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MODE

Toonaangevende en exclusieve damesmode

Maat 36 - 52

Ook voor schoenen, lingerie en accessoires

Koningin Julianalaan 102 – 104, 2274 JM Voorburg, tel 070-3875800, www.mariellemode.nl

openingstijden: ma 13.00 – 17.30 uur, di t/m vr 9.00 – 17.30 uur, za 9.00 – 17.00 uur
Gratis parkeergelegenheid, goed bereikbaar met bus 23 en tram 2

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

 
Vorige maal was de omslag van ons clubblad 
in veranderde vorm uitgebracht. Vooral dat er 
nu bridgeclub Leidschenhage op het voorblad 
vermeld werd, was naar de mening van de redactie 
noodzakelijk. Hoewel, het blad heeft jarenlang zonder 
die vermelding goed gefunctioneerd.

Commentaar was er wel bij een – overigens door 
een vrouwelijk lid ingezonden – foto van een heren-
toilet een bridgeclub waardig, maar dat hoorde bij 
de opfrisbeurt zoals door het bestuur vermeld.
Het mooie bij de huidige opmaak is: wij zijn nergens 
aan gebonden. Hoewel voor de uniformiteit deze 
vormgeving wel weer beter een tijdje kan blijven. De 
redactie hoort wel wanneer u daarover meedenkt.

De eerste vermeldenswaardige gebeurtenis op 
onze club was twee dagen na het uitkomen van het 
vorige nummer. Het was de herfstdrive. Daarover 
meer in de kolommen van dit blad. Dat er ook nog 
een Algemene Ledenvergadering was, hebben de 
meeste leden wel gehoord, maar niet bezocht. En 
na al de inspanningen van het bestuur is dat wel 
jammer. Maar aan de andere kant blijkt hieruit het 
vertrouwen dat de leden in het bestuur hebben. Als 
een vergadering in het verleden erg druk bezocht 
werd, was er meestal spanning in de tent. Dan maar 
liever een kalme bijeenkomst. We hebben nu een 
bestuur met zeven man. Zij mogen de borst nat 
maken voor het komende lustrum.

Een indruk over wat u mogelijk gemist heeft is 
wederom in dit nummer van Dobbepraat te vinden.
Er was ook nog een viertallen toernooi in oktober en 
er was een uitje met de bridgers onder leiding van 
Martin Huisintveld. Bij het wisselen van de klok is er 
weer het beruchte marathon toernooi dat ooit in de 
nachtelijke uren doorliep, maar thans op een “nette” 
tijd is afgelopen. Maar daarover een volgende maal. 
Let ook eens op de aankondiging van het UNICEF 
toernooi. Ook al een marathon maar nu op zondag 
20 november. Na de kerk misschien?
Er zijn vast leden die nog na het bridgen energie 
over hebben. Werp u dan op de puzzels of meldt 
u aan voor wedstrijdleider of doe mee aan de  
animeercursus of is het de re-animeercursus?  
U kijkt maar.

En mocht u het allemaal niet meer zo goed kunnen 
zien, kom dan naar de dinsdagmiddag met een spe-
ciale zitting voor slechtzienden.

IN DIT BLAD

Algemene Leden Vergadering blz. 08

Zaterdag 8 oktober 2016 blz. 10

BCLH 4-tallen Toernooi blz. 12

Op een wonderschone dag in september blz. 13

Herfstdrive blz. 14

BCLH Bridge Weekend blz. 16

Leren luisteren blz. 18

Eliminatie en ingooi blz. 19

Bridge op een presenteerblaadje blz. 20

De ware clubkampioenen blz. 22

Bridge voor slechtzienden blz. 22

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
VAN DE TC blz. 07
CONTRIBUTIE blz. 22
PUZZEL  blz. 25
BARCOMMISSARISSEN blz. 27
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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

Secretaresse
Corrie van Rijt
Kerklaan 181, 2282 CJ  Rijswijk
Tel. 06-16409228

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:
Suksmi Abbink, Heleen Barendregt,  
Paul Hoevenaars, Herman Nagtegaal, Jan Pleit, 
Madelon Spek, Wolf Tostmann, Aad Zaat. 

Dobbepraat zal verschijnen:
14 december 2016

Kopij inleveren uiterlijk: 
30 november 2016
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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

 
In alweer de tweede Dobbepraat van dit seizoen deze keer 
een stukje van de voorzitter.
Voor de Algemene Ledenvergadering waren we dit jaar te 
gast op de vrijdagavond en wel op 30 september jongst-
leden. Het deed mij bijzonder veel plezier dat er naast het 
bestuur ruim veertig leden de moeite hadden genomen 
om deze vergadering bij te wonen. Over een aantal on-
derwerpen werd actief gediscussieerd, maar uiteindelijk 
werden alle agendapunten zonder veel problemen be-
handeld en werden de diverse voorstellen met overgrote 
meerderheid of zelfs unaniem aangenomen. Een paar 
zaken stip ik graag nog even aan.

Het belangrijkste onderwerp, wat mij betreft, was 
de benoeming van een extra bestuurslid. De af-
gelopen tijd bleek dat, mede door de groei van 
het aantal evenementen en het lustrum dat 
in aantocht is, de taak van de secretaris, die 
ook de evenementen in haar portefeuille 
had, wel erg zwaar werd. Daarom zijn we 
op zoek gegaan naar iemand die de secre-
tarisrol van Edy Zonneveld kan overnemen 
en die hebben we gevonden in de persoon 
van Corrie van Rijt. Zij werd unaniem geko-
zen in deze functie. We zijn als bestuur erg 
blij dat zij ons team is komen versterken. Met 
haar komst kunnen we ook wat andere taken 
herverdelen, zodat de werkzaamheden over wat 
meer personen gespreid kunnen worden. Edy is her-
kozen als bestuurslid, maar nu om alle evenementen en 
zeker ook het aankomende lustrum in goede banen te 
leiden. Omdat we als club volgend jaar 50 jaar bestaan, 
willen we dit groots vieren en dat doen we op zaterdag 
2 september 2017. Noteert u deze datum alvast! U gaat 
er in de loop van dit verenigingsjaar nog veel meer over 
horen.

Onze club staat er financieel nog steeds goed voor, on-
danks het feit dat we de afgelopen jaren fors hebben ge-
investeerd in ons gebouw. De beide Erics in het bestuur 
en onze inkoper Kees Ouwehand hebben op vele vlak-
ken flinke besparingen gerealiseerd. De boekhouding is 
werkelijk puik op orde. De penningmeester kreeg er een 
compliment voor van de kascommissie! Ook de leden van 
de kascommissie zelf hebben trouwens weer erg goed 
werk verricht. Ze hebben alles tot in de puntjes gecontro-
leerd en suggesties tot verbetering en andere aanbeve-
lingen gedaan. De boekhouding over het afgelopen jaar 
werd door de vergadering goedgekeurd en de begroting 
voor het nieuwe jaar eveneens. In die begroting zat ook 
een kleine contributieverhoging verwerkt (een ‘kwartje’ 
per maand), om een aantal kostenverhogingen en weg-
vallende inkomsten te compenseren.

In de ALV heb ik het bezoek gememoreerd dat we in juli 
kregen van de Afdeling Handhaving van de gemeente. 
De betreffende ambtenaren hebben enkele documenten 
(zoals onze exploitatievergunning) gecontroleerd en ver-
dere vragen gesteld over de gang van zaken, met name 
de barexploitatie. Ze hebben een brief achtergelaten met 
de vraag welke maatregelen we hebben getroffen om te 
voorkomen dat er alcohol wordt geschonken aan minder-
jarigen. Die brief hebben we beantwoord en het beleid 

ter zake van (het niet schenken van alcohol aan) jeugd 
hebben we onlangs besproken met de barcommissaris-
sen, maar het is denk ik goed als u het ook weet: aan 
personen onder de 18 mag in geen enkel geval alcohol-
houdende drank worden geserveerd. Bij twijfel moet een 
barmedewerker naar de leeftijd van iemand vragen. Ui-
teraard valt het bij onze club wel mee (of tegen zo u wilt) 
met het aantal jeugd leden, maar we moeten er, nu we 
sinds ruim een jaar weer jeugdleden hebben, wel goed 
op letten.

Tot slot hebben we in de ALV het eerder gepubliceerde 
en met de stukken voor de ALV meegestuurde nieuwe 
Huishoudelijk reglement (met één kleine wijziging) vast-
gesteld. Dit nieuwe reglement kunt u terugvinden op 
onze (nieuwe) website, onder Clubdocumenten.

Ik wil tot slot nog twee andere zaken noemen. Al-
lereerst ben ik onlangs benaderd door Grethie 

Goris, die heel lang lid is geweest van onze 
club, maar door haar steeds verder verslech-
terende gezichtsvermogen gedwongen 
werd te stoppen met bridgen. Dit contact 
heeft geleid tot een initiatief om op de dins-
dagmiddag te starten met het bridgen met 
speciaal voor slechtzienden ontwikkelde 
speelkaarten. Elders in dit blad leest u er 

meer over. Hoewel dit klein begint, verwacht 
ik er veel van, want de gemiddelde leeftijd 

van bridgers stijgt nog steeds. Dus zullen er 
beslist ook steeds meer bridgers komen die 

moeite krijgen om de symbolen op de kaarten nog 
goed te onderscheiden. Ik roep u op om zo veel moge-

lijk bekendheid te geven aan dit mooie initiatief.

Ten tweede het feit dat de gemeente op maandag 17 
oktober is gestart met de eerste fase van de heront-
wikkeling van de wijk “De Heuvel”. Wij hebben over de 
herontwikkelingsplannen al enige malen contact gehad 
met de gemeente en er is ons steeds verzekerd dat de 
bereikbaarheid van ons Bridgehome niet in gevaar zou 
komen en dat wij betrokken zouden worden bij eventu-
ele wijziging van de parkeersituatie. Waar nu (onder an-
dere) mee gestart wordt, is het autoluw maken van de 
 Dobbelaan. Een onderdeel daarvan is het aan de zijde 
van de Burgemeester Kolfschotenlaan afsluiten van de 
Dobbelaan voor autoverkeer. Dit be tekent dat u vanaf 
de Burgemeester Kolfschotenlaan niet meer met uw 
auto de Dobbelaan op kunt rijden. We hebben op de 
site van de gemeente nagekeken wat dit betekent voor 
de bereikbaarheid van ons Bridgehome: dat blijft nog 
steeds met de auto bereikbaar, alleen moet u nu over 
de Burgemeester Velthuijsen laan rijden. De kruispunten 
aan de Burgemeester Caan van Necklaan en de Bur-
gemeester Van Duyvendijk laan worden daarvoor open-
gesteld. Een kleine omweg dus, maar nog wel te over-
zien. Bent u nieuwsgierig hoe dit precies zit, kijk dan op 
de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg 
op de pagina die gaat over de reconstructie van de  
Burgemeester Kolfschotenlaan. We blijven de ontwikke-
lingen op de voet volgen.

Ik wens u een mooi vervolg van het bridgejaar 2016/2017!

Uw voorzitter,

Paul Hoevenaars
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VAN HET WEDSTRIJDLEIDERSFRONT

 
Enthousiaste duizendpoten zijn het, onze wedstrijd-
leiders, en ze hebben zo hun eigenaardigheidjes en 
stokpaardjes. Zo vinden de meesten het hun eer te 
na als er een stilzittafel dreigt en doen ze er alles aan 
om een extra paar te regelen. Ook houden ze niet 
van loslopers en zullen ze net zo lang doorgaan met 
bellen totdat er een invaller is gevonden. Ze kunnen 
toveren met de computer en hebben vaak al een uit-
slag als je net je laatste kaart hebt gelegd. Arbitrages 
regelen ze graag goed, maar ze hebben er een he-
kel aan als je door de zaal om arbiter roept. Ja, het 
is een bijzonder volkje, onze wedstrijdleiders. En ze 
kunnen hun werk niet doen zonder ons, de bridgers. 
Ze worden blij als we duidelijk en op tijd afzeggen 
of aanmelden en ze worden ook erg vrolijk van een 
goed gevuld invallerslijstje. Hoewel ze vaak heel 

creatief zijn in het bedenken van mogelijke oplos-
singen, zou het ook heel fijn zijn als mensen alvast 
kunnen aangeven of ze genegen zijn om in te vallen 
op bepaalde middagen of avonden. Vandaar mijn 
oproep:

Geef je op als invaller aan de WL van een andere 
avond of middag!

En dan nog iets: Soms kan een WL een keertje niet 
of het wordt tijd voor WL-pensioen. We kunnen altijd 
reserve wedstrijdleiders gebruiken!

Voor dit jaar zijn we op zoek naar wedstrijdleider(s) 
die de vrijdagmiddag wil(len) gaan overnemen van 
Titus en Maarten. Denk er eens over na en laat het 
weten aan

Madelon Spek

HET DISTRICT ORGANISEERT DE CLA EN  
CLB LESSEN IN ONS BRIDGEHOME

 
Pak deze kans om meer over de spelregels te we-
ten te komen. En als je overweegt om arbiter of 
wedstrijdleider te worden, dan is de CLA cursus de 
eerste stap. De lessen worden gegeven door de 
DKL’s Eric van Dijk en Erik van Egmond. Geef je op 
of vraag meer informatie: paseric@casema.nl

CLA: 6 lessen. Donderdag 15-12, 19-1, 2-2, 16-2, 
9-3, 23-3, examen 13-5

CLB: 8 lessen. Donderdag 8-12, 12-1, 26-1, 9-2, 
2-3, 16-3, 30-3, 6-4. examen: 13-5

Gemengde paren competitie District Den Haag e.o.

Deze gezellige competitie wordt gespeeld in  
4 zittingen op twee zondagen.

Locatie: Speelzaal Bridgehome BC Leidschenhage, 
Dobbelaan 1, 2262 EA Leidschendam

Telefoon: 070-3273437

Speeldata:
zondag 13 november 2016 aanvang 10.30 uur
zondag 11 december 2016 aanvang 10.30 uur

Inschrijving:
Vóór 8 november 2016 via Mijn NBB
Of via mail naar: DKL Paren Erik van Egmond,  
erikvanegmond@planet.nl

OPROEP CURSUS REANIMATIE EN AED 

 
(herhalingscursus gecombineerd met nieuwkomers)

In de media staat Reanimatie en AED volop in het 
nieuws!!
 
De cursus van Ambuklas (training) wordt gehouden 
op:

WOENSDAG 23 november van 10.30 uur  
tot 12.30 uur
 
locatie: Bridgehome (leslokaal)

Maximum aantal deelnemers: 12

Opgeven: vantienhoven@caiway.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

 
Een impressie.

Op de door meer dan 40 leden bezochte leden-
vergadering straalde het bestuur zelfvertrouwen 

uit achter de met een kleed uit 1982 bedekte be-
stuurstafel. En dat mag ook wel, want er was een 
goed jaar afgesloten en de vooruitzichten zijn goed.
Vanzelfsprekend is er nogal wat verval in ledental 
gezien de gemiddelde leeftijd van de clubgenoten, 
maar veelbelovend is de nieuwe ledenaanwas via 
de jeugdopleiding en de samenwerking met de 

Haagse School. Ook het zondagmiddagbridge 
 krijgt  weer een nieuwe impuls. Bovendien was het 
 Bureau Handhaving van de gemeente tevreden bij 
de visitatie van ons clubgebouw en zelfs de brand-
weer, die de laatste jaren steeds hogere eisen stelt, 
had zich tevreden betoond. En het clubgebouw lag 
er weer fris bij. Ondermeer dank zij meester-schil-
der Frank de Vos.
Nieuw is dat het fenomeen van niet spelend lid, 
NSL, is geïntroduceerd. Dat is iemand voor wie het 
te zwaar wordt om de gewone clubcompetitie te vol-
gen, maar die wel contact met de club wil houden. 
De secretaris had ontdekt dat in het jaarverslag 
het overzicht barcommissarissen ontbrak. Geluk-
kig kan de redactie van Dobbepraat melden, dat 
dit overzicht telkenmale in het clubblad staat. Dat 
neemt niet weg dat er een nieuwe secretaris werd 
aangesteld, met volledige instemming van de Al-
gemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat nu 

uit zeven leden; kunnen de stemmen ook niet meer 
staken.

Het nieuwe huishoudelijk reglement kwam er met 
een kleine correctie ook door, dus huishoude-
lijk zit de club weer goed. En de penningmeester 
haalde goede cijfers en het voltallig aanwezige ge-
nootschap van wat nog steeds kascommissie heet, 
hoorde met welgevallen aan, dat het voorstel om 

tot décharge van het bestuur over te gaan, bij ac-
clamatie werd aangenomen. Ook weer geregeld.
Dat alle voorstellen aangenomen werden heeft wel 
tot gevolg dat de contributie verhoogd wordt. Het 
overzicht in de Dobbepraat daarvan is dan ook 
aangepast. Even werd er nog besproken of het 
clubkapitaal niet te groot werd. Maar dat vond men 
dan weer niet, want je weet maar nooit of in de toe-
komst….., nu ja zulke redeneringen dus. De barprij-
zen blijven verhoogd, want dat bepaalt het bestuur. 
Op dwingend verzoek van het handhavings team 
wordt nadrukkelijk vermeld dat aan de jeugd < 18 
jaar geen alcoholische versnaperingen worden ver-
strekt en ook, dat zij zich niet achter de bar mo-
gen begeven. Dit alles op straffe van een forse 
boete. De voor de club benodigde hoge baromzet 
zal van de “ouderen en wijzeren” moeten komen. 
Wel is toegezegd dat er een mogelijkheid komt 
om de Dobbepraat beter te étaleren dan nu na de 
zomeropknapbeurt het geval was.

Herman Nagtegaal

ALV belangstelling

Nu met z’n zevenen

Tweederde kascommissie hoort gespannen toe

Nieuwe jeugd (Rik van Santen, Jasper Bos, Mattijs Lootsma 
en Tony van Egmond)
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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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ZATERDAG 8 OKTOBER 2016  
BCLH VIERTALLEN WEDSTRIJD

 

Veertien teams uit ons district traden op deze zater-
dag aan om te gaan viertallen. Van de 2e divisie tot 
de 3e klasse door elkaar. Negen viertallen van onze 
vereniging en vijf van elders. Daar was een rijkdom 
aan fantasienamen te vinden. De Golden Girls met 
vier onzer dames, Weiswald een bos waar duidelijk 
een beek ontbrak, terwijl de Bosboys absoluut niets 
met een Wald hadden. Het sterkste viertal op  papier 
uit Leidschenhage kwam uit de 2e divisie onder de 
naam Sajowori, zo op het gehoor een groente met 
duidelijk een voornaam accent, dus koek in het 
bakje denk je dan. Maar wat geschiedt? De laatste 
ronde moesten de nummers één en twee van dat 
moment tegen elkaar. 
De hoofdklassers de Pantalon stonden met 6 pun ten 
duidelijk achter, dus met een gelijkspel of zelfs licht 
verlies kon er niets gebeuren. Echter het werd 14 
– 6, daarmee trokken de buitenkampers een grote 
broek aan en versloegen het hele veld. Voor het ene 
viertal balen en voor het andere een ha ha Erlebnis.
De vraag is: had spel 8 van de laatste zitting niet 
beter geboden kunnen worden. In de lagere re-
gionen ging het soms van 1SA, 3♠ en 6♠. Maar wat 
doe je als er 5♦ tussen geboden wordt? Overigens 
boden beide kemphanen het slem niet.

Spel 8
W/-

♠
♥
♦
♣

64 
B2 
A1064 
V9543

♠
♥
♦
♣

A975 
AV93 
B7 
A76

♠
♥
♦
♣

HVB10832 
H7 
- 
B1082

♠
♥
♦
♣

- 
108654 
HV98532 
H

Datum-
score

NZ 
score Aantal NZ IMP OW IMP

-680 -450 3 6 -6
-480 5 5 -5
-980 6 -7 7

Maar omdat er tegelijk gespeeld werd in verschil-
lende klassen, waren er meerdere kampioenen. 
Genoeg dus voor vele eerste plaatsen en foto’s.

Herman Nagtegaal

De Pantalon heeft de broek aan

WOC 1 Frits Saraber met Harem, derde in totaal, eerste in 
de 1e klasse

SOJAWORI worries

De Golden Girls
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Indeling viertallen 2016-2017

L’hage 
1

Peter Paul 
Worm TD gr 5 Maarten van Os Jan Bourquin Wieger Stapel

2 Paul 
 Hoevenaars TD gr 5 Michel Bouten Ronald Kuip Anke Wijma

3 Erik van 
 Egmond TD gr 6 Malcolm 

 Staallekker Wolf Tostmann Sam  
(Shangyou) Nie

4 Astrid Turion
dinsdag

HK/ Eric van Dijk Rik Naus John van Veen

5 Paul v.d. Bos
maandag

HK/ Frits den Haring Martin 
 Huisintveld Edie van Os Pieter 

 Bussemaker

6 Gerard van 
Ewijk

dinsdag
HK/ Charles Boeree Benito de Jong Toos van 

 Leeuwen

7 Marcel Thijssen
dinsdag

HK/ Charles de 
Jong Madelon Spek Jos de Wit Michel 

 Westerbeek

8 Ed Zimmerman
donderdag

EK/afd 2 Erik van 
 Tienhoven Albert Wedman Frank de Vos

9 Peter Versteegh
donderdag

EK/afd 3 Hans 
 Post-Uiterweer Hans Bouman Jos Verhoeven Henk Hoen

10 Ton Glass
dinsdag

EK/afd 3 Jaques Brandt Marianne 
Brandt Pauline Glass Nicole 

 Meuleman Jan Biesheuvel

11 Coby Alkemade
dinsdag

EK/EK 2 Frank Harland Frits Saraber Mei Yü Tan

12 Suksmi Abbink
vrijdag

TK/afd 5 Piet Schoon Nel van 
 Heijningen

Paula van 
Leeuwen

13 Thea v.d. Berg
woensdag

TK/afd 4 José Cost Cisca Michon Janna van 
Tienhoven

14 Keesjan van 
Spronsen

woensdag
TK/afd 5 Ben Vermin Hans Stubbé Willem 

 Middelburg

15 Pieter Oorlog
maandag

TK/afd 4 Marlou 
 Meuleman Sara Rijkeboer Richard Habes

16 Dianne van der 
Zande

donderdag
DK/afd 6 Hans van 

 Overbeeke Marco Snell Piet van de 
Heide

17 Jan Coenen
maandag

DK/afd 6 Sjoerd Vobeda Ronald Borst Ria Plantinga Willem Omloo

18 Christine 
 Winckel (NPC)

vrijdag
DK/afd 6 Nicole van Dijk Caspar de 

Gooijer Mees Ephtaim Tony van 
 Egmond

Kaleigh van 
Egmond

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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BCLH 4-TALLEN TOERNOOI.

 
Impressies van een deelnemer.

Op 8 oktober vond het alweer traditionele BCLH 
4-tallen toernooi plaats. In de bijdrage van Herman 
Nagtegaal vindt u foto’s van een aantal winnaars. In 
deze bijdrage vertel ik iets over de ervaringen van 
een deelnemer. 
Natuurlijk moet ik beginnen met de dames “ach-
ter de bar en de lunch”: Madelon Spek en Edy 
 Zonneveld. Zonder deze dames geen toernooi en 
zeker geen tevreden deelnemers.

Zelf speelde ik in het team Sajowori. Een naam die 
is afgeleid van de leden: Sam, John, Wolf en Rik. 
Wij werden ingedeeld in de 2e divisie met nog een 
ander 4-tal. Er deden 14 teams mee, zodat elk spel 
14 maal gespeeld werd.
We begonnen tegen de Golden Girls en kregen 
meteen een tik op onze neus. Zij boden een slam 
met ca. 10% slaagkans, maar, zoals Bobby Wolf 
(veelvoudig wereld kampioen) ooit zei: elk slam dat 
je biedt en maakt, is een goed slam en zo is het.
Een bijzonder spel, niet tegen de Golden girls, was 
het volgende:

Spel 10
O/Allen

♠
♥
♦
♣

A865 
AH1082 
- 
A1073

♠
♥
♦
♣

97 
9 
B7543 
H9852

♠
♥
♦
♣

V102 
VB76543 
V9 
6

♠
♥
♦
♣

HB43 
- 
AH10862 
VB4

Op het spel waren 8 verschillende resultaten. De 
beste score voor NZ was + 1700 voor 3♥X -6 door 
Oost. Een goed voorbeeld van een slecht bod op 
het verkeerde moment met zo’n mottige kleur. 

Een aantal malen werd 6♠ geboden. Dat afliep van: 
+1 tot -3.
Onze tegenstanders zaten in 6♠ dat 2 down ging 
na een harten start van West. Zuid moest meteen 
kiezen wat hij gaat afgooien. Hij deed het verkeerd 
en gooide klaver af en probeerde zijn ruiten vrij te 
spelen. Aan de andere tafel maakte Sajowori 6♠ 
precies.
Herman beschrijft een spel waarop wij geen 6♠ 
 hebben geboden en onze tegenstanders ook niet. 
Het slem werd 6 van de 14 keer geboden. Volgens 
mij is het niet opgelegd, zeker niet in de bieding. 
Maar dat is mijn bescheiden mening. Kijk zelf: zou u 
in 6♠ willen zitten zonder tussen bieding?

Een bieding van: 1SA – 3♠ – 6♠ lijkt mij weinig 
nauwkeurig. 
Een andere mogelijkheid: 1SA – P – 2♥ (transfer) – 
5♦ (!) – P – P – en dan maar 6♠.

West Spel 8 W/- Oost
♠ A975 ♠ HVB10832
♥ AV93 ♥ H7
♦ B7 ♦ -
♣ A76 ♠ B1082

Het spel dat ons m.i. het kampioenschap kostte is 
het volgende:

Spel 13
N/Allen

♠
♥
♦
♣

HB8 
1096 
7 
AV9762

♠
♥
♦
♣

AV10962 
A532 
V53 
-

♠
♥
♦
♣

54 
B874 
A862 
1054

♠
♥
♦
♣

73 
HV 
HB1094 
HB83

Aan de ene tafel vond Noord, de tegenpartij, na het 
volgbod van 1♠ door West de “onderbieding” van 
1SA, waarna NZ het contract van 3SA bereikten.

Oost startte met ♠5 en nu is het aan West om de 
kansen op down te behouden. Daarvoor moet hij 
niet ♠A leggen, maar ♠10 of ♠9. Speelt West ♠A, 
dan heeft Zuid 9 slagen: 2 in ♠, 6 in ♣ en 1 in ♥. 
 Probleemloos! Maar West moet “zien” dat Noord, 
gezien de bieding van 3SA, zeker ♠H heeft en mo-
gelijk ook de ♠B. Hij mag dus niet nemen met ♠A. 
Bijkomend voordeel: West weet meteen waar ♠B 
zit. Kijk wat er gebeurt als West niet neemt met het 
Aas: als Noord naar de dummy gaat om weer ♠ op 
te spelen, kan West de kleur vrijspelen en heeft hij 
nog ♥A als entree, zodat Noord maar 8 slagen heeft. 
Als Noord eerst zijn ♥slag wil vastleggen, kunnen 
OW 3 slagen in ♥ maken en met 2 Azen is 3SA dan 
ook down. Noord kan het spel alleen nog maken als 
hij ♦ naar Zuid speelt en de Heer legt. Dat moet de 
leider nog maar zien te vinden. 

Van de drie keer dat 3SA werd geboden, werd het 
steeds gemaakt. Een gemiste kans. 
Aan de andere tafel bereikten Sajowori 5♣, dat bij 
gebrek aan voldoende Azen 1 down ging.
Ik kijk terug op een geslaagd en daarnaast heel 
gezellig toernooi, dat volgend jaar zeker weer een 
vervolg verdient.

Wolf Tostmann
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OP EEN WONDERSCHONE DAG IN 
SEPTEMBER….

 
Dit jaar was er een herfstdrive op zaterdagmiddag 
24 september 2016. Daarbij horen in gedachten gie-
rende winden en zware regenbuien, maar niets van 

dat alles. Het was een mooie zomerdag met hoge 
temperaturen. Op deze zaterdag hadden blijkbaar 
vele mensen de stoute sandalen aangetrokken om 

naar het strand te 
gaan, want de zaal 
was niet afgeladen, 
zoals gebruikelijk 
bij onze toernooien. 
Maar toch zagen we 
38 paren waarvan 19 
niet leden.  Suksmi 
Abbink had de lei-
ding.

Zij droeg daarbij een 
wonderschone ring 
van Djokja-zilver, 
maar in Bali gekocht. 
Naar zij zei was die 
ring om leden die 
problemen zouden 
geven, te corrige-
ren. Maar de ring 
heeft ongeschonden 

de eindstreep gehaald. Achter de bar had Suksmi 
haar sympathieke echtgenoot geplaatst, die zich 
trouwens met trots clubmeester mag noemen. Hij 
zorgde samen met het barmeisje Madelon Spek 
naast de drank, nog voor hapjes kaas, bitterballen 
en knakworstjes. 

Er werd om prijzen gestreden. Het viel op dat 
er slechts twee paraplu’s bij de prijzen lagen. De 
 prijzencommissie houdt het bij de opwarming van 
de aarde er blijkbaar op dat het daarbij droog  blijft. 
Er zijn deskundigen, maar wie is dat niet tegen-
woordig, die beweren dat het door deze opwarming 
juist meer zal gaan regenen en stormen. Daarbij 
past dan weer een regenpak of zo.

Stormen deed het alleen maar aan de tafels, maar 
zoals dat hoort op een beschaafde bridgeclub als 
de onze, in alle rust en stilte. Nu ja een uitzondering 
moet mogen…

Het gaat natuurlijk niet om de prijzen, maar om de 
eer. In zo’n veld zich herfstkampioen te mogen noe-
men is niet voor iedereen weggelegd (per definitie 
slechts voor één paar). Het bestuur zal wel weer 
bedenken dat de lente-, de zomer, de herfst- en 
de winterkampioenen het tegen elkaar op moeten 
nemen om de ware seizoenskampioen te worden, 
maar dat is pas bij het lustrum of zo.

Wie streken nu de eer op?
De winnaars waren Suksmi Abbing en Nel van 
Heyningen met 64,85 %. Op de voet gevolgd door 
Hans Bouman & Paul van den Bos met 64,41%. 
Alle vier nemen deze leden deel aan de donderdag-
middagcompetitie (onder meer, dat weer wel, maar 
toch…). De derde plaats was voor het paar Mary 
Duyvesteijn en Yvonne Hoogerheide (60,97%) en 
vierde waren John van Veen en Joop Simmelink 
(60,86%).

Herman Nagtegaal



14 Seizoen 2016/2017 Nr. 2 - november 2016

UNICEF
BRIDGEDRIVE

20 november 2016
Bridgehome
Dobbelaan 1

Leidschendam
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UNICEF
BRIDGEDRIVE
Zondag 20 NOVEMBER 2016 in Leidschendam

Sport en spel is voor volwassenen net zo belangrijk als voor kinderen. 
Helaas kunnen miljoenen kinderen niet zorgeloos kind zijn. Help mee 
hier verandering in aan te brengen door op 20 november 2016
te bridgen voor het KIND. De UNICEF BRIDGEDRIVE in
Voorbrug – Leidschendam (maar u mag ook van elders
komen!) wordt gehouden in het BRIDGEHOME van
BC Leidschenhage, Dobbelaan 1 2262 EA Leidschendam

Het programma voor deze gezelligheidsdrive is als volgt:
Vanaf 13.00: Ontvangst met een kop koffi e/thee. Uitreiking

Indelingsbriefje en consumptiebonnen
(2 per persoon). Gedurende de middag kunt
u vragen stellen aan een vertegenwoordiger
van UNICEF.

13.30 – 17.00: Bridgedrive, 6 * 4 spellen. Er wordt getracht de
paren zoveel mogelijk op gelijke sterkte in te delen. 
Leden van de NBB kunnen meesterpunten verdienen. 
Tijdens het spelen ontvangt u een hartig hapje.

17.15:  Prijsuitreiking, voor iedere lijn zijn er prijzen. 

n. 
nen. 

De kosten voor deelname bedragen €  40,- per PAAR. U kunt 
inschrijven bij Jacques Brandt (jgabrandt@kpnplanet.nl) met namen 
van beide spelers, NBB lidmaatschapnummer (indien van toepassing) 
en telefoonnummer van een der spelers. De inschrijving sluit op 
15 november.
Uw deelname is bevestigd als het inschrijfgeld is ontvangen op 
rekening. NL04 INGB 0003 9106 00 ten name van BRIDGECLUB 
LEIDSCHENHAGE. Vermeld hierbij “UNICEFDRIVE” en de namen 
van beide spelers.

HERFSTDRIVE 2016

 
De herfstdrive was dit jaar op 24 september. Op die 
dag was de herfst pas 3 dagen oud en had er nog 
niet echt zin in. Het weer was nog mooi zonnig. 
Nel van Heijningen was die middag mijn 
partner. Tevens was ik de wedstrijdleider. 
De voorbereidingen begonnen daardoor al thuis 
vroeg in de ochtend. Ik was druk in de keuken om 
kokos koekjes te bakken om mee te nemen naar de 
club (red: de koekjes van Suksmi waren heerlijk).
Er hadden zich 38 paren aangemeld als deelnemer. 
Dat aantal was redelijk, maar we hadden blijkbaar 
wel concurrentie van de drive in Scheveningen. We 
speelden top-integraal in drie lijnen. 
Vlak voor aanvang van de zitting bleken en-
kele paren nog niet aanwezig. Ze belden 
dat ze te laat zouden zijn vanwege weg 
werkzaamheden en omleidingen. De 
A12 was dicht. Ik heb toen snel de 
schema’s van de zitting aangepast 
zodat twee paren die nog niet waren 
gearriveerd in de eerste ronde tegen 
elkaar zouden moeten spelen. Dat spel 
werd toen als NG (niet-gespeeld) ge-
noteerd.
In de tweede ronde was ik in mijn hoofd 
nog een beetje bezig met de afhandeling 
van de laatkomers toen we spel 17 moesten 
spelen.

Ik zat Noord en was de dealer.
Spel 17
N/-

♠
♥
♦
♣

B87 
HB7 
HB865 
H2

♠
♥
♦
♣

9 
A108643 
AV 
AB65

♠
♥
♦
♣

AH3 
V5 
10972 
10743

♠
♥
♦
♣

V106542 
92 
43 
V98

De tegenpartij, Ria en Carla, laat ons spelen. Nel 
speelde en maakte 2♠+1. Daardoor hadden wij 

een top met 100%. Alhoewel de tegenpartij 
4♥ had kunnen maken. Af en toe moet je 

geluk hebben. Verder deden we het die 
middag ook niet slecht waardoor we aan 
het eind van de middag winnaar bleken 
te zijn.
Tijdens het spelen werden we getrak-
teerd op hapjes die door het bestuur 
beschikbaar waren gesteld. 

Ik vond het een gezellige middag en ben 
ook zeer tevreden dat al mijn koekjes zijn 

opgegeten. 
Hopelijk tot de volgende herstdrive!

Suksmi Abbink 
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Ook tijdens jaarwisseling kan van 29 december tot 2 januari worden verbleven in Boshotel.
Oud en Nieuw wordt gevierd in Kasteel Daeleebroeck (vervoer wordt geregeld).

Martens Bridge Reizen
076-5932020 | 06-10851119

Email: martensbridgereizen@gmail.com

Martens Bridge Reizen:
ontspannen of sportief inspannen!!
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BCLH BRIDGEWEEKEND OKTOBER 2016-10-24

 
Als je met Martin 
Huisintveld op reis 
gaat zijn er altijd 
verras singen. Plek-
ken waar je weinig 
komt en nieuwe reis-
genoten om mee te 
lachten, te praten 
en vooral om mee 
te bridgen. Span-
nend was hoeveel 
er zouden meegaan. 
Een dag voor vertrek 
viel er weer iemand 
af. En toen waren er 
49. En het moet een 
even aantal zijn bij 
parenbridge. En hij is 
er via via in geslaagd 
nummer 50 te vin-

den. Een stralende Nelly Michon uit Ermelo.

Voor het vertrek van de groep was er de koffie met 
voortreffelijke taart. Daar zorgt Ciska Michon voor.

En langzamerhand 
kwamen de rolkof-
fers binnen. Heerlijk 
zo gevuld op weg te 
gaan met JoJo bus.

Op reis en rustig 
op één plaats ver-
blijven, dat is er 
niet bij. Eerst naar 
Amersfoort. Want 
daar word een mens 
geacht iets leuks 
te gaan doen. In 
de buurt van de kei 
werden we afgezet. 
Sommigen gingen 
winkelen, anderen 
meteen het terras op 
of een restaurant in. 

Je kon ook wandelend ge nieten van de verstilde 
grachten. 

Of wat cultureels 
doen, zoals het huis 
van Piet  Mondriaan 
bezoeken, met uit-
gebreide 
Informatie over le ven 
en werk van deze 
grote Nederlandse 
schilder.

Om drie uur op naar 
de volgende plek, 
terwijl wedstrijdleider 
Erik van Egmond 
in de bus de pa-
ren opnam en /of 
vormde. De hoofd-
verblijfplaats was 
Hotel Postillion te 
Deventer. Daar kon-
den we ons even op-
knappen of ook rusten in onze kamers. Eenmaal 
aan tafel werd soep uitgeserveerd en de rest kon je 
in ruime mate halen. Ik heb lovende woorden over 

het eten gehoord. Zelf vind ik altijd dat het teveel 
wordt, vooral als een er een rijk gevarieerd toetje 
is. Maar dat merk je pas later op de weegschaal. 
Of komt dat meer door een uitgebreid ontbijtbuffet? 
Maar gewichtstoename is altijd een zaak van later 
zorg. Na het eten op naar de, door Erik en  Madelon 
Spek compleet van bridge-uitrusting voorziene, 
speelzaal om twee keer twaalf spellen in twee zittin-
gen te spelen. Eén bezwaar had de speelzaal wel, 

Taart van Ciska Michon Trekkend langs herfstmode en grachten

Waar Mondriaan woonde

Op pad
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hij was wat lawaaierig. Dat merk je bij een denk-
sport als de onze heel goed, want wat wordt daarbij 
veel gepraat. En de één nog harder dan de ander. 
Dat is voor licht- gehoorgestoorden en hoorappara-
tendragers funest. Want of je nu goed of slecht luis-
tert, je verstaat weinig bij al dat geluid.

Voor uitslagen en standen en spellen is de web-
site een geweldige informatiebron. Er waren aller-
lei spellen door de computer gesorteerd, daartoe 
aangezet door Wolf Tostmann (dank daarvoor). 
Eén zeldzame verdeling - spel 18 zitting twee - gaat 
 hierbij. 

Spel 18
O/NZ

♠
♥
♦
♣

H 
AH109 
AHB52 
H32

♠
♥
♦
♣

1074 
VB87532 
- 
AV5

♠
♥
♦
♣

AVB9865 
- 
103 
10976

♠
♥
♦
♣

32 
64 
V98764 
B84

Deze handen gaven aanleiding tot wilde biedver-
lopen. Ik opende met 4♠ en mocht dat gedubbeld 
spelen en met twee overslagen maken. Maar hoge 
ruitenbiedingen kwamen ook veel voor. Het is maar 
waar je met je 21 punten voor kiest.

Het hotel lag op 25 minuten loopafstand van het 
centrum. Er was een bus niet al te ver van de in-
gang, maar er liep ook een afspraak met een taxi-
bedrijf. Voor €10 werd je in het centrum afgezet.

Daar kon je weer van alles doen, maar terras en 
rondgang waren er in ieder geval bij. De laat-

ste startte bij de 
VVV achter Albert 
 Schweitzer, die daar 
als standbeeld met 
z’n bijbel in de hand 
voor de VVV de weg 
voor het leven aan-
geeft.

Als je niet wandel-
de langs de knusse 
winkelstraten en het 
koekshuisje, kon je 
toch van koffie met 
Deventer koek ge-
nieten op de Brink, 
waar overigens net 
als nu het geval 
was, al vanaf de  

12e eeuw markt ge-
houden wordt. Dus 
was er al vroeg voor 
het zuivere gewicht 
een Waag nodig, 
ook al mochten de 
koddebeiers oneer-
lijke kooplieden niet 
arresteren.

Toen we terug-
gekomen waren: 
weer opknappen, 
eten, twee keer 12 
spellen, alles in een 
goede harmonie, 

met uitzondering van een vlekje toen iemand mij op 
de laatste tafel na het invoeren van een onjuist spel-
nummer mij in zijn boosheid hier over het “u” woord 
toevoegde. Ik had in mijn hoofd daarover enige vil-
eine opmerkingen in dit verhaal te maken, maar wat 
geschiedt, op zondag lees ik in mijn bijbeltje in de 
bus, het was nu eenmaal kerktijd – een paar dames 
vroegen mij dan ook of ik do minee was – later, dat 
ik geen wraak mocht nemen. (Voor degene die dat 
controleren willen Lev, 19 : 18). Wel jammer, maar 
ja…

De bus bracht ons naar Honselaarsdijk en het 
Westlandsmuseum. Daarvoor moest de groepsfoto 
gemaakt worden.

Daarin kan je in luttele tijd de ontwikkeling van 
het Westland zien, vanaf de Romeinse tijd 
tot op heden. Mijnheer Corbulo uit Voorburg, 
die  Romein van de graverij van de Vliet vanaf 
 Voorburg naar  Naaldwijk , en de Heer van Polanen  

Standbeeld Albert Schweitzer
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– dat is  Zijne Majes-
teit ook – kwamen 
voorbij met de 
ontwikkeling van 
de teelt van fruit en 
groente tot bloe-
men aan toe. Goed 
om te zien. Daartoe 
werd steeds een 
derde deel van het 
gezelschap uitgeno-
digd. Terwijl de rest 
ging bridgen in de 
tot een comforta-
bele zaal verbouwde 
 hooiberg.

Op naar het bridge-
home, voor een gra-
tis drankje, de prijs-

uitreiking en een echt lekkere Indische maaltijd. De 
rijst en de vleesjes en de sayuran en de rest waren 
echt heel lekker. 

Een bedankje aan 
de organisator en de 
wedstrijd leider kon 
niet uitblij ven. José 
Cost had zich hier-
mee belast.

Bij de prijsuitreiking 
bleek dat ik, tot mijn 
verrassing, eerste 
geworden was. Ik 
ben mijn partners 
t.w. mijn eega Loek, 
Frido Schönbach, 
Corrie van Rijt, Ria 
Worm en Rosey 
Schönbach heel 
veel dank verschul-
digd. En mijn tegen-
standers natuurlijk 
die mij scherp hielden. Martin Huisintveld reikte op 
zijn  eigen wijze aan mij, redacteur en fotograaf voor 
Dobbepraat, de prijs uit. 

Herman Nagtegaal

LEREN LUISTEREN

 
Of het nu een wedstrijdleider is of een dirigent van 
het koor, ze hebben ermee te maken dat er gekletst 
wordt terwijl zij iets trachten te zeggen. Luisteren 
is en blijft moeilijk. En als er net een zender in de 
buurt aan het woord was, heb je toch sterk de nei-
ging om even te reageren. Zo ligt dat. Dus is luis-
terdiscipline gevraagd. Maar goed daar gaat het nu 
even niet echt om. 

Het schijnt zo te zijn dat echte luisteraars – dat 
zijn mensen die willen horen wat je zegt en die op-
merken wat je eigenlijk wilt zeggen – met een lan-
taarntje te zoeken zijn, wij leven nu eenmaal in een 
niet-sociale mediamaatschappij en zijn vaak aan 
het multitasken.

Bij goed luisteren is het belangrijk om wat terughou-
dend te zijn om met eigen ervaringen te reageren. 
“Ik heb een pijn!”. “Oh ja ik had vorig jaar toch zo’n 
snee in mijn vinger”, is dan niet het juiste antwoord.

Nog een gouden regel: zet je mening tijdelijk opzij 
(hoe moeilijk dat dat ook is!).

Voorts: Hou je aandacht erbij (dat is nog moei-
lijker, zeker naarmate het verhaal langer wordt). 
De beste regel is: Maak luisteren belangrijk. Luister 
bewust. Laat niet al die andere gedachten toe om 
door je hoofd te schieten.

Er is een uitspraak (Nouwen) dat luisteren geeste-
lijke gastvrijheid is. Het is niet, uit laten praten om 
wat terug te kunnen zeggen, nee, het is diepe aan-
dacht schenken en daardoor erkenning geven.  
En dan bloeit er wat moois op. 

Ik denk dat ik maar eens op een luistercursus ga.

Herman Nagtegaal
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ELIMINATIE EN INGOOI

 
Z/- ♠

♥
♦
♣

V1076 
B876 
H84 
H7

♠
♥
♦
♣

4 
A43 
965 
1098653

♠
♥
♦
♣

B3 
H105 
V10732 
A42

♠
♥
♦
♣

AH9852 
V92 
AB 
VB

Laatst zag ik op Bridge Base Online in een wedstijd 
Rusland/Nederland het volgende mooie spel:
(zie diagram; halve slag gedraaid voor de leesbaar-
heid).

De Russische zuidspeler Krasnosels zat in 4♠ en 
kreeg als uitkomst ♣10, voor het Aas en klaveren na 
genomen met de Vrouw.

Omdat de leider zelf de harten moet aanspelen, 
dreigen er drie verliesslagen in die kleur.

Ik heb met bewondering zitten kijken hoe de leider 
dit probleem oploste.

In slag drie speelde hij ♠A en vervolgens schoppen 
naar de Vrouw, ♦A, ♦H, ruiten getroefd en schop-
pen naar de 10. Van tafel werd nu ♥B(!) gespeeld 
door Oost gedoken. West nam met ♥A, maar moest 
nu harten spelen of in dubbele renonce en het spel 
was gemaakt. Oost had het Zuid nog moeilijk kun-
nen maken door ♥B te nemen met de Heer en een 
kleine harten na te spelen. En Zuid staat voor een 
lastige keuze.

Aad Zaat

UitvaartZorgDiensten
Damlaan 64 - 2265 AP  Leidschendam-Voorburg
- 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar
- persoonlijke, professionele begeleiding bij de vormgeving en uitvoering  
  van uitvaarten in de gehele regio en op iedere gewenste locatie
- beschikt over alle middelen t.b.v. een piëteitsvolle thuisopbaring
- bekend met de diverse geloofsovertuigingen en plaatselijke gebruiken
- ook als u elders een verzekering, wilsbeschikking of deposito heeft
- geheel vrijblijvend uw uitvaartwensen laten registreren

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - 2265 AR  Leidschendam-Voorburg
- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden 
- opbaring in individuele rouwsuites, op een bed of in de kist
- zonder beperkingen afscheid nemen in huiselijke sfeer 
- passend alternatief als opbaren thuis niet mogelijk of niet gewenst is
- iedere zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur informatief te bezoeken

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg
- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur
- verkoop van een uitgebreide collectie uitvaartgerelateerde 
  artikelen en nagedachtenismogelijkheden zoals urnen, 
  grafmonumenten, vingerafdruksieraden, assieraden, 
  ornamenten van glas voor as of foto, (kinder-)boeken over 
  rouw- en verliesverwerking, kaarsen, e.d.
- kosteloze en geheel vrijblijvende informatieverstrekking 
  over de vele mogelijkheden op het gebied van uitvaartverzorging 
  in de gehele regio, persoonlijk door één van onze medewerkers 
  of doormiddel van een breed assortiment folders
- voor het verkrijgen van het persoonlijke uitvaartwensenboekje 
  en het uitvaartinformatieboekje “overlijden, een uitvaart.. en nu?”

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

&Vertrouwd
Persoonlijk
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BRIDGE OP EEN PRESENTEERBLAADJE

 
In de vorige Dobbepraat 
heb ik toegezegd verder 
in te gaan op de inhoud 
van ‘BRIDGE op een 
presenteerblaadje’, het 
boek van ons medelid  
Joseph Amiel. Belofte 
maakt schuld …

Voor deze Dobbepraat heb ik het Snapdragon-dou-
blet eruit gelicht.

De naam alleen is het al waard om op je systeem-
kaart vermeld te staan. Mogelijk zijn sommigen van 
jullie bekend met dit doublet, maar de meesten heb-
ben er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Lees 
dan verder, want dit doublet past binnen elk sys-
teem en is eenvoudig te onthouden.

Een doublet, overigens, dat Joseph, verliefd als hij is 
op de Nederlandse taal, consequent Leeuwenbek-
doublet blijft noemen. Terecht? Oordeel maar zelf:

Het woord is aan Joseph: 
De mooie bloem hierboven kent u waarschijnlijk 
slechts onder haar wetenschappelijke naam, an-
tirrhinum majus. Welnu, de kinderen op de basis-
school hebben geleerd dat zij leeuwenbek heet, 
en van hun Amerikaanse vriendjes hebben ze de 
naam snapdragon meegekregen. De Angelsaksen 
vinden dus dat deze bloem op een draak lijkt, de 
Nederlandstaligen zien er eerder een leeuw in. 
Wie naast het bridgen ook oog heeft voor culturele 
antropologie wil ik niet onthouden dat de bewuste 

bloem in Frankrijk aan Roodkapje en de boze wolf 
doet denken: gueule de loup heet ze namelijk daar. 

En hij vervolgt, wellicht na lange verkenningen op 
internet: Hoe het ook zij, als u de bloem zachtjes 
van buiten naar binnen dichtklapt, dan krijgt u een 
soort mond te zien – ja, ja, probeer het maar – die 
open en dicht gaat, in Amerika zelfs met een snap-

geluid. Dit is dan het openingsbod. Een laterale 
druk van links naar rechts voor het volgbod. Een 
slingerende beweging van rechts naar links voor 
het bijbod. En de mond gaat weer open voor de 
vierde hand. Hebt u ooit een duidelijker biedverloop 
mogen aanschouwen?

Nu naar de bridgetafel:

West Noord Oost Zuid Zuid
1♦ 1♥ 2♣ dblx) ♠AV1086

♥V4
x) Snapdragon 
doublet ♦75

♣V865

Zuid is de vierde die mag spreken, nadat drie ver-
schillende kleuren zijn geboden. Dat is de eerste 
voorwaarde voor het geven van een leeuwenbek-
doublet. Er zijn er nog vier:
a)  voldoende kracht om zich in het biedver-

loop te mengen op het niveau waar ge-
speeld zou moeten worden;

b)  het te bestrijden vijandelijke bod is niet ho-
ger dan 3♠;

c)  minstens een vijfkaart in de ongeboden 
kleur (hier schoppen);

d)  tolerantie – minstens een doubleton, zie 
echter ook het volgende voorbeeld – voor 
partners kleur (hier harten).

 
Wat zijn de alternatieven voor een zuidspeler die 
geen conventie met zijn partner voor een dergelijke 
situatie zou hebben afgesproken? De twee meest 
in het oog springende zijn een 2♥- of een 2♠-bod. 
De nadelen daarvan zijn evident: partners kleur 
via 2♥ op een doubleton steunen, is op z’n zachtst 
gezegd lichtvaardig; en met 2♠ de vijfkaart schop-
pen in beeld brengen, betekent het veilige bied-
niveau passeren indien partner kort is in deze kleur. 
Dankzij het snapdragon-doublet kan lengte in een 
bepaalde kleur worden getoond zonder het bieden 
naar gevaarlijke hoogte te voeren. Zou Noord in dit 
voorbeeld niets voelen voor de gemelde schoppen-
kleur, dan kan hij nog steeds op de tolerantie van 
Zuid vertrouwen en naar 2♥ vluchten.

Een extreem voorbeeld:

West Noord Oost Zuid Zuid
1♦ 3♣ 3♠ dblx) ♠52

♥ HV10872
x) Snapdragon 
doublet ♦A3

♣B103

In het door NZ gespeelde systeem toont het 
3♣-sprongvolgbod een zwakke hand. Zuid, die een 
redbod in harten of klaveren overweegt, meldt met 
zijn snapdragon-doublet zijn lengte in harten naast 
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een steun voor de klaverenkleur. Merk op dat een 
doubleton in de kleur van partner in een derge-
lijk geval niet voldoende is: zonder hartensteun bij 
Noord zou een klaverencontract immers op vier- of 
vijf- niveau gespeeld moeten worden. Na het zo be-
tekenisvolle doublet van Zuid zal Noord hoe dan ook 
in staat zijn om te oordelen of een redbod nog zin 
zou hebben bij een mogelijke 4♠-bieding van West.
Ter afsluiting een paar voorbeelden over het ver-
dere biedverloop. In principe zal de partner van de 
doubleerder weinig moeite hebben met het kiezen 
van de juiste kleur. Het bepalen van het juiste bied-
niveau is een andere zaak. 

West Noord Oost Zuid Zuid
- - 1♠ 2♦ ♠H106

2♥ dblx) 3♥ ??? ♥72
♦AHV84

x) Snapdragon 
doublet ♣B64

 
Noord heeft minimaal een vijfkaart klaveren (de on-
geboden vierde kleur) en een doubleton ruiten (de 
kleur van het volgbod van Zuid). Zuid is ondanks 
de aanwezige fit niet verplicht de klaverenkleur te 
steunen. Wat zou namelijk kunnen gebeuren na 
een 4♣-reactie van Zuid? Groot is dan de kans dat 
West de hartenmanche biedt, zelfs indien hij van 
plan was om op 3♥ te passen. En in dat geval zou 
Noord zich misschien met een 5♣-redbod willen la-
ten gelden. Met zijn verdedigende hand kan Zuid 
dat beter vermijden en passen, rekenend op min-
stens drie slagen zijnerzijds en twee bij zijn partner.

West Noord Oost Zuid Zuid
- - 1♥ 2♣ ♠V106

2♦ dblx) 4♥ ??? ♥7
♦A84

x) Snapdragon 
doublet ♣HVB964

Een heel andere situatie dan in het vorige voor-
beeld. Met de te verwachten kracht bij Noord, die 
ook nog tolerantie heeft voor zijn sterke klaveren-
kleur, zal Zuid, die zelf, distributie meegerekend,  
14 punten telt, op de automatische piloot 4♠ bieden. 
De prachtige klaverenkleur zou bijna nutteloos zijn 
in de verdediging tegen een hartencontract, terwijl 
zij van onschatbare waarde zal blijken als steun in 
een schoppencontract na de gevonden fit in deze 
kleur. Het 4♠-contract zal gemaakt worden, of an-
ders briljant dienst doen als redbod.

West Noord Oost Zuid Zuid
- - 1♦ 2♣ ♠6

2♥ dbl pas ??? ♥A1074
♦B84
♣AHV106

Het snapdragon-doublet lijkt enigszins op het infor-
matiedoublet: de doubleerder vraagt eigenlijk aan 
zijn partner te kiezen tussen twee lange kleuren – 
de kleur van diens volgbod en de kleur die achter 
het doublet “schuilgaat”. Maar net zoals bij het of-
ficiële informatiedoublet, mag partner ook passen, 
daarmee de vraag naar informatie in een punitieve 
actie omzettend.

In een situatie zoals hier afgebeeld, zal Zuid zijn 
beslissing laten afhangen van de kwetsbaarheid 
en de wedstrijdvorm – bij viertallen en butler, bij-
voorbeeld, zal hij vermijden het doublet voor straf 
te laten staan, zeker in aanmerking nemend dat het 
2♥-bod van West in principe forcing is en de bereid-
heid van deze speler toont om het biedverloop naar 
een hoger niveau te tillen.

En nu maar hopen dat ík enkelen van jullie naar een 
iets hoger niveau heb weten te tillen!

Tot zover Joseph over het Leeuwenbek-doublet. 

Voor Joseph een leeuwenbek, voor de Fransen de 
bek van een wolf, maar voor mij een hulpvaardige 
draak die mij helpt in de biedstrijd de bridgetafel.

Ik hoop dat jullie veel succes hebben met het Snap-
dragon-doublet. 

In een volgend nummer van de Dobbepraat zal ik 
weer een ander onderwerp uit ‘BRIDGE op een pre-
senteerblaadje’ toelichten.

Heleen Barendregt
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DE WARE CLUBKAMPIOENEN 2015 – 2016

 
Je zal maar zoon van een beroemde vader wezen 
en clubkampioen worden.
Wie waren de clubkampioenen van het afgelopen 
seizoen? Juist Hans Post Uiterweer en Peter 
 Versteegh. Nogmaals een foto van hen.

Uw redacteur was toen hij het onderschrift bij de 
foto in Dobbepraat maakte even in de war met een 
oude partner van hem, Marius, tevens vader van 
Hans en heeft daardoor  de verkeerde voornaam 
in het  septembernummer gepubliceerd. Het is de 
leeftijd zullen we maar zeggen. Voor alle zekerheid, 
de helaas overleden vader van de man tussen de 
twee  kampioenen in luidt Bert Goris.

Herman Nagtegaal

BRIDGEN VOOR SLECHTZIENDEN OP DE 
DICM

 
Een oud lid van onze club, Grethie Goris, heeft  
de handschoen opgepakt. Zij kon, doordat ze de 
kaarten niet meer goed zag, niet meer bridgen en  
dat vond ze heel jammer. In samenwerking met  
Alert is men nu speelkaarten aan het ontwikkelen  
met grote symbolen en vier onderscheidende  
kleuren. Ook via de NBB zijn speciale kaarten ver-
krijgbaar. 

Op visite bij het bestuur heeft ze ons ook enthou-
siast gemaakt voor haar project en wij hebben WL 
Edie van Os van de dinsdagmiddag bereid gevon-
den om de uitdaging aan te gaan.

Op dinsdagmiddag 8 november start er op de 
dinsdagmiddagclub een serie Bridgen voor slecht-
zienden. Bent of kent u iemand die hier belang-
stelling voor heeft, neem dan contact op met: 
Edie van Os. E-mail adres: dinsdagmiddag@bclh.nl 
Telefoon: 06 - 10 87 47 92

BEDANKT

 
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken 
voor de prachtige bloemen, 
kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen. 
Het heeft mij zeer goed gedaan. 
 
Hartelijke groet, 

Anneke Huiberts-van der Linde

CONTRIBUTIE
         Jeugdlid  Volwassenen 
Jaarbedragen   Eerste speelavond of – middag   39,-*/34,-  72,-*/67,- 
(september-juni) Voor elke volgende speelavond of – middag  18,-   42,-

Maandbedragen  Eerste speelavond of – middag   4,-   7,- 
(alleen na 1 januari) Voor elke volgende speelavond of – middag  2,-   4,- 

Niet spelend lid        n.v.t.  35,-

*Dit bedrag geldt als er geen machtiging ingeleverd is. N.B. Houders van een ooievaarspas hebben recht op 
50% korting (verzoek indienen bij de penningmeester, met een kopie van de pas.)
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MEESTERPUNTEN

 
Uit het overzicht van de meester-punten springen 
de grote getallen in het oog. Er zijn er die hun eerste 
speldje krijgen, dat toch niet veel gedragen wordt, 
en dan komen we steeds hoger. Op de website van 
de Bond staan getallen die je als eenvoudig club-

speler nooit zal bereiken. In het bondsblad staat 
een nuttige suggestie, meester-punten inwisselen 
voor een korting bij een horeca gelegenheid. Een 
van de bekende figuren op de club kon bijna zijn 
certificaat niet ontvangen, omdat hij zelf wedstrijd-
leider is. Het hoofd TC (r) nam het daarom over en 
feliciteerde Erik van Egmond met zijn 30.000 mees-
terpunten. 

Maarten van Os complimenteert Erik van Egmond

IN MEMORIAM 

Janny Slump

Na een lange strijd tegen haar ziekte is op  

woensdag 7 september jl. Janny Slump  overleden.

Vele jaren heeft ze in onze vereniging gespeeld, laatstelijk op de maandag- en vrijdagmiddag.  

Het laatste jaar was ze door haar ziekte al regelmatig afwezig,  

maar telkens vocht zij zich verbeten terug.

We wensen haar familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Titus Tavecchio en Fons de Jongh
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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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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL 239

 
Probleem A

♠
♥
♦
♣

9
A65
B2
AH76543

♠
♥
♦
♣

865
9
A9864
B1082

♠
♥
♦
♣

743
HVB108
753
V9

♠
♥
♦
♣

AHVB102
7432
HV10
-

 

Zuid speelt 6♠. Uitkomst ♥9. Hoe maakt hij het con-
tract?
Neem de uitkomst met het Aas. Speel ♣AH waarop 
♦HV verdwijnen. Troef een klaveren hoog en ga met 
♠2 naar de 9. Troef nog een klaveren en trek de 
troeven. Op tafel gaan twee harten weg. Speel dan 
♦10. West moet na ♦A de tafel aan slag brengen. Als 
West ♦A laat lopen, neem je met de Boer. Ook dan 
gaat alleen ♦A verloren.

Probleem B

♠
♥
♦
♣

B532
AVB7
73
HB4

♠
♥
♦
♣

-
H942
H1065
V10762

♠
♥
♦
♣

H1098
863
AB8
853

♠
♥
♦
♣

AV764
105
V942
A9

 

Zuid zit in 4♠ gedoubleerd door Oost. West komt uit 
met ♣2. Hoe moet hij spelen om dit contract binnen 
te halen?
Leg ♣B en speel ♠2 naar de Vrouw. Incasseer ♣A 
en speel ♥10 voor. West klein en nogmaals de har-
tensnit. Neem ♥A en ♣H mee, waarop twee ruiten 
worden afgegooid. Speel dan de laatste harten 
voor. Mocht Oost voortroeven, dan gooi je een 
derde ruiten af en is het contract al binnen. Oost 
doet dus een ruiten weg en je troeft zelf. Vervolgens 
ga je met ruiten van slag. Oost neemt met het aas 
en speelt ruiten terug voor de heer van West. West 
speelt ruiten of klaveren na, laag getroefd op tafel, 
Oost troeft over met de 9 en jij troeft onder! Oost 
moet nu van ♠H10 afspelen.

Probleem C
(In de opgave waren de OW-handen niet zichtbaar)

♠
♥
♦
♣

H
B76
VB962
B1082

♠
♥
♦
♣

V8732
H43
75
764

♠
♥
♦
♣

10654
10982
A3
HV9

♠
♥
♦
♣

AB9
AV5
H1084
A53

 

Zuid speelt 3SA. West start met ♠3 voor ♠H op 
 tafel. Welke kaart moet in de tweede slag gespeeld 
worden?
Speel een kleine harten naar de Vrouw. Als die 
verliest aan de Heer van West, heb je nog een 
dubbele schoppenstop. Tijd zat om de ruiten te 
ontwikkelen. Wanneer je gelijk begint met ruiten, 
pakt Oost het Aas en vervolgt een kleine schop-
pen. Je verliest dan drie schoppen, een harten en 
een ruiten.

LADDERPUZZEL 240

Probleem A

♠
♥
♦
♣

942
H6
107432
A74

♠
♥
♦
♣

6
V102
AHV65
HB103

♠
♥
♦
♣

85
B8753
B98
986

♠
♥
♦
♣

AHVB1073
A94
-
V52

 

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

♠
♥
♦
♣

AV9832
5
A94
HB7

♠
♥
♦
♣

4
8642
V108
106432

♠
♥
♦
♣

H5
HVB1073
B7
AV8

♠
♥
♦
♣

B1076
A9
H6532
95

 

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?

Probleem C

♠
♥
♦
♣

AH4
AH3
H85
7654

♠
♥
♦
♣

83
V105
B102
VB1098

♠
♥
♦
♣

VB109
B984
AV94
3

♠
♥
♦
♣

7652
762
763
AH2

 

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

Oplossing rekenpuzzel september:

Ze ontmoeten elkaar precies op de helft van de 
afstand, dus 2500 meter van oma’s huis.

Een gele vrachtwagen van 18 meter lengte rijdt 
met 80 km/uur op de snelweg. Achter hem nadert 
een even lange rode vrachtwagen die 83,6 km/uur 
rijdt. Als de rode vrachtwagen de gele is genaderd 
tot op 1 meter gaat hij naar de linkerbaan. Precies 
1 meter voorbij de gele vrachtwagen stuurt de rode 
weer naar de rechterbaan.

Hoelang heeft de rode vrachtwagen op de linker-
baan gereden? (de tijd voor het wisselen van rij-
strook wordt verwaarloosd)

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 28 november 2016 per  
e-mail naar: janpleit@gmail.com
of per post:
Huyssitterweg 10
2266 HE Leidschendam (Stompwijk)

STAND NA PUZZEL 239:

 
Er kwamen 12 inzendingen binnen. 
Lijstaanvoerder Frits den Haring mag een fles wijn 
ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Hr. Den Haring   +35 225
Hr. Greve (incl. corr. 238) +70 215
Hr. Tostmann   +35 210
Hr. De Jongh   +30 185
Mw. Fransen   +35 170
Hr. Spaas   +5 165
Hr. Dek    +35 140
Hr. Van Bommel   125
Hr. Van den Bos  +35 110
Hr. Nelwan    +35 105
Hr. Van der Linden  +10 105

Mw. Hofland    95
Hr. Slootweg   +35 95
Hr. Nagtegaal   +35 85
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. Smalt    5
  

Jan Pleit
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BARCOMMISSARISSEN

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

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

WOCM  Ellen Forbes 06 - 53384543
WOC 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&

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

 

 


