
ZOMERBRIDGE OVERBRUGT DE SEIZOENEN

HET DIKSTE BRIDGEBOEK TER WERELD

CLUBMEESTERS BIJ HERHALING

CLUBHUIS OPFRISBEURT

B
R

ID
G

E
C

L
U

B
  

L
E

ID
S

C
H

E
N

H
A

G
E

Nr. 1 - september 2016



2 Seizoen 2016/2017 Nr. 1 - september 2016


 
 




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

 
Weer is een nieuw speelseizoen voor onze bridge-
club begonnen. En het is weer spannend ook. Wat 
is dat toch die gekte van de homo ludens om zijn tijd 
zo te besteden? J. Huizinga schreef in 1938 al een 
heel diepzinnig boek over de spelende mens. Spel 
tegenover ernst, maar er wordt serieus gespeeld. 
Hij constateerde dat elke spelgemeenschap de 
neiging heeft blijvend te worden. Niet iedere partij 
bridge leidt tot clubvorming, zo stelt hij. Maar het 
gevoel samen in uitzondering te verkeren, samen 
een gewichtig ding te delen, sterkt zijn betovering 
verder uit dan de duur van het enkele spel. En dat 
gaat een boek vol verder. Uit zijn voorbeeld valt af 
te leiden dat Prof. Huizinga bridge speelde, maar of 
hij ook clublid was daar zwijgt hij in zijn boek over.

We hebben weer een zomer gehad die voor velen 
toch weer tot bridgen op de club heeft geleid. 
Vol bewondering is de redactie dat het steeds 
weer is gelukt voldoende medewerkers voor de 
organisatie en de bar aan te trekken. Er zijn vijf 
speelmogelijkheden gecreëerd. Geweldig toch. 
De complimenten van de leden passen hierbij. 
Het bestuur is actief geweest. Deze zomer. Wat 
er allemaal op touw gezet is, staat vermeld in een 
rondzendbrief via de geheel vernieuwde website. 
Deze website ziet er aantrekkelijk uit; de uitslagen 
zijn nu onder het hoofd wedstrijd te vinden. Eén tik 
meer, dat weer wel.

Helaas waren er deze zomer ook droevige 
momenten, omdat we ook leden aan de dood 
verloren. Zo is de puzzelredacteur van den beginne, 
Fred de Smeth overleden. Jarenlang heeft hij de 
puzzelrubriek verzorgd, van de eenvoudige puzzels 
in het begin tot de meer gecompliceerde in latere 
jaren. En als er eens even een puzzelredacteur 
uitviel was hij altijd bereid om het dreigende gat op 
te vullen. 

Het bridgegebeuren bij onze vereniging is via 
het clubkampioenschap in mei, de afsluiting van 
de competitie en het zomerbridge een constant 
gebeuren, waarin we in september weer met frisse 
moed beginnen. Het nieuwe seizoen start zoals 
voorheen met de mogelijkheden om zowel op de 
club of daarbuiten in wedstrijdverband te spelen. 
Details zijn opgenomen in deze Dobbepraat. 
De vaste rubriek van de puzzel is weer in volle 
glorie aanwezig. Wij zijn blij dat er altijd weer 
geïnteresseerden zijn en weten ook dat sommigen 
tevergeefs op de oplossing zwoegen. Ook dat 
werpt zijn vruchten af. Let op dit maal moeten 
uw oplossingen naar een ander adres gezonden 
worden, Jan Pleit neemt, in verband met ziekte, 
onze puzzelredacteur waar.

IN DIT BLAD

Club Kampioenschap blz. 07

Zomerbridge blz. 08

Zomerbridge - dinsdagavond blz. 08

Nieuwe website BCLH blz. 10

Zondagmiddag drives blz. 11

Bridge op een presenteerblaadje blz. 12

De Deense slag blz. 14

De achtste slag blz. 14

Meesterpunten registratie blz. 18

EN VERDER
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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
Edy Zonneveld
Valkhof 39, 2261 HR  Leidschendam
Tel. 070-3274065, 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
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
e-mail  vrijdagmiddag@bclh.nl

VRIJC Malcolm Staallekker 06-29232498
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:
Heleen Barendregt, Jan Biesheuvel, Erik van 
Egmond, Laura Haasdijk, Herman Nagtegaal, 
Maarten van Os, Jan Pleit, Frits Saraber, Madelon 
Spek, Titus Tavecchio, Peter Versteegh, Aad Zaat. 

Dobbepraat zal verschijnen:
2 november 2016

Kopij inleveren uiterlijk: 
19 oktober 2016

Agenda
24 september: Herfstdrive
30 september: ALV
8 oktober: BCLH 4-tallen toernooi
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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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NIEUW SEIZOEN, NIEUWE KANSEN

 
Inmiddels zijn we weer van start gegaan met een 
nieuw seizoen. Sommige mensen hebben lekker 
gespeeld op de zomerbridge middagen en avon-
den; anderen vonden het juist fijn om even niet te 
bridgen.

In de zomer is er weer hard gewerkt om 
onze club mooi te houden en nog 
mooier te maken. De entree heeft 
een opfrisbeurt gehad, er is een 
nieuwe bergruimte gemaakt en 
mooie nieuwe verlichting aan-
gebracht. Helaas heeft een stel 
onverlaten ’s nachts loodslabben van 
het dak gestolen, wat voor meer werk 
en extra kosten gezorgd heeft (gelukkig  
grotendeels verzekerd). 

Nu naar het bridgen zelf. Het seizoen brandt weer 
los met allerlei activiteiten. Herfstdrive, het Leid-
schenhage viertallen toernooi, de viertallencom-
petitie, het bridgeweekend, de marathon en al-
lerlei trainingen. Van starters naar themalessen 
tot de al weer begonnen toptraining. Meer we-
ten of je inschrijven? Heb jij al eens gekeken op 
onze mooie vernieuwde website, www.bclh.nl? 
 
Daar is zo veel te vinden. Nieuws, uitslagen, ko-
mende evenementen en hoe je in te schrijven, 
foto’s, clubdocumenten zoals wedstrijdreglement, 
organisatieschema, taakomschrijvingen en meer.

Daarmee kom ik ook op twee andere punten: al lan-
ger hadden wij als bestuur op onze verlanglijst staan 
om het zeer gedateerde huishoudelijk reglement  
te vernieuwen. In de vorige ALV werd daar ook een 
vraag over gesteld. In de afgelopen maanden heb-
ben we een nieuw concept gemaakt, met behulp 
van de op en aanmerkingen van meerdere leden. 
Tijd om het nieuwe concept ook te laten bekrach-
tigen in de ALV! En daarmee het 2e punt. De ALV 
is op vrijdag 30 september. De stukken worden per 

mail verspreid (op aanvraag ook op papier). 

Tot slot: we willen met Leidschenhage niet alleen 
de grootste, maar ook de leukste vereniging van 
Nederland zijn. Leuk wordt het door al die vrijwil-
ligers die onze club ondersteunen, ons mooie ge-
bouw en materialen en door de pracht van het spel. 

En vooral ook doordat we leuk naar elkaar doen.
Laten we samen veel plezier maken dit sei-

zoen!

Namens het bestuur,

Maarten van Os, voorzitter TC

P.S. Net als veel bridgers vind ik het ook 
leuk als we winnen. Na jaren van net niet, 

willen we dit jaar eindelijk terugkeren naar de 
1e divisie viertallen. Daar hoort een club als de 

onze thuis. 

Of nu het 1e, 2e of 3e team promoveert; als 
TC-voorzitter maakt me dat niets uit. Maar als  
speler wel ☺. 

Ik kijk uit naar een foto van een Leidschenhage  
team, waar we met dezelfde blije gezichten op-
staan als Peter-Paul en ik na het winnen van de 
100 handen drive eerder dit jaar.

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



7Seizoen 2016/2017 Nr. 1 - september 2016

CLUBKAMPIOENSCHAP 28 MEI 2016

 

’s-Ochtends vroeg opgestaan om ons systeem nog 
even door te nemen. Nou ja, systeem. We spelen 
5-kaart hoog, Stayman, Jacoby- en lage kleuren-
transfers, Niemeijer, Landy, 4e kleur en hoog is aan of 
even. Je begrijpt wel dat we weinig biedmisverstan-
den (kunnen) hebben. We starten tegen de nummer 
twee van vorig jaar en zij starten tegen de nummer 
een van vorig jaar (lijkt wel Zwitsers). Meestal vertel-
len de eerste spellen hoe de wind staat voor de rest 
van de dag. Vandaag stond de wind goed voor ons: 
een 4-3 fit, een misverstand (ja, ze komen voor) en 
een dosis geluk zorgden ervoor dat we met een tafel 
van ruim 75% van start gingen. 

Even later een spelletje wat goed uitpakte: Zuid 
opende 3♦ gevolgd door pas en 5♦ door Noord. Wat 
doet Oost nu? Bij ons bood Oost 5♠ waar het bij 
bleef. 92 % voor NZ. Zelfs 7♦ gedubbeld -6 scoorde 
nog boven het midden. Persoonlijk denk ik dat Oost 
beter kan dubbelen (kan geen straf zijn) en op 5 in 
een hoge kleur van West er maar eentje bij moet 
doen. Groot slem uitbieden lijkt niet mogelijk.

Spel 10
Z/OW

♠
♥
♦
♣

854 
4 
B65 
B109754

♠
♥
♦
♣

V6 
B107532 
9 
AV83

♠
♥
♦
♣

AHB32 
AH96 
A4 
H6

♠
♥
♦
♣

1094 
V8 
HV108732 
2

In de middagzitting kwam een soortgelijk spel voor. 
Oost opende 3♣, Zuid bood 3♦ en ik bood als West, 
dit keer op gevoel, geen 5♣ maar 3SA, waar het bij 
bleef! Bovendien mocht ik 8 slagen maken voor 100% 

terwijl het 7♦ is voor NZ. Dit soort gelukjes moet je op 
een dag hebben om hoog te eindigen.

Spel 18
O/NZ

♠
♥
♦
♣

AHB762 
832 
A652 
-

♠
♥
♦
♣

V1085 
V107 
973 
H87

♠
♥
♦
♣

3 
B964 
8 
AVB9432

♠
♥
♦
♣

94 
AH5 
HVB104 
1065

Niet alles kan meezitten op zo’n dag. John en Joop 
boden op spel 10 eerst 6♦ uit (nog 30% voor ons).Op 
het volgende spel boden ze gecontroleerd 7♥ uit (7% 
voor ons). Het verbaasde me alleen dat maar 3 paren 
7♥ bereikten en dat zelfs 5 paren niet in slem kwamen. 

Spel 11
Z/-

♠
♥
♦
♣

6 
A85432 
A1065 
A5

♠
♥
♦
♣

B10985 
B7 
H93 
V109

♠
♥
♦
♣

432 
109 
VB872 
B83

♠
♥
♦
♣

AHV7 
HV6 
4 
H7642

Het biedverloop van John en Joop:

Noord Oost Zuid West

1♣ Pas

1♥ Pas 2♠ Pas 2♠ = 5krt ♣ + 4krt 
♠ en 15/17

 3♦ Pas 3♥ Pas 3♦ = 4e kleur 
en vraagt: 3♥ = 
3krt ♥ 

4SA Pas 5♠ 4SA = Azenvra-
gen; 5♠ = 2 + 
troef V

7♥ 7♥ = gaan we 
maken

Tot slot nog een compliment voor de organisatie. 
Een opmerking nog: volgend jaar kan bij de uitno-
diging het woord “eenvoudige” bij de lunch weg-
gelaten worden.

Peter Versteegh

Clubkampioenen 2015-2016 Marius Post Uiterweer (l) en 
Peter Versteegh (r)
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ZOMERBRIDGE

Als het bridgeseizoen stopt, begint de zomerbridge. 
Het is al jaren zo. In vroeger tijden waren er slechts 
twee gelegenheden; die waren stapvol, overtekend 
en je moest meteen voor de volgende keer reserve-
ren als je zeker van een plaats wilde zijn. De speel-
zaal was kleiner, maar nu: een grote speelzaal, vijf 
keer een mogelijkheid om deel te nemen.

Bedenk eens voor elke keer weer mensen achter 
de bar, elke keer weer spellen klaarmaken en een 
actieve wedstrijdleider, het is haast te veel. 

En maar weer prijzen, het kan niet op. Wel € 2.50 
p.p. Maar daarvoor ben je wel een hele tijd onder 
dak. 

Geweldig toch dat zomerbridge. En dan heb je in-
dividuele winnaars met de hoogste percentages 
over de gehele zomer. 

Ellen en Fred de Vries:  dinsdagmiddag  59,93 %
Jan Biesheuvel:  dinsdagavond  61,83 %
Nel van Heijningen:  donderdagmiddag  62,01 % 
Suksmi Abbink:  donderdagavond  60,86 %
Corrie van Rijt met Tineke Fros: vrijdagavond  60,75 %

Eén ervan is opgepord om een stukje te schrijven.

Herman Nagtegaal

ZOMERBRIDGE – DINSDAGAVOND

Ik had me echt voorgenomen deze zomer niet, of 
in ieder geval zo min mogelijk te gaan bridgen op 
dinsdag en/of donderdagavond op onze club deze 
zomer. Had echt behoefte aan even een break en 
een echte zomerstop. Nicole zou een paar keer 
met Mariska gaan spelen, Marlou was veel op  
vakantie en Janna had ook verschillende dates en 
ik wilde sowieso op dinsdag gaan golfen. Maar ja, 
eerst hielp het weer niet mee, je gaat tenslotte niet 
voor je lol in de regen lopen. Daarna toch allerlei 
verzoeken om “even te spelen” en na 2 x thuisblij-
ven, terwijl het meisje gaat bridgen, toch maar weer  
regelmatig verschenen.

Tja en dan zie je ineens dat je, met 5 meetellende 
resultaten, bovenaan staat en dan komt toch het 
“competitiegevoel” boven drijven en was het ineens 
andersom en moest ik Janna verzoeken of ze nog 
een rondje wilde spelen. Daarnaast had ik met mijn 
oude partner Andre Ensing nog de afspraak lopen 
om een paar keer in de zomer te spelen en heb met 
hem dus de laatste twee ronden gespeeld, waarvan 
1 heel erg goed. Zo goed dat we besloten hebben 
het weer op dinsdagavond voor de competitie te 
gaan proberen. 

De voorsprong, met ingang van de laatste ronde, 
op Marcel Thijssen was enorm, maar die had  
samen met Charles nog een eindsprint en dus was 
het verschil aan het eind minimaal: 0,13% gemid-
deld, totaal dus minder dan 1 procent over 5 ron-
den. Al met al een geslaagde zomerbridgesessie, 
met natuurlijk veel dank voor de wedstrijdleiders en 
barmedewerkers, die toch iedere keer maar weer 
moesten omgaan met sterk wisselende opkomsten, 
al dan niet in korte broek! 

Kortom, geen spijt gehad en ik ben benieuwd of ik 
volgende jaar weer van die goede voornemens zal 
hebben.

Jan Biesheuvel

BEDANKT PIET!

Piet van der Linden is na 
vele jaren trouwe dienst 
gestopt als barmede-
werker op de woensdag-
avond. Piet, hartelijk dank 
voor je geweldige inzet bij 
dit vrijwilligerswerk in de 
afgelopen jaren.

Frits Saraber (WOC)
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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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NIEUWE WEBSITE WWW.BCLH.NL

Onze eigen website is vernieuwd. We hebben een 
nieuwe lay-out ook geschikt voor tablets en tele-
foons. Alle informatie zal beter te vinden zijn en  
er kunnen makkelijker foto’s op geplaatst worden. 

Hieronder een impressie:

De webmaster
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Zondagmiddag drives in het seizoen 2016/2017

Op de laatste zondag van de maand van oktober tot en 
met april (behalve in december): 

 30-10 / 27-11 / 29-1 / 26-2 / 26-3 / 30-4   

Jeanne Wubben is samen met Cobi Alkemade onze  
gastvrouw tijdens de zondagmiddag drives het komende 

seizoen. Je wordt verwelkomd met een gratis kopje  
koffie / thee en kunt voor €2,50 per persoon meespelen.

De zaal zal ongeveer 13.00 uur open zijn en het bridgen 
start om 13.30 uur. De prijsuitreiking is rond 17.00 uur.

U kunt binnenlopen, ook als u alleen wil komen  
(we zorgen dat u kunt spelen)

of
Van te voren aanmelden zondagmiddag@bclh.nl of bellen: 

Jeanne Wubben (070)3944417 
Cobi Alkemade (070)3520638

Jeanne en Cobi zien jullie graag komen!
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BRIDGE OP EEN 
PRESENTEERBLAADJE

Weet je welk boek het grootste bridgeboek ter we-
reld is?

Weet je welk bridgeboek het meeste leesplezier 
biedt, zowel voor de beginnende als voor de gevor-
derde bridger?

Het antwoord luidt: ‘BRIDGE op een presenteer-
blaadje’, geschreven door Joseph Amiel.

Begin juni lag in de bestuurskamer van onze bridge-
vereniging een boek met de titel ‘BRIDGE op een 
presenteerblaadje’. Als liefhebber van bridgeboe-
ken was ik direct geïnteresseerd.

Ik hoorde dat de auteur het boek cadeau had  
gedaan aan onze club. 

Zijn naam, Joseph Amiel, was mij geheel onbe-
kend. Het was echt een verrassing voor mij dat hij 
lid bleek te zijn van onze Bridgeclub Leidschenhage 
(hij speelt op maandagmiddag). 

Inmiddels was ik uitermate nieuwsgierig geworden 
naar de man achter dit opmerkelijke boek. Reden 
om op onderzoek uit te gaan!

Het eerste (telefonische) contact met Joseph 
Amiel was bijzonder prettig. Ik was van harte wel-
kom bij hem en zijn vrouw Marja voor een gesprek 
over zijn boek.

Direct na mijn aankomst verwende Marja mij met 
koffie en verrukkelijk Grieks gebak. 

Joseph bleek van origine een (Franstalige) Griek 
te zijn, die al vele jaren in Nederland woont. 
Het bridgespel heeft hij zichzelf geleerd aan de 
hand van de boekjes van Berry Westra toen hij 
in Luxemburg werkte en woonde. Vanaf de eerste 
kennismaking met het spel was bridge zijn passie. 

StepBridge werd zijn voornaamste oefenterrein. 
Andere mogelijkheden waren er amper in het 
Groothertogdom. Hij speelde er met vele partners. 
Elke partner had zijn eigen voorkeuren met betrek-
king tot systeem en conventies. Joseph begon de 
enorme hoeveelheid verschillende biedsystemen 
met alle aanvullende afspraken nauwkeurig te  
noteren. Wat eerst een werk van enkele maanden 
leek, werd – mede vanwege zijn perfectionistische 
aard – een werk van een tiental jaren. Uiteindelijk 
zou dit resulteren in een 1020 pagina’s dik boek.

Wie denkt dat het boek uitsluitend bridgetech-
nische zaken beschrijft, heeft het mis. Het staat 
vol met anekdotes, historie, citaten, belangrijke 
bridgegebeurtenissen en vele prachtige illustra-
ties.

Joseph is een veelzijdig man. Hij studeerde ver-
taalkunde in Antwerpen en rechten in Leiden. In 
zijn baan als vertaler (vanuit vele Europese talen, 
naar het Frans, zijn moedertaal) vond hij, naar  
eigen zeggen, de ideale combinatie tussen de 
materiële eisen van het leven en zijn jeugddroom, 
schrijver worden.

Zijn boek is in april 2016 verschenen. Op mijn 
vraag wat hij zelf het mooiste deel vindt, antwoordt 
hij: “Het mooiste zal in mijn ogen wel de beschrij-
ving van de ontmoeting met Marja zijn. Het boei-
endste is waarschijnlijk het verhaal over Caransa, 
de straatarme jongen die het schopte tot multi-
miljonair en een grote weldoener voor de bridge-
sport werd. Hij organiseerde tot 1988 het Caransa 
Bridgetoernooi en formeerde het eerste semipro-
fessionele bridgeteam van Nederland. Caransa 
werd net als Freddy Heineken ontvoerd en na  
betaling van losgeld weer vrijgelaten. Twee dagen 
na zijn vrijlating opent hij laconiek het bridgetoer-
nooi dat zijn naam draagt met de woorden: Dames 
en heren, ik ben blij dat er geen minuut stilte voor 
mij gehouden behoeft te worden...”

Joseph en zijn vrouw Marja
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Marja geniet vooral van deze verhalen over de 
achtergronden van de mensen waarover Joseph 
schrijft. Mensen zoals Stayman, Jacoby, Black-
wood, aan wie dankzij de vele foto’s nieuw leven 
wordt ingeblazen.

Joseph heeft ‘BRIDGE op een presenteerblaadje’ 
puur voor zijn plezier geschreven. Dat is al te voe-
len zodra je het openslaat. De humor, de afwisse-
ling en het rijke taalgebruik maakt het tot een boek 
dat je moeilijk weg kunt leggen. Echt een boek voor 
‘elk wat wils’. Het begint met een ‘cursus’ voor be-
ginners. De biedsystemen 4-kaart hoog en 5-kaart 
hoog worden duidelijk besproken. Het ontstaan van 
het bridgespel wordt toegelicht. Een grote hoeveel-
heid nuttige bridgeconventies komt uitvoerig aan de 
orde (met voorbeelden en oefeningen). Maar ook 
kun je lezen over af- en tegenspeltechniek, spelre-
gels en bijzondere gebeurtenissen, zoals de rechts-
zaak tegen StepBridge bij de Rijdende Rechter. 
Daarnaast wordt ook goed partnership en de juiste 
bridgementaliteit besproken. Dit alles met veel luch-
tigheid en humor!

Het citaat van Harold Vanderbilt dat ik tegenkwam 
in dit boek, wil ik jullie niet onthouden:

“Om goed te spelen moet je het geheugen van 
een olifant, het lef van een leeuw, de vasthou-
dendheid van een pitbull en de moordlust van 
een wolf hebben.” 

Dit is voor ons als BCL’ers een citaat om in de oren 
te knopen (advies van Heleen).

‘BRIDGE op een presenteerblaadje’ is een werk 
van vrijwel encyclopedische omvang. Een juweel 
voor elke bridgeliefhebber.

In de volgende Dobbepraat zal ik verder ingaan op 
de inhoud van dit boek en nog wat leuke en interes-
sante passages toelichten.Wie het boek wil inzien 
of lenen: het is te vinden in de bibliotheek van onze 
club. ‘BRIDGE op een presenteerblaadje’ is te be-
stellen bij de auteur (joseph.amiel@ziggo.nl). 

De prijs bedraagt € 179,- (inclusief verzendkosten); 
voor de BCL-leden € 155,- bij overhandiging op de 
club. Het kost een paar centen, maar dan heb je 
ook wat! 

Heleen Barendregt

IN MEMORIAM 

Ruud van Tol

Ruud van Tol is op 1 september 2016 
overleden op 76 jarige leeftijd.

Tot 3 jaar geleden speelde Ruud vele jaren 
op de maandag- en woensdagavond bij 

Bridgeclub Leidschenhage en was ook een 
periode penningmeester. Ruud had te maken 

met een langdurige spierziekte en maakte 
daar het beste van, ook nadat hij naar 

Naaldwijk verhuisde en nog 2,5 jaar bij de 
Westlandse Bridgeclub kon spelen.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

  
Frits Saraber (WOC)

IN MEMORIAM 

 
Adrie Duyvestein

Na een kort ziekbed is Adrie Duyvestein 
overleden. Hoewel op verzoek van de 

nabestaanden er niet teveel ruchtbaarheid 
aan is gegeven, een beslissing die we 

moeten respecteren, kunnen we niet anders 
dan concluderen dat met Adrie een zeer 

markant persoon is heen gegaan.

Hij bezat veel humor, wellicht niet door 
iedereen zo begrepen, maar was altijd in voor 
een grapje. Hij was een gezelschapsmens en 
bereid met iedereen te spelen als zijn eigen 

partner er niet was. Zolang ik hem kende 
heb ik slechts één minpuntje bij hem kunnen 
ontdekken, nl. dat hij voor Ajax was. Hoewel 
hij toch al 83 jaar was geworden had hij toch 
iets kwajongensachtigs waardoor je hem veel 

jonger schatte. 

Ons medeleven gaat uit naar de 
nabestaanden, wij bewaren een goede 

herinnering aan een zeer sympathiek mens.

Titus Tavecchio Vrijm
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MET DE DEENSE SLAG

Deense les

Aan het jaarlijkse bezoek aan mijn schoonfamilie in 
Denemarken valt niet te ontkomen - daar moet je in 
berusten. Maar als de gelegenheid zich voordoet, 
knijp ik er graag even tussenuit voor een bridge- 
toernooitje. Afgelopen zomer eens een Butler  
gespeeld. Kwam ik er weer pijnlijk achter dat mijn 
afspel toch te veel op een parenwedstrijd gericht is:

Z/- ♠
♥
♦
♣

V109
HB754
AH8
H6

♠
♥
♦
♣

762
A1083
V10642
10

♠
♥
♦
♣

3
V2
B9753
VB742

♠
♥
♦
♣

AHB854
96
-
A9853

Nadat ik de qua verdeling fraaie zuidhand met 1♠ 
had geopend, werd het eindcontract 6♠. Zag er na 
de ruitenstart goed uit. Ik haastte me om gauw op 
♦AH mijn twee hartens te dumpen. Zo, lekker be-
gin. Op zulke momenten moet je echter toch je roze 
bril afzetten alvorens verder te spelen. Deed ik niet. 
Ik speelde ♣H en klaveren naar het Aas. Au! West 
troefde en speelde troef na waardoor ik nog een 
klaveren moest verliezen - een down.

Mijn linker opponent vond de speelwijze wel cor-
rect...in paren tenminste; je gaat dan immers voor 
de overslag. “Je had je contract veilig kunnen stel-
len,” merkte hij vriendelijk op. “Als je in plaats van 
♣A een klaveren afduikt, kunnen we niet verhin-
deren dat je nog twee klaveren op tafel troeft.”

Zo tactvol die Denen: vertellen je eerst dat je goed 
bezig bent, maar daarna dat je voor open doel naast 
hebt geschoten.

Tak for lektion!

Jan Pleit 

DE ACHTSTE SLAG

Op 17 mei was er weer veel moois te zien op Bridge 
Base Online. Ik koos voor de dameswedstrijd  
Nederland/Denemarken met in N/Z Pasman en  
Simons en in O/W de Deense dames Bilde en Ras-
mussen. Met bewondering heb ik zitten kijken naar 
het afspelen van Anneke Simons in het volgende 
spel: (zie diagram). 
 

♠
♥
♦
♣

V64
B1084
982
943

♠
♥
♦
♣

HB92
2
VB5
AB1085

♠
♥
♦
♣

A1083
9753
10764
2

♠
♥
♦
♣

75
AHV6
AH3
HV76

West Noord Oost Zuid
2SA

pas pas pas

West kwam uit met ♣10 voor de Heer, waarna 

Zuid vier keer harten speelde eindigend in Noord.  
West met afgooiproblemen deed een ruiten weg 
en zette ♠H/B sec(?). Van tafel werd een kleine  
klaveren gespeeld voor 7 en 8. West ontsnapte met 
♦V voor de Heer en Zuid nam ook nog even ♦A mee.

Uit de hand werd nu schoppen gespeeld. West nam 
met ♠H en speelde vervolgens ♠B in Noord gedo-
ken! Zuid kreeg hierna nog een klaverenslag en 
maakte haar contract. Nederland scoorde 5 punten 
op dit spel. In de andere kamer waren de Denen 
één down gegaan.

Aad Zaat

IN MEMORIAM 
Jan Spoormaker

Jan Spoormaker is op 18 juli 2016 overleden 
op 80 jarige leeftijd. De laatste periode ging 

zijn gezondheid hard achteruit.

Jan speelde met Leontine gedurende 19 jaar 
op de woensdagavond. Wij wensen Leontine 

heel veel sterkte bij het verwerken van dit 
verlies. Namens de woensdagavond, 

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

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

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

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

&Vertrouwd
Persoonlijk
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LEIDSCHENHAGE COMPETITIE & TOERNOOI SCHEMA 2016-2017 

CLUB SERIE PERIODE SOORT GEEN BRIDGE BIJZONDERHEDEN

MACM Opening 5 sep - 17 okt 7 PAREN
Herfst 24 okt - 28 nov 6 PAREN
Nieuwjaar 5 dec -30 jan 7 PAREN  24 dec t/m 1 jan  19 dec kerstdrive
Winter 6 feb -13 mrt 7 PAREN
Lente 20 mrt - 1 mei 6 PAREN  17 april 2e Paasdag  10 april paasdrive
Zomer 8 mei - 26 juni 7 PAREN  5 juni 2e Pinksterdag

MAC Opening 5 sep - 17 okt 7 PAREN
Herfst 24 okt - 5 dec 7 PAREN
Nieuwjaar 12 dec - 30 jan 6 BUTLER  24 dec t/m 1 jan  19 dec kerstdrive
Winter 6 feb - 20 mrt 7 PAREN
Lente 27 mrt - 8 mei 6 PAREN  17 april 2e Paasdag  10 april paasdrive
Zomer 15 mei - 27 juni 6 PAREN  5 juni 2e Pinksterdag

DICM Opening 6 sep - 18 okt 7 PAREN
Herfst 25 okt - 6 dec 7 PAREN
Nieuwjaar 13 dec – 30 jan 7 PAREN  24 dec t/m 1 jan  20 dec kerstdrive
Winter 7 feb - 21 mrt 7 PAREN  7 mrt ruitenboer
Lente 28 mrt - 9 mei 7 PAREN  11 april paasdrive
Zomer 16 mei - 27 juni 7 PAREN

DIC Opening 6 sep - 18 okt 7 BUTLER
Herfst 25 okt - 6 dec 7 BUTLER
Nieuwjaar 13 dec - 30 jan 7 BUTLER  24 dec t/m 1 jan  20 dec kerstdrive
Winter 7 feb - 21 mrt 7 PAREN
Lente 28 mrt - 9 mei 7 PAREN  11 april paasdrive
Zomer 16 mei - 27 juni 7 PAREN

WOCM Opening 7 sep - 19 okt 7 PAREN
Herfst 26 okt - 30 nov 6 BUTLER
Nieuwjaar 7 dec - 1 feb 7 PAREN  24 dec t/m 1 jan  21 dec kerstdrive
Winter 8 feb - 22 mrt 7 PAREN
Lente 29 mrt - 10 mei 7 PAREN  12 april paasdrive
Zomer 17 mei - 21 juni 6 PAREN  28 juni slotdrive

WOC Opening 7 sep - 19 okt 7 PAREN
Herfst 26 okt - 30 nov 6 BUTLER
Nieuwjaar 7 dec - 1 feb 7 PAREN  24 dec t/m 1 jan  21 dec kerstdrive
Winter 8 feb - 22 mrt 7 PAREN
Lente 29 mrt - 10 mei 7 PAREN  12 april paasdrive
Zomer 17 mei - 28 juni 7 PAREN

DOCM Opening 1 sep - 13 okt 7 PAREN
Herfst 20 okt - 1 dec 7 BUTLER
Nieuwjaar 8 dec - 2 feb 7 PAREN  24 dec t/m 1 jan  22 dec kerstdrive
Winter 9 feb - 23 mrt 7 PAREN
Lente 30 mrt - 11 mei 6 PAREN  27 apr Koningsdag  13 april paasdrive
Zomer 18 mei - 30 juni 6 PAREN  25 mei Hemelvaartsdag

DOC Opening 1 sep - 13 okt 7 PAREN
Herfst 20 okt - 1 dec 7 BUTLER
Nieuwjaar 8 dec - 2 feb 7 PAREN  24 dec t/m 1 jan  22 dec kerstdrive
Winter 9 feb - 23 mrt 7 PAREN
Lente 30 mrt - 11 mei 6 BUTLER  27 apr Koningsdag  13 april paasdrive
Zomer 18 mei - 30 juni 6 PAREN  25 mei Hemelvaartsdag 

VRIJCM Opening 2 sep - 14 okt 7 PAREN
Herfst 21 okt - 25 nov 6 BUTLER
Nieuwjaar 2 dec - 27 jan 7 PAREN  24 dec t/m 1 jan  23 dec kerstdrive
Winter 3 feb - 17 mrt 7 PAREN
Lente 24 mrt - 12 mei 7 PAREN   14 april paasdrive
Zomer 19 mei - 30 juni 6 PAREN  26 mei Hemelvaart weekend

VRIJC Opening 2 sep - 14 okt 6 PAREN  30 sept ALV
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IN MEMORIAM 

Fred de Smeth

Na een moeilijke ziekteperiode is op 10 augustus 2016 op 70 jarige leeftijd, en dus veel te jong nog,  
Fred de Smeth overleden.

Fred was een zeer gezellige en enthousiaste bridger. Hij was al sinds de oprichting van de 
dinsdagavondclub lid bij Leidschenhage, al meer dan 45 jaar. Hij was ook een levensgenieter en samen met 
Jet heeft hij vele mooie reizen gemaakt, waar hij aan de bridgetafel inspirerende verhalen over kon vertellen, 
maar ook op zijn blog “wat Fred kwijt wil” vertelde hij daarover. Daar stonden ook vele foto’s van zijn reizen 

en van feestjes bij de bridgeclub. Fred was een echt clubdier bij zijn club Leidschenhage. Hij heeft zich jaren 
lang ook ingezet voor onze club, zoals het verzorgen van de ledenadministratie en de website. De meeste 

leden zullen hem nog kennen als puzzelredacteur voor Dobbepraat. Hij heeft er wel honderd gemaakt. 
Nadat hij daarmee gestopt was, werd hij een trouwe inzender van de oplossingen van de puzzels die zijn 

opvolgers gemaakt hadden.

Iedereen van de dinsdagavond zal Fred gaan missen, maar vooral Jet zal haar maatje verschrikkelijk 
missen. Wij wensen Jet ook veel sterke en kracht om dit verlies een plaatsje te geven. Al je vrienden van de 

bridge zullen je daar in steunen, Jet. 
Madelon en Erik

Herfst 21 okt - 25 nov 6 BUTLER
Nieuwjaar 2 dec - 27 jan 7 BUTLER  24 dec t/m 1 jan  23 dec kerstdrive
Winter 3 feb - 24 mrt 7 PAREN  17 mrt bloembollendrive  10 mrt ruitenboer
Lente 31 mrt - 12 mei 6 PAREN  14 april paasdrive drive
Zomer 19 mei - 30 juni 6 PAREN  26 mei hemelvaart drive

HERFSTDRIVE Zaterdag 24 sept 1 x 24 TOPINT  SA
BCL BRIDGEWEEKEND 21 okt – 23 okt DIVERSE EVE/MSPE
VIERTALLENTOERNOOI Zaterdag 8 okt 7x7 VIERTALLEN ??
MARATHON Zaterdag 29 okt 3x 28 TOPINT JB
MARIANNEDRIVE Zaterdag 12 nov 1 x 24 TOPINT JW
UNICEFDRIVE Zondag 20 nov 1 x 24 TOPINT JB
OLIEBOLLENDRIVE Woensdag 28 dec 1 x 24 TOPINT JW
APPELFLAPPENDRIVE Vrijdag 30 dec 1 x 24 TOPINT MST
NIEUWJAARSDRIVE Zaterdag 7 jan 1 x 24 TOPINT JB
ZONDAGMIDDAGDRIVE Zondag 26 februari 1 x 24 TOPINT

SOROPTIMISTENDRIVE Zaterdag 12 maart 1 X 24 TOPINT JW
BLOEMBOLLENDRIVE Vrijdag 17 mrt 1 x 24 TOPINT MST
MEDEWERKERSFEEST Zaterdag 8 april 1x12 & 1x15 TOPINT ??
ORANJEDRIVE Donderdag 27april 1x 24 TOPINT ??
CLUB&GROEPKAMPIOENSCHAP Zaterdag 20 mei 2 & 1 x 21 PAREN HST/PS
HEMELVAARTSDRIVE Vrijdag 26 mei 1 x 24 TOPINT MST

n.b. kerstdrive geldt niet voor de competitie, paasdrive geldt wel voor de competitie
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MEESTERPUNTENREGISTRATIE 

Hieronder een overzicht van de bridgers van 
Bridgeclub Leidschenhage die een mijlpaal in de 
meesterpunten hebben bereikt. Hartelijk gefeliciteerd!

Clubmeester (500 meesterpunten,  
insigne: klaveren in zilver)

• Mevr. F.A.M. Reijnders 
• Mevr. G. Willemse-Altink 
• Mevr. C.M. Sakalis 
• Mevr. A.J.V. v.d. Broek 
• Dhr. R.M. Thijssen 
• Dhr. G.A.A. Abbink

Districtsmeester (2000 meesterpunten,  
insigne: klaveren in goud)

• Mevr. F.W.C. Diepenhorst-de Hooge 
• Mevr. B. Brouwer 
• Mevr. M.C.F.M. Tigelaar-Troch 
• Mevr. E.F van Tent-Ligthelm 
• Mevr. S.T. Yap-Goei 
• Mevr. J.A. Pennings 
• Mevr. M.M. Wagenaar-Kieftenburg 
• Mevr. A.P. Saraber 
• Mevr. J. Nijhof 
• Dhr. J.P.A. Tavenier 
• Dhr. J. Diepenhorst 
• Dhr. J.M. Schimpf 
• Dhr. G.J. Maas 
• Dhr. N. de Kooter 
• Dhr. W.J. van Esveld

Regionaal meester (5.000 meesterpunten, 
insigne: ruiten in goud)

• Mevr. A.M.A. Belt-Clemens 
• Dhr. J. Coenen 
• Dhr. B.M.A. Chapot

Kandidaat bondsmeester (10.000 
meesterpunten, insigne: harten in brons)

• Mevr. J.A. Stijnis 
• Mevr. M.G. van Dijl-Kroese 

• Mevr. J. Alkemade-van den Bosch 
• Dhr. W.J. van der Meer 
• Dhr. K.C. Sijsling

Bondsmeester (15.000 meesterpunten,  
insigne: harten in zilver)

• Mevr. H.M. Barendregt-de Wilde 
• Mevr. C.A. Winckel 
• Dhr. P. Schoon 
• Dhr. R. Vink

Nationaal Meester (30.000 meesterpunten, 
insigne: schoppen in zilver)

• Mevr. Y.J.F.C.M. Weisbeek-Wijnands 
• Dhr. E. van Egmond 
• Dhr. J.F.C. Verhoeven

Laura Haasdijk

CONTRIBUTIE
         Jeugdlid  Volwassenen 
Jaarbedragen   Eerste speelavond of – middag   41,-*/34,-  69,-*/64,- 
(september-juni) Voor elke volgende speelavond of –middag  18,-   42,-

Maandbedragen  Eerste speelavond of – middag   4,-   7,- 
(alleen na 1 januari) Voor elke volgende speelavond of –middag  2,-   4,- 
 
*Dit bedrag geldt als er geen machtiging ingeleverd is. N.B. Houders van een ooievaarspas hebben recht op 
50% korting (verzoek indienen bij de penningmeester, met een kopie van de pas.)
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IN MEMORIAM 

Op 11 augustus 2016 is na een 
 operatie en een kort ziekbed op 

 vierenzeventigjarige leeftijd overleden

Fenneke van der Post

Zij was een gewaardeerd lid van onze 
maandagmiddag- en donderdag-

middagclub.  
Wij zullen ons haar inzet voor het 

bridgespel blijven herinneren.  
Wij wensen in het bijzonder Jan Lips 
haar vriend en echtgenoot over vele 
jaren, veel sterkte toe om het verlies 

te dragen.

Namens de leden van de club
Fons de Jongh (macm)  
Jeanne Wubben (docm) 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 238

Probleem A

♠
♥
♦
♣

AV107
5432
-
AHB82

♠
♥
♦
♣

HB9
109
HVB109
V109

♠
♥
♦
♣

5432
876
8
76543

♠
♥
♦
♣

86
AHVB
A765432
-

 

Zuid speelt 6SA. West komt uit met ♦H. Hoe maakt 
hij het contract?
Van tafel gaat ♣2 weg en Zuid neemt met het Aas. 
Een schoppen wordt zo laag mogelijk in dummy 
gedekt. Daarna volgen twee hoge harten. Via de 
schoppensnit weer naar tafel. Op twee hoge schop-
pen verdwijnen in de hand de resterende harten-
honneurs. Dan wordt Oost met harten aan slag  
gebracht die klaveren in de vork moet spelen.

Probleem B

♠
♥
♦
♣

7432
HV10652
 -
AH2

♠
♥
♦
♣

B1098
8
AVB5
VB64

♠
♥
♦
♣

V
73
1087632
10875

♠
♥
♦
♣

AH65
AB94
H94
93

 

Zuid speelt 6♥. Uitkomst ♠B. Hoe pakt hij dit aan?
Duik de uitkomst. Neem een willekeurig naspel en 
elimineer de klaveren. Speel de troeven op één na 
uit zodat de tafel drie schoppen en een troef heeft. 
In de hand blijft ♠AH en ♦Hx. West is reddeloos:  
bewaart hij zijn schoppen, dan kan ♦A eruit worden 
getroefd; gooit hij een schoppen af, dan is na ♠AH 
de tafel hoog.

Probleem C

♠
♥
♦
♣

B98
H543
654
H87

♠
♥
♦
♣

654
876
AHVB
543

♠
♥
♦
♣

A32
V1092
10732
62

♠
♥
♦
♣

HV107
AB
98
AVB109

 

Zuid speelt 4♠. West begint met drie hoge ruiten. 
Hoe wint Zuid het contract bij het beste tegenspel?
Hij troeft de derde ruiten en vervolgt ♠H en ♠10 naar 
de Boer. Oost moet tweemaal duiken. Zuid mag nu 
geen troef meer trekken. Hij vervolgt harten naar de 
Boer en ♥A. Dan drie hoge klaveren eindigend met 
de Heer op tafel. Als Oost troeft met ♠A is de rest 
voor NZ. Troeft hij niet, dan volgt ♥H en ♥5 waar-
door Zuid de tiende slag maakt met zijn laatste troef. 

Sommige inzenders lieten Zuid in plaats van de har-
tensnit de klaveren afdraaien tot Oost zou troeven. 
Dat doet hij niet. Intussen gooit West twee harten 
af. In het eindspel verlies je dan naast troef Aas ook 
nog een hartenaftroever aan West.

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 
contract?
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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?

Probleem C

♠
♥
♦
♣

H
B76
VB962
B1082

♠
♥
♦
♣

    ??
♠
♥
♦
♣

    ??

♠
♥
♦
♣

AB9
AV5
H1084
A53

 

Zuid speelt 3SA. West start met ♠3 voor de H op 
tafel. Welke kaart moet in de tweede slag gespeeld 
worden?

Voor de liefhebbers volgt hier ook nog een reken-
puzzeltje. Je hoeft de oplossing niet in te sturen. 
 
Lisa loopt met 5 km/uur van huis naar haar oma 
in precies een uur. Haar broertje vertrekt gelijk met 
haar op zijn fiets en doet met 15 km/uur dezelfde 
route drie keer en komt dan gelijktijdig met haar 
aan. 
 
Op hoeveel meter van oma’s huis passeert hij zijn 
zusje nadat hij bij het huis omgekeerd is?

 

Door ziekte van Aad neem ik voorlopig de 
puzzelrubriek over. 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 17 oktober 2016 per e-mail 
naar: janpleit@gmail.com
of per post:
Huyssitterweg 10
2266 HE Leidschendam (Stompwijk)

STAND NA PUZZEL 238

 
Er kwamen 14 inzendingen binnen. 
Lijstaanvoerder Joop Weisbeek mag een fles wijn 
ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Winnaars over het seizoen 2015-2016 zijn Joop 
Weisbeek en Wolf Tostmann.

Hr. Weisbeek   +35 210  
Hr. Den Haring   +35 190 
Hr. Tostmann   +35 175 
Hr. Spaas   +20 160  
Hr. De Jongh   +25 155 
Hr. Greve    145 
Mw. Fransen   +30 135 
Hr. Van Bommel  +20 125 
Hr. Dek    +35       105      
Hr. Van der Linden  +20   95 
Mw. Hofland      95 

Mw. Van Leeuwen     80 
Hr. Van den Bos  +20   75  
Hr. Nelwan    +35   70  
Hr. Coenen      70 
Hr. Serbetsoglou     70 
Hr. Slootweg   +25   60 
Hr. Bussemaker     60 
Mw. Van Heek      60 
Hr. Den Tonkelaar     60 
Hr. Saraber      60 
Hr. Nagtegaal   +20   50 
Hr. Wijdh      45  
Hr. Van Veen      40 
Hr. Glass        40 
Hr. Kervel      40 
Hr. Wedman      35  
Hr. Smalt   +5     5  
  

Jan Pleit



23Seizoen 2016/2017 Nr. 1 - september 2016

BARCOMMISSARISSEN

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

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

WOCM  Ellen Forbes 06 - 53384543
WOC Ton Thoen 070 - 3178803

DOCM  Nel van Heijningen 070 - 3270254
DOC Cees van Leeuwen 06 - 23572640

VRIJCM Paula van Leeuwen 070 - 3201911
VRIJC Erik van Egmond 070 - 3201813

ZOM Wisselend
Coördinatie  Erik van Egmond 070 - 3201813&

Belasting aangifte met een persoonlijke behandeling?
Dat kan, je hebt zelfs geen digicode nodig.
Voor alles wordt gezorgd, eventueel bezoek aan huis.

De ABC consulent: Zoals het hoort! 
R. Lankhuyzen

Gemma Frisiuspad 50
3151 WE Hoek van Holland
www.atbf.nl

Mobiel
Zakelijk
Mail

0681 688 599
0174 38 30 80
abc@atbf.nl
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?
Het leven heeft veel mooie momenten

 samenwonen, trouwen, kinderen, een eigen huis , een eigen bedrijf…

Dat regel je maar beter goed en zakelijk met

 Zekerheid voor nu en later

Van Ruysdaellaan 41
2264 TK  Leidschendam
T (070) 320 05 00
E kantoor@zpnn.nl

Zwart & Partners 
Netwerk Notarissen

www.zpnn.nl

 

 


