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

070 3272902
klokken@atelierhamers.nl
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VAN DE REDACTIE

 
De basisomvang van ons clubblad is zestien 
pagina’s. En soms denk je wel eens als redactie 
hoe krijgen we weer voldoende kopij om ons blad 
te vullen. Soms wordt je verrast door het aanbod, 
maar dat is meestal op het laatste moment, dan 
stroomt er weer van alles binnen. Dan denk je 
als de zestien bladzijden er maar komen en dan 
blijkt in de proefdruk dat er een dubbel aantal 
pagina’s is en dan is het weer schrappen of een 
iets kleinere letter gebruiken. Dat houdt het leven 
van een redacteur van Dobbepraat spannend. 
Wat het opvullen betreft zijn foto’s een zegen. 
Die hebben een geweldige uitstraling, vertellen of 
illustreren het verhaal en je kan ze nog opblazen 
ook, zo nodig.

Toch zou je op een club als de onze verwachten 
dat er meer leden zijn die van hun wel en wee van 
hun bridgeleven willen vertellen. Als je het rumoer 
in de zaal hoort is er gesprekstof genoeg. Wellicht 
heeft u suggesties voor meer rubrieken. Wat te 
denken van “genoegen en ongenoegen met mijn 
partner”. Of “wie heeft er gelijk?” Of “wat had U 
gedaan in deze situatie?” We zien wel.

Dat kan allemaal uitgezocht worden tijdens de 
marathon of liever daarna, als de 28 spellen met 
elkaar besproken worden, maar dat is alleen 
voor de diehards weggelegd. De anderen zijn 
blij met een rustpauze of een hapje frisse lucht 
en het eten uiteraard. Voor details wordt u lezer 
verwezen naar het verslag. Kijk ook eens naar wat 
geschreven is over de reanimatiecursus. Elk lid 
hoopt dat het reanimeren nooit nodig is, trouwens 
willen we dat allemaal wel? En bij arbitrage blijkt 
dat een kleine vergissing grote gevolgen kan 
hebben.

Jammer is dat we het aantal puzzelaars niet zien 
toenemen. Misschien voor sommigen te moeilijk? 
De redactie kan zich niet voorstellen dat dit voor 
zo velen het geval is. Maar wel is de redactie blij 
dat Jan Pleit deze rubriek geruisloos voor Aad 
Zaat waarneemt. En lezer, dus inzenden!

De redactie wenst U prettige feestdagen en een 
goede jaarwisseling. Pas op voor vuurwerk!

IN DIT BLAD

Wedstrijdleidershoekje blz. 07

Cursus reanimatie blz. 08

Bridgemarathon blz. 10

Dinsdagavond blz. 12

Redactie perikelt voort blz. 12

Deense slag blz. 13

Arbitrage blz. 14

 

 

 

 

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
VAN DE TC blz. 07
CONTRIBUTIE blz. 08
PUZZEL  blz. 15
BARCOMMISSARISSEN blz. 17
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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)
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
Piet Schoon, 070-3272074, piet.schoon@hetnet.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:
Piet van de Linde, Herman Nagtegaal, Jan Pleit, 
Madelon Spek, Wolf Tostmann, Edy Zonneveld. 

Dobbepraat zal verschijnen:
1 februari 2017

Kopij inleveren uiterlijk: 
18 januari 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

 
Het is inmiddels bijna een traditie geworden dat ik 
als (ex) secretaris zo vlak voor de feestdagen na-
mens het bestuur een stukje in de Dobbepraat mag 
schrijven. Maar, net nadat u aan een dergelijke tra-
ditie gewend bent, gaat dat waarschijnlijk verande-
ren. Het kwam altijd zo leuk uit, 6 bestuursleden 
en 6 Dobbepraten per jaar, een makkelijk schema. 
Maar ja, we hebben er nu een extra bestuurslid bij, 
dus dat schema gaat ineens niet meer op! Tenzij 
natuurlijk de Dobbepraat redactie besluit om 
dan ook maar een extra Dobbepraat uit 
te brengen. Maar vooralsnog ga ik er 
van uit dat de redactie al meer dan 
genoeg werk heeft aan de 6 exem-
plaren, en wij als bestuur gewoon 
wat langer door gaan rouleren. En 
dan heeft u volgend jaar opeens 
iemand anders die u fijne feest-
dagen wenst. U zal er gelukkig 
niet echt mee zitten stel ik me zo 
voor, dus geen reden voor treur-
nis.

Sterker nog, wij zijn allemaal reuze 
blij met een nieuw bestuurslid, die nu 
de taken van secretaris gaat overne-
men. (Door omstandigheden kan dit pas 
echt in januari). Op de ALV is het al gezegd, 
maar voor de mensen die het niet wisten, leg ik de 
beslissing om tot een nieuw bestuurslid te komen 
nog even uit.

Wij vinden onszelf best een enthousiast bestuur 
dat van aanpakken houdt. En dat hebben we dan 
ook gedaan. Zo heeft u al vele verbouwingen kun-
nen zien op de club. De keuken, de bar en deel 
van de speelzaal, nieuwe garderobe, nieuwe du-
pliceerruimte, enz. En zo een mooie club staat 
in het weekend toch veelal leeg. Zonde! Dus we 
hebben genetwerkt om ook externe bridge eve-
nementen bij onze club te krijgen. En een leuke 
extra interne drive erbij hier en daar is ook niet 
gek! En zie daar dan ineens de appelflappendrive, 
de herfstdrive, bloembollendrive, nieuwjaarsdrive, 
enz. Allemaal leuke wervelende activiteiten, maar 
dan blijkt opeens dat je het als bestuur toch wel 
heel erg druk krijgt om dat allemaal te regelen en 
af te stemmen met elkaar en andere vrijwilligers. 
Omdat de meeste bestuursleden of nog (bijna) full 
time banen hebben, of nog kinderen thuis, of al-
lebei, ging zich dat toch een beetje wreken. Bij mij 
best een beetje veel eigenlijk. Daarom is dat de 
aanleiding geweest om eens te kijken of we niet 
een nieuw bestuurslid aan moesten trekken. Deze 
kon dan de reguliere secretaris activiteiten over-
nemen, zodat ik mij volledig kon gaan richten op 
het organiseren van de interne en externe evene-

menten en het lustrum feest volgend jaar. Omdat 
Madelon de externe evenementen regelde, werd 
haar taak ook weer wat verlicht. Zij kon eventu-
eel van Eric wat overnemen enz. enz., zodat ie-
dereen uiteindelijk iets meer ruimte kreeg. En zo 
geschiedde. Wij vonden Corrie die bereid was dit 
te doen, en daar zijn we zoals gezegd dus erg blij 
mee!

Over het lustrum gesproken. Cisca, Janna, Martin 
en ikzelf hebben al de contouren van de feestdag 
vastgelegd en dit is ook goedgekeurd door het be-

stuur. Marlou Meuleman komt de lustrum-
club nog versterken nu de details verder 

uitgewerkt gaan worden. Martin is een 
beetje de pasha met zijn harem, dus 
als nog een vrijwilliger van het man-
nelijk geslacht zich geroepen voelt 
Martin bij te staan, dan is hij ook 
van harte welkom! Reserveert u 
in ieder geval 2 september 2017!

Iets heel anders. Grethie Goris 
heeft het initiatief genomen om 
een stel speelkaarten te ontwik-

kelen voor slechtzienden. Hier-
mee zou een experiment gedaan 

worden op de dinsdagmiddag met 
een aantal mensen. Helaas is dit toch 

niet helemaal van de grond gekomen 
en ligt het experiment even stil. Toch kun-

nen wij ons voorstellen dat er op de club meer 
mensen zijn die het spelen met grotere kaar-
ten, speciaal voor slechtzienden, zouden appre-
ciëren. Zeker als het probleem zo nijpend wordt 
dat u moet overwegen te stoppen met bridgen, 
omdat u het niet goed meer kan zien. We polsen 
daarom graag toch nog even of er binnen de club 
belangstelling bestaat voor bridgen met slecht-
zienden kaarten. Mocht u dat hebben, of mocht 
u meer info willen, dan kunt u dat laten weten op  
secretaris@bclh.nl 

Ik kom een beetje aan het einde van mijn verhaal, 
maar last but not least wil ik u nog van harte uit-
nodigen op de Nieuwjaarsreceptie van de club op  
7 januari 2017 om ca 17.00 uur. Onder het genot 
van een glaasje bubbels kunnen we even terug-
blikken en dan vooral ook vooruit kijken.

Voorafgaand aan de receptie is de Nieuwjaars-
drive, ook wel de bubbeltjes drive genoemd. Uw 
WL zal u vertellen hoe u zich voor deze drive, als-
mede de appelflappen- en oliebollendrive, kunt in-
schrijven.

Voor nu wens ik iedereen, namens het hele be-
stuur, hele fijne feestdagen!

Edy Zonneveld
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WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE

 
Bij De Wereld Draait Door op TV waren twee 
 Nederlandse jongens van 18 en 23 jaar uitgeno-
digd omdat ze tegen elkaar gaan strijden om het 
wereldkampioenschap dammen. Ze spelen al sinds 
ze heel jong waren en zitten in een speciaal pro-
gramma van de Dambond. Ze beschikken nu zelfs 
over een A-status van het NOC-NSF. Het wordt een 
kampioens-tour van Groningen via Wageningen 
naar Den Haag. Mijn aandacht was gevangen. Hoe 
doet die Dambond dat? Jannes van der Wal lijkt net 
zo lang geleden als Berry Westra. En toen bedacht 
ik dat de bridgers eigenlijk al die tijd wel jeugd in 
de wereldtop hebben rondlopen. Alleen 18 is bij ons 
wel jong om echt wereldkampioen te worden. “Wij” 
doen er iets langer over. Het viel me ook een beetje 
tegen dat er helemaal niet over andere denksporten 
werd gesproken, maar dat komt denk ik door mijn 
chauvinistische bridgehart.

Onze eigen Leidschenhage Jeugdteam (Casper 17, 
Mees 15, Nicole 14, Kayleigh 14 en Tony 14 jaar) 
heeft in de viertallen competitie hun eerste echte 
overwinning behaald. Met 15-5 werd er gewonnen 
en stralende gezichten na afloop spraken boek-
delen. Vorig seizoen waren ze gewaarschuwd aan 
de competitie begonnen en weerden ze zich dap-
per, maar winnen is echt veel leuker dan verliezen. 
Ze hebben nog een lange maar leuke weg voor 
zich. En komende serie spelen er op vrijdag al 3 
jeugdleden in de A-lijn: Casper, Nicole en Tony. De 
jeugd komt eraan!

Op onze dinsdagavond is de gemiddelde leeftijd 
niet het hoogste van de club en ook daar komen 
we vaak jeugdig optimisme tegen, alhoewel men 
de echte jeugdleeftijd wel (ruim) achter zich heeft 
gelaten. Fanatiek wordt er gestreden en nagekaart. 
Af en toe zo luid dat ik mijzelf niet meer kan horen 
denken, maar het is meestal een gezellige drukte. 
En het slemklassement lijkt vaak belangrijker dan 
de competitie. En dan gebeuren er ook weleens 
malle dingen.

Zo werd ik een paar weken geleden in de laatste 
ronde door een vermaarde B-speler aan tafel ge-
roepen. Hij begon uit te leggen waar hij me voor 
had geroepen door te vertellen dat hij had geclaimd. 

Kijk, zei hij: De twee hoge ruitens op tafel incasseer 
ik en dan troef ik die andere, en dan…. maar nu 
zegt de tegenpartij dat ik in 3 SA zit…. We hebben 
uitgezocht op hoeveel slagen ieder nog recht had 
en hard gelachen.

Wat van de week aan een tafel naast ons gebeurde 
was, ook uit puur enthousiasme en fanatisme, maar 
wel jammer. Na het eerste spel aan de eerste tafel 
ging het volume aan de tafel achter ons omhoog:…. 
Ja, als jij 6 klaveren biedt, kom ik natuurlijk nooit 
meer in 7SA...! Luid en duidelijk te verstaan door 
onze hele tafel. En wij kunnen meteen zien aan wel-
ke tafel en dus ook op welk spel dit slem te bieden 
en te halen valt. Dit betekende een onspeelbaar 
spel en arbitrale score voor in elk geval één paar bij 
ons aan tafel. En natuurlijk dus ook een kans min-
der op een score voor het slemklassement.
Het boetekleed werd aangetrokken na een waar-
schuwing, maar ik schrijf het toch op ter lering (zon-
der vermaak).

Dan wil ik het eigenlijk niet hebben over de over-
gang naar de nieuwe update van het NBB-reken-
programma 3.27. Er zijn een paar leden die daar 
echt niks meer over willen horen. Maar ik liep van 
de week toch tegen een grappige bijkomstigheid 
aan: Waar liggen de spellen voor de combi-tafel, 
werd mij gevraagd. Ik heb ze daar al klaar gelegd, 
meldde ik. Verbaasde blikken. Nu bleek dat men op 
tafel E1 was gaan zitten, omdat dat op het loopbrief-
je stond. Nu spelen we inderdaad heel zelden met 
een combitafel, maar als die er is, ligt die altijd op 
dezelfde plek in de zaal met tafelblad (paars) Combi 
1. Het nieuwe rekenprogramma heeft daar dus blijk-
baar heel andere ideeën over en stuurt onze leden 
de verkeerde kant op. Misschien toch een itempje 
gevonden voor een WL-vergadering.

Het laatste dat ik meld in dit hoekje is, dat de tweede 
zondagmiddag drive een gezellig succes was. Voor 
het eerst in jaren weer twee lijnen, gratis koffie en 
een koekje bij binnenkomst. Lekkere hapjes in de 
loop van de middag en leuke prijzen. Het geheim is 
een enthousiast organisatieteam: Cobi, Jeanne en 
Nel. De volgende keer is zondag 29 januari, komt 
allen. Ook als je geen partner hebt kun je je aan-
melden. De wedstrijdleiding zorgt voor een partner.

Madelon Spek

WAT ER TE DOEN IS

Voor de kerstdagen de kerstdrives, o zo feestelijk met 
prijzen voor elke deelnemer.

Na de feestdagen worden de volgende populaire bridge-
drives georganiseerd waarvoor alle leden gratis kunnen 
inschrijven.

•  de oliebollendrive op woensdag 28 december om 
20:00 uur

•  de appelflappendrive op vrijdag 30 december om 
20:00 uur

•  de nieuwjaarsdrive op zaterdag 7 januari 2017 om 
13:30 uur
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CURSUS REANIMATIE EN AED

 
Op 23 november gaf Peter van der Welle, brand-
weerman en ervaringsdeskundige, in ons bridge-
home een cursus om in geval van een plotselinge 
hartstilstand het slachtoffer bij te kunnen staan. Hij 
was zeer duidelijk en prettig in zijn uitleg. De cursus 
werd gevolgd door 12 personen. 

Als een hartstilstand plaats vindt, is grote haast ge-
boden want elke seconde telt. Zo moet direct 112 
worden gebeld en dan zo nauwkeurig mogelijk wor-
den verteld wat er aan de hand is, bijvoorbeeld of 
het slachtoffer nog wel of niet ademt. Na een telefo-

nische melding zijn 
er in het algemeen 
zeer snel deskundi-
gen ter plaatse om 
het reddingswerk 
over te nemen.

Als u de bridgezaal 
binnenkomt ziet u 
aan uw linkerhand 
een defibrillator aan 
de muur, een zgn. 
“AED”: een Auto-
matische Externe 
defibrillator. Dit ap-

paraat kan hulp bie-
den bij een hartstilstand en de handleiding toont 
ons wat de helpende handen dienen te doen.

De deelnemers vonden deze korte cursus zeer leer-
zaam, maar hopen dat ze nooit in actie hoeven te 
komen. Een van de deelneemsters schreef lovend: 
“Vroeger kreeg ik EHBO van de bedrijfsarts of een 
instructeur van het Rode Kruis en een keer van een 
ambulance verpleegkundige. En wat dit betreft niet 
het venijn, maar de perfecte leraar zat in de staart. 
Deze instructeur was teamhoofd bij de Brandweer. 

Duidelijke instructie, geen gezeur, gewoon handen-
uit-de-mouwen!
Wat heb ik veel geleerd en bijgeleerd. Vooral 'hoe 
het niet meer moest'. Je zou er bijna plezier in krij-
gen! Top samenwerkend team ook, met razend-
snelle 'aide de camp' Saraber en Wiber als kapi-
tein met stentorstem. De tijd vloog en allemaal nog 
maar net voor de bridgers de zaal uit.”

Piet van de Linde

Oefenen

Gaat het goed?

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.)

Apparatuur
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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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BRIDGEMARATHON 29 OKTOBER 2016

 
Gewoontegetrouw werd bij het wisselen van de tijd 
in de herfst op 29 oktober 2016 het marathontoer-
nooi gehouden. Ooit gingen de paren in wat toen 
nog St Antoniushove heette, de hele nacht door om 
de trofee; thans nog maar drie zittingen van 28 spel-
len. Tot ’s avonds laat waarbij de klok in gedachten 
een uur teruggezet mag worden. Alleen In gedach-
ten, want de klok gaat ’s nachts om drie uur pas 
echt achteruit en dan komen we weer in het oude 
ritme van de echte tijd. De zomertijd is een illusie, 
ingesteld om de burgers die niet vroeg op kunnen 
staan te helpen meer van het licht te genieten. Maar 
als je, zoals de boeren en tuinders, toch al gewend 
bent om vroeg op te staan is het een overbodige 
zaak, omdat de natuur ook in de zomer gewoon zijn 
eigen tijd aanhoudt.

Wat brengt bridgers toch op het idee een marathon 
te gaan spelen? Is het de vreugde om samen te zijn, 
of slimmer te zijn of gelukkiger te zijn? Of geloof in ei-
gen kunnen? Dat de leeftijd toeslaat merk je ook. Nog 
niet zo heel lang geleden was het toernooi zo snel 
volgetekend dat bepaald is dat de inschrijving voor 
de marathon geopend werd op de avond van de ALV.

Nu is het zo dat minder paren op deze drive afko-
men dan in vroeger jaren, maar ook nu hadden zich 
weer 80 personen aangemeld. Helaas moest één 
paar afhaken, zodat wedstrijdleider Jacques Brandt 
een stilzittafel moest inlassen, maar of dat nu zo erg 
was om van de 21 tafels van vier spellen er één te 
moeten rusten, is maar een vraag. Het is in ieder 
geval een training in zachtmoedigheid om zoveel 
spellen te spelen en in zelfbeheersing, al was het 
maar bij de voortreffelijke broodjeslunch, dank aan 
de dames die zich aan snijden, smeren en beleg-
gen gezet hebben, of later bij het oriëntaalse voed-
sel dat als warme maaltijd opgediend werd. Edy 
Zonneveld speelde weer een centrale rol bij de ver-
zorging van het eten. 

Het motto is wel dat je geduld moet hebben met je 
partner, want er gaat wel eens wat mis. Maar blijf 

zeggen: Yvonne doet het goed en Joop is vriende-
lijk, dan groeit er iets moois op zo’n lange bridgedag 
en blijft de vrede gehandhaafd. Het is immers de 
liefde tot het spel dat ons samenbrengt, hoewel het 
af en toe een haat- liefde verhouding lijkt te zijn.
Er waren ook jeugdige leden op deze lange zit af-
gekomen. Nicole van Dijk en Kayleigh van Egmond, 
de kanjers van de toekomst, van wie mijn partner 
en ik zelfs de tafel verloren.

Er waren prijzen: Bubbeltjes wijn, voor elke winnaar 
dezelfde prijs, wel zo eerlijk en het voorkomt dat je 
verkeerd kiest. Er waren prijzen voor het eerste paar 
per zitting en voor de overall winnaar. Die verdiende 
de wisselprijs: De Jan Meulenbelt beker werd, zoals 
gebruikelijk, door Edje van der Kroft uitgereikt.

Jacques Brandt heeft nog tijd om te eten

80 deelnemers

Aanstormende jeugd
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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

Geloof maar dat er volgend jaar weer een marathon 
komt. Reserveer de datum tijdig in uw jaaragenda. 
De datum staat al vast. Het is de dag dat de klok 
achteruitgezet wordt. En als u problemen hebt met 
hoe het ook weer gaat met het bijstellen van de 
klok, denk dan in het voorjaar vooruit en in het na-
jaar achteruit. Maar als Marathonspeler heb je zo’n 
hulpmiddel niet nodig: Het is de zaterdag voor de 
een uur langere nacht.

Herman Nagtegaal

Rick Naus en John van Veen winnaars middagzitting Mariska Bezemer en Ron Heinsman winnaars avondzitting

Olaf van Egmond en John de Korte winnaars

Charles de Jong en Marcel Thijssen winnaars ochtendzitting
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DE REDACTIE PERIKELT VOORT

 
Vervolg van het drama bekeuring voor het inrijden 
tegen een imaginair verkeersbord.

Zo af en toe wordt gevraagd of er wat gehoord is 
over de uitslag van het beroep tegen de beslissing 
van het Openbaar Ministerie waarover geschreven 
is in Dobbepraat (feb. en apr. 2016). Voor de nieu-
we lezer even de feiten op een rij. Op 9 december 
2015 krijgt de redactie na een lachwekkende aan-
houding, een bekeuring wegens het een straat inrij-
den waarbij een eenrichtingsbord c4 dat verbiedt. 
Uw redactie heeft ter plaatse geconstateerd en ge-
fotografeerd, dat daar geen bord staat over éénrich-
tingsverkeer en dit verwoordt in een beroepsschrift 
toen de op 1-1-2016 gedateerde boete binnen was 

gekomen. Terzijde, het is toch leuk te weten dat 
deze dienst ook op nieuwjaarsdag werkt. 

Op 9 januari geschreven dat de overtreding niet be-
gaan was en dit gestuurd naar Utrecht waar dit be-
handeld wordt, door de commissie Mulder, dat is de 
naam van de afdeling. Het beroep werd na verloop 
van tijd in maart verworpen met een omschrijving 
van de verzetsgrond die van de onze afweek, maar 
à la, vooral omdat het openbaar ministerie zei meer 
geloof te hechten aan de via een belofte beëdigde 
ambtenaar (sorry de taal van het ministerie is wat 
krom), die inmiddels de naam Steenhouwer gekre-
gen heeft, dan aan de woorden van uw redactie. 

Goed, weer verzet aangetekend; het is inmiddels 
april. De mogelijkheden die voor “Mulder” open-
staan zijn: a) Openbare Ministerie heroverweegt, 
b) Rechtbank Leeuwarden behandelt de zaak, c) 
Het geheel wordt aan de kantonrechter voorgelegd. 
Maar eerst moest betaald worden, dat heet zeker-
heidsstelling. Het laatste bericht uit juni zegt dat als 
de kantonrechter of het gerechtshof u in het gelijk 
stelt, wordt de zekerheidstelling teruggestort. 

En dan ga je in de wacht. En eigenlijk zijn we dat 
nog steeds. Telefonische informatie leerde (tot nu 

ZO MAAR EEN SPELLETJE VAN 
DINSDAGAVOND

 
Op dinsdagavond 8 november kreeg ik een van de 
beste spellen ooit in handen. Wij waren kwetsbaar 
en de tegenstanders niet. Ik keek aan tegen: ♠A72, 
♥AHVB3, ♦AHV83, ♣ -. Ik wilde de bieding lang-
zaam opbouwen, maar Zuid opende met 2♦ (Multi, 
6-kaart ♥ of ♠, geen opening) en toen was ik aan de 
beurt. 

We spelen dat een doublet in dit geval een sterke 
hand belooft, met of zonder ruitens, en dat gaf ik dan 
ook. Noord bood 2♥ (pas als je een 6-kaart harten 
hebt. Zo niet, biedt dan 2♠). Mijn partner doubleerde 
het 2♥ bod. Dat was interessant, want hij beloofde 
een positieve hand met hartens! Zuid bood, zoals 
verwacht, 2♠ en ik mocht weer. Wat zou u bieden? 

Ik hoop dat u niet hetzelfde zou bieden als ik.

Ik bedacht dat de eventuele schoppens van part-
ner wel weg konden op mijn ruitens en ik bood “uit 
stand” STOP 7♥!! Had u dat ook gedaan?

Nu had ik de pech te spelen tegen Mariska  Bezemer 
(Z) en Ron Heinsman (N). Ron ging ervan uit dat 
ik 7♥ had geboden om te maken en hij had geen 
reden daar aan te twijfelen. NZ waren niet kwets-
baar en dan mogen ze 8 down tegen een gemaak-
te kwetsbare 7♥. Dus bood Ron, na de verplichte 

denkpauze, 7♠. Dat hebben we gedoubleerd en  
7 down gespeeld, maar toch leden we een verlies 
van 4 IMP’s. Het is niet altijd een voordeel als de 
tegenstanders je biedingen blind vertrouwen.

2x werd 6♥+1 geboden (-9), 3 x 7♥ (+9) en 2x werd 
gered met 7♠ (-4).

Ik hoop dat u de bieding wat langzamer zou opbou-
wen en hopen dat de tegenstanders dan niet zou-
den redden. Het hele spel:

U ziet dat 7SA gemaakt wordt, maar daarvoor moe-
ten de ruitens 3-2 zitten. In 7♥ kunnen zo nodig één 
of meer ruiten in Oost worden getroefd. 

Wolf Tostmann

22
O/OW

♠
♥
♦
♣

V963 
98 
B107 
VB52

♠
♥
♦
♣

A72 
AHVB3 
AHV83 
-

♠
♥
♦
♣

- 
107642 
654 
AH1074

♠
♥
♦
♣

HB10865 
5 
92 
9863
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JUL MET DE DEENSE SLAG

 
Kerst, in het Deens Jul (spreek uit: joeoel), is ook 
voor bijna alle Denen de mooiste tijd van het jaar. 
Zij hechten meer dan wij heel sterk aan gezellig sa-
menzijn en tradities. Men noemt dit hygge (huu-ge), 
de typisch Deense gastvrijheid die intiem, hartelijk 
en bescheiden is. In de 40 jaar dat ik daar kom, heb 
ik deze hygge het hele jaar door overal aangetrof-
fen, maar piekt letterlijk in de kerstperiode.

Een verademing is ook de muziek: vrijwel alleen tra-
ditionele Deense kerstliedjes. Hier thuis ben ik, na 
drie weken al die afgezaagde deuntjes te hebben 
aangehoord, in staat de radio voorgoed het zwijgen 
op te leggen.

Op bridgegebied ontbreken daar uiteraard ook de 
sfeervolle kerstdrives niet. In zo'n ambiance ver-
wacht je dan al gauw een slagje cadeau te krijgen. 
Maar zo gul als rond de kerstboom zijn ze niet aan 
de bridgetafel.

Ik mocht 2♥ spelen nadat partner had geopend met 
1♦ en ik na zijn 2♣ misschien te voorzichtig mijn 
hartenkleur had herboden. Maar zonder garantie op 
een fit leek het me overdreven om te gaan springen 
- een juiste beslissing na het zien van de dummy.

West kwam ♣10 uit waarna ik troef speelde voor 

Heer en Aas. Met drie klaverslagen op tafel zou je 
toch een switch naar schoppen of ruiten verwach-
ten. Maar er kwam opnieuw klaveren en dat bleek 
beslist geen kerstcadeau! Omdat de verbinding met 
de tafel nu was afgebroken, dacht ik nog snel een 
ruitenverliezer weg te moffelen op een hoge klave-
ren. Aargh! Oost troefde met ♥B en ik gooide toen 
toch maar ♦10 weg. Het ruitenvervolg was voor mijn 
Aas. Na ♥V en nogmaals harten kwam West aan 
slag met ♥10. Ik troefde zijn ♦H en moest nu zelf 
de schoppen aanspelen. Ook deze tegenspeltest 
klaarde West vakkundig. Hij speelde klein op mijn 
♠3 zodat ik in deze kleur drie slagen verloor voor  
één down. 

Ter compensatie bood hij me terstond een akvavit 
aan. Skål og glædelig jul!

Jan Pleit

N/- ♠
♥
♦
♣

V65 
5 
B8732 
AHVB

♠
♥
♦
♣

H108 
A107 
H4 
109874

♠
♥
♦
♣

A972 
B86 
V965 
52

♠
♥
♦
♣

B43 
HV9432 
A10 
63

toe is vier keer gebeld), het is in behandeling: Door 
CJIB of een afdeling met dergelijke afkorting, wordt 
informatie verzameld. Uit de telefonische contacten 
kwam het volgende naar voren: De persoon die het 
dossier behandelt bleek niet te benaderen; uw te-
lefoontje wordt niet doorgegeven aan de behande-
laar; het kan wel een jaar duren voordat u wat hoort; 
nee, wettelijke rente wordt niet vergoed over het ten 
onrechte gestorte bedrag als dat het geval zou zijn; 
verdere relevante informatie was niet te krijgen. 
Eén ding is aan een medewerkster ontfutseld. Op 
de expliciete vraag weet u zeker dat aan het dossier 
gewerkt wordt, is geantwoord dat op de computer te 
zien was dat er op 28 oktober nog naar het dossier 
gekeken was. 

En ja, op 3 december kwam er weer een brief bin-
nen dat het beroep zal worden overgedragen aan 
de kantonrechter te Den Haag, met daarbij de infor-
matie dat in verband met de administratieve verwer-
king het nog wel een dag of acht kon duren voor uw 
zaak wordt doorgestuurd. De rechtbank zal dan de 
behandeling overnemen.

Inmiddels is vernomen dat de zaak op 23 december 
2016 behandeld zal worden door het Kanton Ge-
recht te Den Haag.

We houden u op de hoogte van het vervolg.

Herman Nagtegaal
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ARBITRAGE!

 
Als deze kreet door de speelzaal schalt is er al-
tijd wat aan de hand. In ieder geval wordt er te 
luid geroepen om een arbiter. In het te beschrijven 
geval werd de arbiter zachtjes in de zaal benaderd 
en gevraagd of hij (in dit geval was het een hij) wilde 
arbitreren. Wat was er gebeurd?

Bekijk het eerst vanuit de hand van West. Hij had: 
♠B4, ♥103, ♦A1043, ♣VB1075.
Zijn partner, Oost, opende in de 3e hand met 2♦, 
Multi (in dit geval een 6-kaart in een hoge kleur en 
geen opening). Z paste en West bood 1SA, want hij 
dacht dat zijn partner met 1♦ had geopend.
Nu moet altijd de arbiter worden geroepen. Veel van 
jullie denken dat het bod automatisch vol doende 
gemaakt kan worden. Maar dat is niet zo.

Zo kan de tegenstander het onvoldoende bod ac-
cepteren, om daardoor op een lager niveau zijn 
kleur te kunnen bieden. Het onvoldoende bod blijft 
staan en de bieding gaat gewoon door.
Een voorbeeld: na 2♥ - pas - 2♥, sorry ik bedoel 3♥, 
heeft de volgende tegenstander het recht om 2♥ te 
accepteren en kan deze bijv. 2♠ of 3♣ bieden.

Nu terug naar het voorval. Noord accepteerde het 
bod van 1SA niet en nu moest West een voldoende 
bieding doen. 
2SA was in dit geval niet te vergelijken met een 
bod van 1SA, omdat 2SA na een Multi forcing is, 
behoor lijk wat punten belooft en de Multi-bieder 
vraagt om zijn hand te omschrijven. 
Omdat West geen enkel voldoende bod kon doen 
dat dezelfde betekenis heeft als 1SA, moest zijn 
partner, Oost, in het vervolg van de bieding ALTIJD 
passen.
Omdat West geen idee had wat de kleur was van 
oost, bood hij in arren moede maar 3♣.
Hiermee was de bieding niet afgelopen, want Zuid 
gaf in de uitpas positie een doublet. 

Kijk nu naar de hand van Noord: ♠H32, ♥62, 
♦VB872, ♣H96. Wat zou u doen?
Zelf zou ik passen, want partner heeft beslist geen 

“tram tickets”. Bij optimaal tegenspel gaat West 
zelfs 3 down voor -500, maar 2 down lijkt het con-
tract altijd wel te gaan.
Deze noord durfde niet te passen (het was een vier-
tal wedstrijd) en bood 3♦ en hobbelde zelf 1 down. 
Dat kostte 3 IMP’s. Passen had zo maar 7 IMP’s (2 
down) of 11 IMP’s (3 down) opgeleverd.

Het hele spel:

De bieding:

West Noord Oost Zuid
Pas Pas 2♦ Pas

1SA/3♣ Pas Pas X

Pas 3♦ Pas Pas

Pas

Conclusie: roep na een onvoldoende bod altijd de 
arbiter. Alleen deze kan het onvoldoende bod op 
de juiste wijze afhandelen, door te wijzen op de 
keuzen die de tegenstanders hebben en de opties 
die de “overtreder” heeft en de gevolgen voor diens 
partner.

Het is dus absoluut niet waar dat de overtreder 
 ALTIJD een voldoende bod mag/moet doen!

Wolf Tostmann

Spel 12
W/NZ

♠
♥
♦
♣

H32 
62 
VB872 
H96

♠
♥
♦
♣

B4 
103 
A1043 
VB1075

♠
♥
♦
♣

V1085 
HV9874 
H 
42

♠
♥
♦
♣

A976 
AB5 
962 
A82



15Seizoen 2016/2017 Nr. 3 - december 2016

OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL 240

 
Probleem A

Zuid speelt 6♠.West komt uit met ♦A. Hoe maakt hij 
het contract bij het beste tegenspel?

Troef de eerste slag niet maar gooi ♣2 af. Het rui-
ten vervolg wordt getroefd. Dan ♥HA en een har-
ten getroefd, een ruiten hoog getroefd in de hand, 
oversteken naar ♠9 en nogmaals een ruiten aftroe-
ven. Speel dan alle troeven uit en West komt in ♣/♦ 
dwang. Hij moet of zijn laatste ruiten afgooien of ♣H 
sec zetten. 

Vervolgt West in de tweede slag een andere kleur, 
dan liggen er voldoende entrees op tafel (♠9, ♥H en 
een afgetroefde harten) om drie ruiten te troeven en 
zo dezelfde eindfiguur te bereiken.

Probleem B

Zuid zit in 4♠. Hij krijgt harten uit en ontsnapt dus 
aan de dodelijke klaverenstart. Er zijn twee speel-
wijzen die ook bij het beste tegenspel tot succes 
leiden. Welke?

Speelwijze 1: neem ♥A en troef een harten. Speel 
dan ♠A, ♦AH en schoppen voor de heer in Oost die 
dan ingegooid is.

Speelwijze 2: Duik de eerste slag. Later gooi je op 
♥A een ruiten weg en kun je die kleur vrijtroeven.

Sommige inzenders speelden in de tweede slag ♥9 
en gooiden daar op tafel een ruiten op af (loser on 
loser). Werkt ook.

Probleem C

Zuid speelt 1SA. West komt uit met ♣V. Hoe wint 
Zuid het contract bij het beste tegenspel?

Helaas is in deze speelfiguur de ♥4 en ♥5 bij O/W 
verwisseld, waardoor het probleem onoplosbaar is 
geworden.

De bedoeling was om de harten te strippen zonder 
dat West aan slag komt om daarna Oost met schop-
pen in te gooien. Bij het gegeven diagram lukt dit 
echter niet als Oost ♥8 deblokkeert en zijn viertje 
vasthoudt.

Mijn excuses aan de puzzelaars die zich hierover 
suf gepiekerd hebben. Alle inzenders krijgen ge-
woon hun punten op dit spel.

LADDERPUZZEL 241

 
Probleem A

♠
♥
♦
♣

942 
H6 
107432 
A74

♠
♥
♦
♣

6 
V102 
AHV65 
HB103

♠
♥
♦
♣

85 
B8753 
B98 
986

♠
♥
♦
♣

AHVB1073 
A94 
- 
V52

♠
♥
♦
♣

AH4 
AH3 
H85 
7654

♠
♥
♦
♣

83 
V105 
B102 
VB1098

♠
♥
♦
♣

VB109 
B984 
AV94 
3

♠
♥
♦
♣

7652 
762 
763 
AH2

♠
♥
♦
♣

A32 
A64 
543 
A654

♠
♥
♦
♣

H765 
B95 
V92 
987

♠
♥
♦
♣

4 
108732 
B876 
VB10

♠
♥
♦
♣

VB1098 
HV 
AH10 
H32

♠
♥
♦
♣

AV9832 
5 
A94 
HB7

♠
♥
♦
♣

4 
8642 
V108 
106432

♠
♥
♦
♣

H5 
HVB1073 
B7 
AV8

♠
♥
♦
♣

B1076 
A9 
H6532 
95
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Zuid speelt 6♠. Uitkomst ♣9. Hoe wint hij het con-
tract bij het beste tegenspel?

Probleem B

Zuid speelt 3SA. Uitkomst ♥2. Hoe wint hij het con-
tract bij het beste tegenspel?

Probleem C

Zuid speelt 4♠. West start ♣V. Het contract is kans-
loos, maar zie je een mogelijkheid om de tegenpartij 
om de tuin te leiden?

Oplossing rekenpuzzel november:

De rode vrachtwagen moet in totaal 38 meter over-
bruggen: 18 + 1 + 1 + 18 (eigen lengte).

Het verschil in snelheid is 3,6 km/uur en is precies  
1 meter per seconde. De inhaalmanoeuvre duurt 
dus 38 seconden. 

Rekenpuzzel december:

De feestverlichting bestaat uit gekleurde lampen 
aan een lang snoer. Er zit een vaste volgorde in: 
rood-geel-blauw-geel-groen-geel en dan weer 
rood-geel enz.

Het snoer begint en eindigt met een rode lamp. Er 
zijn 72 gele lampen gebruikt. Hoeveel rode lampen 
heeft het snoer?

♠
♥
♦
♣

652 
43 
AH3 
V10987

♠
♥
♦
♣

AV10873 
2 
V107 
543

♠
♥
♦
♣

B9 
HV98765 
B98 
6

♠
♥
♦
♣

H4 
AB10 
6542 
AHB2

♠
♥
♦
♣

VB6 
HB106 
843 
H54

♠
♥
♦
♣

? 
? 
? 
?

♠
♥
♦
♣

? 
? 
? 
?

♠
♥
♦
♣

AH9854 
V 
10752 
A6

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

STAND NA PUZZEL 240:

 
Er kwamen 10 inzendingen binnen. 
Lijstaanvoerder Jan Greve heeft te kennen 
gegeven dat hij zijn fles volgend jaar bij het 
50-jarig jubileumfeest wil ophalen. Hij is dan naar 
eigen zeggen verzekerd van een prijs (...)

Hr. Greve    +35 250
Hr. Tostmann   +35 245
Hr. De Jongh   +35 220
Mw. Fransen   +25 195
Hr. Dek    +35 175
Hr. Spaas   +  5 170
Hr. Van den Bos  +35 145
Hr. Van Bommel   125
Hr. Van der Linden  +  5 110
Hr. Nelwan     105

Mw. Hofland    95
Hr. Slootweg    95
Hr. Nagtegaal   +  5 90
Mw. Van Leeuwen   80
Hr. Coenen    70
Hr. Serbetsoglou   70
Hr. Bussemaker   60
Mw. Van Heek    60
Hr. Den Tonkelaar   60
Hr. Saraber    60
Hr. Wijdh    45
Hr. Van Veen    40
Hr. Glass      40
Hr. Kervel    40
Hr. Wedman    35
Hr. Den Haring   +35 35
Hr. Smalt        5

Jan Pleit / Aad Zaat
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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

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

IN MEMORIAM
Op zevenentachtig jarige leeftijd is in de nacht van maandag op dinsdag 6 december 2016  

rustig in haar slaap overleden

Gré Verschuur
echtgenote van onze erevoorzitter Just Verschuur.

Gré was sinds de oprichting van onze vereniging lid. Zij heeft zich op vele plaatsen ingezet voor het wel 
en wee van onze bridgeclub. Wij gedenken in haar een lieve en betrokken vrouw. De crematie heeft 

zaterdag 10 december plaats gevonden in het crematorium Ockenburg

Echtgenoot en kinderen wensen wij sterkte met het dragen van dit verlies.

Redactie Dobbepraat
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FIT & WELL | Bordewijklaan 7 (t.o. station Mariahoeve)
2591 XR Den Haag | Tel.: 070 - 41 90 190 | www.fitenwell.nl

Well
FIT

&

- Thuis dicht bij huis!
- Slender You en FAME uiterst geschikt

voor sporten met medische aandoeningen
- Altijd persoonlijke begeleiding
- Intensief bewegen zonder belasting
- Geschikt voor dames en heren van alle leeftijden en alle maten
- Zeer geschikt voor ouderen
- Geen harde muziek, spiegels, moeilijke groepslessen

of onmogelijke yogahoudingen
- Prettige, rustige en professionele omgeving
- Een heerlijke kop koffie ‘met een glimlach’ gratis bij ieder bezoek

Wij verwelkomen u graag!

KOM LANGS EN INFORMEER
NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

NIEUW
Voetreflex!
Elke eerste

maandag van
de maand
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&
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

 

 


