten met 2 Vrouwen (harten en ruiten) en ook 
♦B en ♠B en een vierkaart in harten. Er wordt dus 
geantwoord met 2♥. Partner biedt vervolgens 3♠. 
Ja en daar zit het (bekende) hiaat in ons systeem. 
semi-forcing of forcing? Met die twee Vrouwen en 
twee Boeren wordt besloten het maar als semi-
forcing te beschouwen en te passen. Mis dus: 3♠+2 
is het resultaat.
Na afloop zochten we troost bij onze echte  
bridge partners. Met minstens twee tafels afstand.  
De bijgaande foto geeft aan dat er meer dan vol - 
doende gespreksstof was gedurende de terugrit 

Spel 2 
O/NZ

♠
♥
♦
♣

B83 
106 
AB96 
HV73

♠
♥
♦
♣

10954 
HV75 
10832 
2

♠
♥
♦
♣

AHV76 
32 
HV4 
B65

♠
♥
♦
♣

2 
AB984 
75 
A10984
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naar huis.Met dank aan de organisatie van de 
bubbeltjes drive.

Janna & Eric van Tienhoven.

Spel 24 
W/-

♠
♥
♦
♣

AHV109642 
H8 
H 
A8

♠
♥
♦
♣

5 
AB64 
1074 
HVB72

♠
♥
♦
♣

83 
1052 
A932 
10954

♠
♥
♦
♣

B7 
V973 
VB865 
63

VIERTALLENCOMPETITIES

Bridgen kan op allerlei verschillende manieren en op 
onze club zijn al die mogelijkheden aanwezig. Het 
bekendst zijn natuurlijk de clubcompetities op iedere 
middag en avond, maar vergeet niet de vele feestdrives 
die gedurende het jaar worden gespeeld: de marathon, 
de bekercompetities of het jaarlijkse bridgeweekend. 
Het is dan ook niet vreemd dat BC Leidschenhage met 
veel teams deelneemt aan de viertallencompetities: 
een wedstrijd in teamverband. Twee paren nemen het 
op tegen twee paren van een ander team. Omdat ieder 
team de 24 spellen in beide richtingen speelt kunnen de 
scores vergeleken worden. Er zijn bij iedere wedstrijd 
twintig wedstrijdpunten te verdienen. De score wordt 
bepaald door het verschil in IMPs over het gespeelde 
aantal spellen. Zo krijg je scores van bijv. 15 - 5 of 6,7 
- 13,3. Viertallencompetities vinden plaats op bonds- 
en districtsniveau. Leidschenhage heeft dit seizoen 
drie teams in de Tweede Divisie van de NBB. Vijftien 
teams nemen de strijd op in het district Den Haag e.o. 
Aan deze competitie nemen dit jaar 42 teams van  
17 verenigingen deel. Dit is een van de aantrekkelijke 
punten van een viertallencompetitie, je ontmoet weer 
veel andere bridgers. De competitie in het district 
is afgelopen najaar begonnen. Na een stop rond de 
feestdagen is de beslissende tweede helft begonnen. 
Een goede gelegenheid dus om een tussenstand op 
te maken.

Het hoogste niveau in het district is de Hoofdklasse. 
Deze bestaat uit twaalf teams waarvan de winnaar 
promoveert naar de Tweede Divisie van de NBB. De 
laatste twee degraderen naar de Eerste Klasse, maar 
dat kunnen er meer worden als er veel Haagse teams 
uit de bondscompetitie degraderen. Leidschenhage is 
met vier teams vertegenwoordigd in de Hoofdklasse. 
Hierbij doet het team van captain Paul van den Bos 
nog volop mee voor promotie. De overige drie teams 
spelen een meer bescheiden rol. Hoewel zij nog niet 
onder de rode lijn staan, zullen zij zich moeten richten 

op handhaving. De Eerste Klasse is verdeeld in twee 
afdelingen van ieder zes teams. 

In beide afdelingen spelen twee teams van onze club. In 
afdeling 2 moet LH 8 flink aan de bak om degradatie te 
ontlopen. In de andere afdeling kan het alle kanten op.  
Na vijf wedstrijden is het verschil tussen nummer 1 en 
nummer laatst slechts vijf wedstrijdpunten. Hier zal de 
spanning er dus tot de laatste wedstrijd in blijven zitten.

De Tweede Klasse bestaat eveneens uit twee 
afdelingen met ook hier in iedere afdeling twee 
teams van Leidschenhage. LH 13 en LH 12 waren 
winterkampioen van hun afdeling. LH 14 scoort boven 
het gemiddelde, maar LH 15 zit in de gevarenzone. 
In de Derde Klasse spelen acht teams, waaronder 
drie van Leidschenhage. Uniek is LH 18, het enige 
team met alleen jeugdspelers. Dit team heeft haar 
eerste succes al binnen met een 15 - 5 overwinning 
op het hoger geplaatste LH 16. Het belooft dus op alle 
niveaus een spannend slot te worden. De beslissingen 
gaan pas vallen op de afsluitende centrale speeldag 
waarop twee wedstrijden worden gespeeld. Voor de 
Tweede en Derde klasse worden die op 18 maart in 
ons Bridgehome gespeeld. U bent van harte welkom 
om de zeven teams van onze club aan te moedigen.

De eerste 3 Leidschenhage viertallen spelen in de 2e 
divisie. We doen al jaren verwoede pogingen om terug 
te keren naar de 1e divisie (5 jaar op rij is een team als 
2e geëindigd, maar alleen de kampioen promoveert). 
Maar dit jaar gaat het helaas anders. Geen van onze 
teams staat op de plek die ze zouden willen. In groep 
5 staat LH 2 op de 7e plek en LH 1 op de 9e plek. In 
groep 6 staat LH 3 op de 12e plek. Het kampioenschap 
is uit het zicht en er zijn nog wel punten nodig in de 
laatste 4 wedstrijden om degradatie te voorkomen. 

Jacques Brandt / Maarten van Os
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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL 241

Probleem A 

Zuid speelt 6♠. Uitkomst ♣9. Hoe wint hij het 
contract bij het beste tegenspel?
Hij neemt de uitkomst met ♣H en snijdt tweemaal 
op ♠H. West dekt natuurlijk niet. 
Dan ♥HV en ♦AH. Daarna gaat hij met ♣A naar de 
tafel en doet op ♥A de ♦10 weg.
Hij troeft een ruiten en gaat met klaveren van slag. 
Oost moet nu een rode kleur inspelen:

Zuid troeft en West is machteloos: troeft hij over 
dan doet Noord dat ook en is de laatste slag voor 
Zuids 9. Troeft West onder dan is de laatste slag 
voor ♠A.

Merk op dat Zuid op ♥A geen klaveren mag afgooien, 
want dan kan West met de derde ruiten aan slag 
komen en een lage troef inspelen. Stel nu dat Oost 
helderziende is en op de tweede schoppenronde 
een klaveren afgooit! In dat geval gooi je op ♥A ook 
een klavertje weg en troef je de vierde klaveren vrij. 
Dan ♦AH, ♠A en op de vrije klaver gaat ♦10 weg. 
West maakt alleen troef Heer.

Het verloop van het spel hangt dus af van de discard 
door Oost in de derde slag.

Probleem B

Zuid speelt 3SA. Uitkomst ♥2. Hoe wint hij het 
contract bij het beste tegenspel?
Er zijn acht vaste slagen en de negende moet 
ontwikkeld worden zonder dat Oost aan slag komt. 
Dat lukt alleen als West gedwongen wordt ♦V te 
maken zodat Zuid de vierde ruiten vrij krijgt.
Zuids klaveren dienen als entrees en mogen niet 
voortijdig worden uitgespeeld. 
Bovendien mag West ook niet de kans krijgen om 
♦V weg te gooien. Hij neemt dus direct ♥A en speelt 
ruiten. Zodra West ♦V zet, mag hij die houden. 
Anders de A of H, met klaveren terug en weer 
ruiten. ♠H zit beschermd en ♦6 is de negende slag.

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

Zuid speelt 4♠. West start ♣V. Het contract is 
kansloos, maar zie je een mogelijkheid om de 
tegenpartij om de tuin te leiden?
De beste fopkans geeft het duiken van ♣A. West 
zal vrijwel zeker klaveren doorspelen. Neem het 
Aas, trek de troeven en gooi op ♣H de ♥V af. Speel 
daarna ♥H van tafel en hoop dat Oost het Aas heeft. 
Je kunt dan twee verliezers kwijt op de harten.

♠
♥
♦
♣

A32 
A64 
543 
A654

♠
♥
♦
♣

H765 
B95 
V92 
987

♠
♥
♦
♣

4 
108732 
B876 
B10

♠
♥
♦
♣

VB1098 
HV 
AH10 
H32

♠
♥
♦
♣

A 
- 
- 
5

♠
♥
♦
♣

H7 
- 
- 
-

♠
♥
♦
♣

- 
10 
B 
-

♠
♥
♦
♣

98 
- 
- 
-

♠
♥
♦
♣

652 
43 
AH3 
V10987

♠
♥
♦
♣

AV10873 
2 
V107 
543

♠
♥
♦
♣

B9 
HV98765 
B98 
6

♠
♥
♦
♣

H4 
AB10 
6542 
AHB2

♠
♥
♦
♣

VB6 
HB106 
843 
H54

♠
♥
♦
♣

102 
9754 
AV6 
VB108

♠
♥
♦
♣

73 
A832 
HB9 
9732

♠
♥
♦
♣

AH9854 
V 
10752 
A6
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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

LADDERSTAND NA PUZZEL 241:

Er kwamen 14 inzendingen binnen. Lijstaanvoerder 
Wolf Tostmann mag een fles wijn ophalen bij zijn 
wedstrijdleider.

Hr. Tostmann  +35 280
Hr. De Jongh  +35 255 
Mw. Fransen  +20 215
Hr. Dek   +30       205     
Hr. Spaas  +30 200
Hr. Van den Bos +35 180    
Hr. Van Bommel +30 155
Hr. Van der Linden +40 150 (incl. corr. 240)
Hr. Nelwan   +35 140 
Hr. Nagtegaal  +35 125 
Mw. Hofland     95
Hr. Slootweg     95

Mw. Van Leeuwen     80
Hr. Coenen      70
Hr. Den Haring   +35   70
Hr. Serbetsoglou     70
Hr. Wijdh   +20   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. Wedman      35 
Hr. Greve    +30   30
Hr. Smalt        5 

Jan Pleit / Aad Zaat

IN MEMORIAM
Max van der Lubbe

Op kerstavond 24 december is Max thuis geheel onverwacht overleden. Vele jaren heeft Max bij onze 
vereniging gespeeld, op donderdag- en maandagmiddag. Op laatstgenoemde speelmiddag samen met 
zijn vrouw Ria. Max was een serieuze bridger, die niet graag kansen aan de bridgetafel onbenut liet en 
altijd vriendelijk was naar zijn tafelgenoten. We zullen Max erg missen. De uitvaartplechtigheid heeft op 
30 december jl. plaatsgevonden. We wensen Ria en familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
grote verlies. Jeanne Wubben en Fons de Jongh
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LADDERPUZZEL 242

Probleem A

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?

Probleem B

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?

Probleem C

Zuid speelt 4♥. West komt uit met ♣9. 
Hoe gaat hij te werk om dit contract bij het beste 
tegenspel te maken?

Oplossing rekenpuzzel december :
In elke serie van 6 zitten 3 gele lampen en 1 rode. 
Er zijn 72 : 3 = 24 van die volledige series. Daarna 
komt nog één rode lamp, dus totaal 25. 

Rekenpuzzel februari:
Wat is het volgende getal in deze merkwaardige 
reeks?

1 - 4 - 14 - 45 - 139 - . . . ?

♠
♥
♦
♣

AHB6 
HB6 
AV4 
B102

♠
♥
♦
♣

? 
? 
? 
?

♠
♥
♦
♣

? 
? 
? 
?

♠
♥
♦
♣

V 
V95432 
H97 
AHV

♠
♥
♦
♣

1072 
63 
B542 
H1065

♠
♥
♦
♣

- 
B109872 
V873 
B73

♠
♥
♦
♣

HV85 
AV4 
A106 
942

♠
♥
♦
♣

AB9643 
H5 
H9 
AV8

♠
♥
♦
♣

HV9 
V975 
HV 
8764

♠
♥
♦
♣

8753 
A32 
B743 
95

♠
♥
♦
♣

A1042 
H 
1098 
V1032

♠
♥
♦
♣

6 
B10864 
A652 
AHB

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

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 Joke en 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
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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

 

 


