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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

 
Na het geboortefeest van Christus en na de 
oliebollen zijn we met z'n allen het Nieuwe Jaar  
ingegaan. Alsnog van de redactie de beste wensen 
voor het jaar 2016.

Let wel het is een schrikkeljaar. Extra kans voor de 
ongetrouwde dames een man te vragen.

Het vorige nummer van Dobbepraat zag er gewel-
dig uit, maar met een maar. Vroeger hadden we 
het zetduiveltje, tegenwoordig is het de computer- 
duivel. De gebruikelijke werkwijze van degene die 
de opmaak verzorgt is immers dat je wat je al ge-
maakt hebt, het vorige nummer in dit geval, als 
basis gebruikt voor de volgende uitgave. Je zet 
je nieuwe nummer erop en gaat aan de slag. En 
ja het nieuwe volgnummer is gegeven, maar de 
maand bleef de oude en binnenin het december  
nummer bleef overal de oude datum staan.  
Helaas. 

De ontdekking kwam veel te laat. Dat had de  
redactie immers eerder kunnen en moeten zien. 
Maar als het nummer al uit is en ter beschikking 
ligt, zou je kunnen besluiten om weer terug naar de 
drukker te gaan, met alle kosten van dien, maar dan 
kwam het decembernummer nooit meer op tijd ter 
beschikking. Dus toch maar verspreiden, al is het 
onder 3 oktober. De inhoud wijst de weg. Toch he-
laas en de marathon was ook al zo oud, de redactie 
buigt zich diep in het stof.

Maar ook weer niet zover dat we het volgende num-
mer, de eerste in 2016 en de vierde in het seizoen 
niet zijn gaan voorbereiden. Toch bewondering voor 
de kranten die elke dag maar weer moeten uitko-
men en dan liefst zonder dateringsfouten.

We kijken in dit blad terug op de marathondrive, 
kerstdrives, oliebollendrive en appelflappendrive, 
allemaal 2015, en op de nieuwjaardrive in 2016, 
want we dreven wel op bridge het oude jaar uit en 
het nieuwe jaar in. En tussendoor zijn er nog vele 
koffertjes gespeeld. En als het geen koffertjes wa-
ren, dan toch maar handgeschudde spellen. Of 
hebt u zitten puzzelen en bent u er niet uitgekomen. 
Dat kan, het lijkt wel of ze steeds gecompliceerder 
worden. Maar als u een oplossing hebt, toch inzen-
den. Al klimmend, of het nu met kleine stapjes of 
met grote is, eenmaal komt elke deelnemer boven.

U zult de gebruikelijke rubrieken met frisse inhoud 
kunnen verslinden, evenals de individuele artikelen. 
Let u ook op de advertenties? Ook daarin zijn inte-
ressante informaties te vinden en naast adverteren 
geldt ook, koop, eet en reis bij onze adverteerders. 

IN DIT BLAD

----- Geslaagde en leuke dag ---
Marathon 2015 blz. 08

----- Pre-alert ---
1 klaver blz. 09

----- Op zijn kerstbest ---
Kerstdrives blz. 10

----- Feestelijke gebeurtenissen ---
Met de drives het jaar uit en in blz. 14

----- Nog lang in de bar ---
Nieuwjaar boodschap blz. 16

----- Inschrijfwedstrijd ---
De oliebollenwedstrijd blz. 16

----- Plaats voor beginners ---
De Appelflappendrive blz. 18

----- Servetjes van Wesseling ---
Oliebollen en appelflappen blz. 19

----- Veel handen schudden ---
Een bruisend begin blz. 19

----- Geen bord C4 ---
Redactionele perikelen blz. 21

----- Een paar fouten ---
Verwarring blz. 22

----- Vond ik niks ---
Bridgegesprek blz. 22

----- Beveel denken aan ---
Stopregel blz. 23

----- Volledige uitleg ---
Alerteer regels blz. 24

----- Wist jij dat? ---
Barpraat blz. 25

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
TC AANGELEGENHEDEN blz. 20
CONTRIBUTIE blz. 21
PUZZEL  blz. 29
BARCOMMISSARISSEN blz. 31
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OPRICHTINGSDATUM:  
8 SEPTEMBER 1967

Postadres
Postbus 1145, 2260 BC  Leidschendam
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
Mw. 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
Mw. Jeanne Wubben
Tel. 070-3944417, ledenadministratie@bclh.nl

Jeugd- en Minibridge
Mw. Chistine Winckel

Meesterpuntenadministratie
Mw. Laura Haasdijk
Tel. 06 5352 8760, laurahaasdijk@casema.nl

Voorzitter Technische Commissie
Maarten van Os
Tel. 06-51548267, tc@bclh.nl

Voorzitter Wedstrijdleiders
Mw. Madelon Spek
Tel. 070-3201813, wedstrijdleiders@bclh.nl

Webmaster
Malcolm Staallekker, Dhr. F. 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: Dhr. A. Zaat, e-mail: a.zaat@ziggo.nl
Oplage: 600
Drukkerij: Arrow Grafitotaal

WEDSTRIJDLEIDERS

MACM  Fred Worm    070-3863709
e-mail maandagmiddag@bclh.nl

MAC  Mw. Coby Alkemade 070-3520638
Afmelden:   Mw. Nel van Heijningen  070-3270254
e-mail maandagavond@bclh.nl

DICM        Eddie van Os  070 - 3470149
e-mail  dinsdagmiddag@bclh.nl 

DIC  Erik van Egmond  070-3201813
e-mail dinsdagavond@bclh.nl

WOCM Mw. Suksmi Abbink  070-4066675
e-mail woensdagmiddag@bclh.nl

WOC    Frits Saraber   070-3202666
e-mail  woensdagavond@bclh.nl

DOCM Mw. 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:
Eric van Dijk, Erik van Egmond, Herman Nagtegaal, 
Jan Pleit, Marco Raad, Frits Saraber, Sander Smith, 
Madelon Spek, Malcolm Staallekker, Eric van 
Tienhoven, Wolf Tostmann, Aad Zaat, Edy Zonneveld.

Dobbepraat zal verschijnen:
6 april 2016
Kopij inleveren uiterlijk: 
23 maart 2016

Agenda
18 maart: Bloembollendrive
9 april:  Medewerkersfeest
27 april:    Oranjedrive
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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. 



6 Seizoen 2016/2017 Nr. 4 - februari 2016

VAN HET BESTUUR

 
Na een klein jaar afwezigheid speel ik weer op 
de dinsdagavond. Maatje en ik hebben een tijdje 
wegens cursus op de maandagavond gespeeld. 
Daar werden we met ontzag bejegend: “Oh jé, 
die zijn van de dinsdagavond!”. We mochten 
meedoen in de A-lijn en dat ging ons aardig af. 
Daarna twee series op de woensdagavond mee-
gedaan en de sfeer geproefd. Als bestuurslid kijk 
je misschien ook met andere ogen naar zo’n club-
avond. 

Met veel bewondering heb ik gezien hoe de wed-
strijdleiders hun eigen sfeer weten te creëren op 
hun avond. Goede gewoontes zijn ingeburgerd 
en hoe druk of rustig de avond ook is, het is er 
aangenaam spelen. Als er iets mis is gegaan, 
wordt er niet door de zaal om arbitrage gegild, 
maar gaat men rustig op zoek naar de wedstrijd-
leider of een arbiter die kan helpen. Discussies 
met de arbiter aangaan of onaangenaam gedrag 
naar deze vrijwilligers heb ik niet gezien. Als er 
iets wordt omgeroepen, is het meestal goed te 
verstaan. Daar kunnen enkele dinsdagavondle-
den nog iets van leren ☺. Maar nu weer terug, op 
de dinsdag genieten we ook weer. Het enthousi-
asme en de ambitie van de dinsdagspelers is prij-
zenswaardig. De spelers van de vier (!) tweede 
divisieteams die we tegenwoordig hebben, kom 
je er tegen, soms zelfs in de B-lijn, waar wij in 
mochten beginnen. Het is echt weer een sterke 
avond en dat trekt ook nieuwe sterke spelers uit 
de regio aan.

Mijn tweede speelavond is de vrijdagavond. Ooit 
ben ik daar gaan spelen met mijn zoon, die toen 
13 jaar was. Toos had de traditie neergezet om 
met haar dochters te gaan spelen en toen volg-
den ook de families Verbeek en Van de Bos met 
hun zoons. Op een zeker moment liepen er meer 
dan tien pubers rond op de vrijdagavondclub.  
Al die kinderen van toen zijn nu rond de dertig 
en op de vrijdag liep alleen nog Casper als jon-
kie rond. Toos heeft daar weer verandering in ge-
bracht. Ze is met de volgende generatie begon-
nen met lesgeven met een nieuwe formule: aan 
elke tafel een volwassen speler die kan helpen 
met de begeleiding. 

Uit die groep hebben we nu weer een leuk clubje 
jeugdigen rondlopen op de vrijdag. En zelf speel 
ik sinds kort met mijn neefje van 13. De geschie-
denis lijkt zich te herhalen, maar toch weer een 
heel nieuw avontuur. De jeugd is gretig en wil 
veel spelen. Ze doen mee met de district vier-
tallen competitie en ook op de appelflappen- en 
bubbeltjesdrive kon je er enkele tegenkomen. 
Overigens: met die appelflappen is nog een klein 

dingetje recht te zetten. Ze waren ingekocht 
bij de AH, maar er lagen nog servetjes bij van  
Wesseling, over van de oliebollen. Daar kwamen 
opmerkingen over… 

Elders in dit clubblad zult u weer de verslagen 
aantreffen van alle clubevenementen die rond de 
feestdagen gehouden zijn. Alle winnaars krijgen 
immers de opdracht van onze redactie om een 
stukje te schrijven. 

Oh ja, waarom ik over die dinsdagavond begon: 
het is vandaag woensdag en gisteravond stonden 
we nog laat in de bar na te kletsen, maar van-
ochtend vroeg kreeg ik al een fotootje van onze 
penningmeester geappt. De verbouwing van het 
magazijn tot dupliceerruimte is vandaag begon-
nen met het uithakken van een raam. Onze com-
missie gebouwbeheer zit niet stil! 

Op onze televisie heeft u ook kunnen lezen over 
nieuwe stoelen. Ze zijn nu nog niet gearriveerd, 
maar als u dit leest kunnen we proef zitten.  
Ik zit nu ongeveer vier jaar in het bestuur en zie 
dat enkele bestuursleden bijna een dagtaak heb-
ben aan het reilen en zeilen op onze club. Petje 
af! Regelmatig hoor ik leden ook zeggen dat we 
de indruk maken dat we een leuk bestuur hebben 
met elkaar. Dat kan ik beamen en dat is, denk 
ik, ook een reden waarom we het volhouden met 
elkaar.

Madelon Spek
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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

“Cen
traal”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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MARATHON 2015

De marathon 2015 was weer een zeer geslaagde en 
leuke dag. Gezellige mensen, leuke spellen, goede 
organisatie en lekker eten. De zaterdag begint wel 
vroeg. Omdat wij wedstrijdleider en barcommissaris 
zijn, kunnen wij vrijdagavond niet vroeg naar huis 
en wordt het door de gezelligheid meestal toch laat.
De eerste zitting begonnen we slecht. De eerste 3 
tafels waren onder het gemiddelde, maar na veel 
thee drinken, om toch een beetje cafeïne in ons  
lichaam te krijgen, werden we gedeeld tweede met 
59,98%.

Mijn maat Erik houdt van zwak openen en heeft de 
volgende oost hand ♠ xxxxx, ♥ VBxx, ♦ x, ♣ xxx. 
Hij opent 2♥. Dat betekent: zwak met beide hoge 
kleuren. Zuid geeft een doublet en ik besluit te pas-
sen, om te kijken waar ze stranden. De tegenpartij 
eindigt in 4♦, die ik doubleer, voor -1. Wij boffen 
dat we niet opgeknoopt worden, want dat loopt niet 
goed af.

Spel 5 
N/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HB4 
74 
1092 
VB854

♠ 
♥ 
♦ 
♣

8 
AH65 
V743 
A1076

♠ 
♥ 
♦ 
♣

97653 
VB32 
6 
932

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV102 
1098 
AHB85 
H

Na een lekkere lunch beginnen we aan de tweede 
zitting. Je krijgt de volgende mooie hand: ♠ AVxx, 
♥AHB984, ♦Axx, ♣-. Erik begint met een pas en 
rechts wordt 3♦ geopend. Je begint met een dub-
bel, links wordt gepast en je maat biedt 4♦, meestal 
betekent dit: biedt een hoge kleur. Nu ben jij aan 
zet. Ik besluit om 6♠ te bieden, zodat op mijn harten 

een mogelijke ruiten verliezer weg kan. Helaas is dit 
het verkeerde slem, want de schoppens zitten 5-0 
tegen. Ik kan het contract onmogelijk maken en ga 
als enige down op dit spel voor een zaal nul.

Spel 5 
N/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HB106 
V1052 
2 
HB53

♠ 
♥ 
♦ 
♣

97432 
6 
HV7 
V1074

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
73 
B106543 
A9862

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV85 
AHB984 
A98 
-

Tijdens de op een na laatste ronde begonnen we 
het avond eten te ruiken, wat een kleine afleid-
ing was. Bij het lopend buffet was erg veel keuze 
en hebben we ons lekker rond kunnen eten.
De uitslag werd bekend gemaakt en we hadden 
67,53 % gescoord. Nummer 1 had zelfs 70% ge- 
scoord. In het totaal overzicht stonden we tweede 
met 2,5% achter op nummer 1, maar wel ongeveer 
10% voor op nummer 3. Dus als wij niks geks doen, 
gaat de strijd om de eerste plek tussen deze 2 par-
en. Erik gaat hieronder verder met de avondzitting.

Ik pak na het avondeten het eerste spel op en krijg 
♠AH3, ♥-, ♦AB5, ♣AHVB872. Ik open met 2♣: 
zwak met ruiten of sterk. Links van mij wordt er 4♥  
geboden. Malcolm piept nu 5♦ en na een pas ben 
ik weer aan de beurt. Ik denk na en weet nu zeker 
dat mijn maat Malcolm iets in ruiten heeft. Dus wil 
ik geen 7 missen en bied nu 7♣. Ik denk nog: een 
top of een nul. 6 was natuurlijk veiliger, maar anders 
pak ik nooit een voorsprong op de nummer 1 in het 
klassement. 

Uitkomst was ♦6 en na troef trekken kon ik claimen. 
Maar ook als er geen ruiten gestart was, had ik wel 
gesneden over Noord vanwege het harten bod van 
Zuid. Het hele spel lag als volgt:

LOGO LUSTRUM

Misschien bent u het door alle feestelijkheden 
even vergeten? Ons 50 jarig Lustrum komt eraan 
en daar hebben we een logo voor nodig. Wie oh 
wie wil een poging wagen en een leuk logo voor 
dit evenement te maken?

Stuur uw ontwerp vóór 30 maart 2016 naar: 
secretaris@bclh.nl 

Wij zoeken de leukste van de inzendingen er 
uit. De persoon die wint krijgt een klein prijsje en  
natuurlijk de eeuwige roem!

Edy Zonneveld
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Spel 1 
N/-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

108654 
87 
V872 
65

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V72 
B42 
H10943 
104

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH3 
- 
AB5 
AHVB872

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B9 
AHV109653 
6 
93

De rest van de avond ging ook lekker. Wel een paar 
foutjes, maar ik dacht aan een score tussen de 55% 
en 58%. Nummer twee, toevallig mijn broer, dacht 
ook zoiets, of in elk geval rond de 55% gescoord 
te hebben en dus bleef het spannend. Toen de uit-
slag van de laatste zitting bekend was, wisten we 
het wel. Wij hadden de laatste zitting gewonnen 

met 60,80%. Olaf en John hadden 57,39%. Dus we 
hadden ze ingehaald.

Eindstand na drie zittingen:

1e Malcolm Staallekker & Erik van Egmond (62,77%)

2e John de Korte & Olaf van Egmond (62,26%)

3e Marco Raad & Madelon Spek (57,71%)

Nadat ik 5 jaar geleden de eerste Jan Meulenbeld 
trofee had wonnen, ben ik met Malcolm nu opnieuw 
winnaar geworden. Ik hoop niet dat ik er weer 5 jaar 
op moet wachten. 

Maar het was zeker een mooie dag en ik blijf de 
komende jaren meedoen. Iedereen die daar aan 
meegewerkt heeft, bedankt voor alles!

Malcolm en Erik

SOROPTIMISTEN 

Ten bate van: Ouder en School Plus, een stichting 
die allochtone moeders helpt met Taal, Opvoeding, 
Gezondheid en Schoolzaken www.ouderenschool-
plus.nl en Lion Heart Foundation, een stichting van 
Nederlandse artsen om Sierra Leone structureel te 
ondersteunen bij het terugdringen van moeder- en 
kindersterfte www.lion-heart.nl.

Wanneer: Zaterdag 12 maart 2016 van 10.45 uur 
tot ca. 17.00 uur, zaal open om 10.00 uur

Waar: Bridgehome Leidschenhage, Dobbelaan 1, 
2262 EA Leidschendam

Kosten: € 55,- per paar, inclusief een heerlijke lunch

Eerst aanmelden: Graag vóór 1 maart op sorop-
timistbridge@hotmail.com of anders overdag 070-
3271941 (Cassandra Rienstra) of na 18.00 uur op 
070-3989217 (Caroline van Gent). 

Betaling: Bij voorkeur overmaken op: 
NL19 INGB0000 381373 t.n.v. Soroptimistclub 
Voorburg/Rijswijk, te Voorburg o.v.v. uw namen en 
bridgedrive 12.3.2016, of contant in de zaal. 

1 KLAVER OPENING

 
In een grijs verleden waren alle openingen vanaf een 
4-kaart. Tegenwoordig is het niet vreemd meer om 
met een 3-kaart, 2-kaart en soms ook met een sin-
gleton klaver te openen. Dit alles om de belangrijkere 
harten en schoppen vanaf een 5-kaart te openen. Op 
de systeemkaart staat welke van de bovengenoem-
de varianten gespeeld wordt.

Een 3-kaart klaver wordt niet gealerteerd, in te-
genstelling tot een 2-kaart en een singleton, deze 
openingen moeten wel worden gealerteerd. Er zijn 
spelers die na een klaver opening naar de partner 
van de openaar kijken of het alert kaartje wordt 
neergelegd en dan vragen of de opening een 2-kaart 
kan zijn. Mogelijk spelen ze zelf een klaveropening 
als vanaf een 2-kaart en willen ze laten zien dat ze 
weten dat die gealerteerd moet worden. Dit grenst 
aan betweterigheid, kwalijker is het als de speler 

achter de openaar naar de bekende weg vraagt. 
Waarom is het voor die speler zo interessant of die 
opening minder dan een 3- of 4-kaart is. Zou het kun-
nen dat ze zelf lang in klaver zijn, waarschijnlijk wel. 
Hierdoor ontstaat wel een ongeoorloofde informatie 
voor de partner van die speler. Een klaver uitkomst 
kan dan de enige uitkomst zijn waardoor het contract 
sneuvelt. Mocht het u aan tafel gebeuren dat er naar 
de klaveropening wordt gevraagd en de partner met 
klaver uitkomt, is het verstandig de arbiter te halen 
en deze over de vraag te informeren. 

Het merendeel van de spelers is zich hier niet van 
bewust en om deze vervelende situatie voor te zijn 
is het handig om in de pre alert fase, voordat er aan 
tafel op het eerste spel geboden gaat worden, de 
tegenpartij te informeren dat de klaveropening (evt. 
ook de ruitenopening) vanaf een 3-kaart gespeeld 
wordt. 

Piet Schoon
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KERSTDRIVES 2015

Tegen het feestelijk einde van het jaar pakt het  
bestuur altijd geweldig uit. Zo vlak voor het  
geboortefeest van Jezus van Nazareth krijgen alle 
leden cadeautjes. En dat niet alleen. Ook barvrij-
willigers, wedstrijdleiders, eventuele aanhang van 
wedstrijdleiders, opruimers en kaartsorteerders 
worden in het zonnetje gezet en met dank overla-
den. Eigenlijk zou je daarbij een onderscheid moe-
ten maken tussen degenen die door het bestuur en 
de wedstrijdleiders, en zij die door de leden in de 
schijnwerper worden geplaatst. Want ruim tevoren 
worden er gelden ingezameld om wat te kunnen 
doen. En dat kan nog aardig oplopen. Dat laatste, 
in het zonnetje zetten, gebeurt voordat de zitting 
begint. Op maandagmiddag ging dat gepaard met 
een geweldig slagrijm van Ruud, die daarop aan 
betrokkenen weer een present gaf. 

Ruud met slagrijm

Eén daarvan was Annie Goedhart, die als niet-
bridger vele malen vrijwilliger is. En dat terwijl haar 
man in de zaal lekker zit te kaarten. Dat de wed-
strijdleider toen ook nog wat mee kreeg voor zijn 
echtgenote, kwam mijn bridgepartner ten goede. 

Annie voor haar val 

Op dinsdagavond was Toos van Leeuwen de uit-
deler die Erik van Egmond verraste met meer dan 
een etentje voor hem en Madelon, wat aan hen wel 
besteed is. 

Ook Jeanne Wubbe kreeg veel dank toegezwaaid.
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Jeanne vertelde dat zij het eigenlijk heel leuk vond 
om te doen, dat wedstrijdleider spelen. Want het 
is dankbaar werk. We stuurden ook nog een groet 
aan Corrie Koot, die toch de kerstdrives en de 
club waarin ze tot vorig jaar zoveel energie stak, 
in deze tijd van het jaar wel erg zal missen. Hoe 
het bij de andere wedstrijdleiders is gegaan, is mij 
niet geworden.

Op de feestdrives kan gebridged worden met een 
gerust hart, want de uitslag telt niet mee voor 
de competitie. En daarom worden alle invallers,  
slapende leden en wat dies meer zij, opgetrommeld 
om ook aanwezig te zijn. En dat allemaal in een 
versierde zaal. Die vrijwillige versierders heb ik niet  
horen bedanken. Eén der wedstrijdleiders liet 
schudden, want de sorteermachine had niet ge-
werkt. Een ander had als verrassing een cross-
IMPs berekening van de uitslag, iets dat je meer in 
de week voor Pasen zou verwachten.

Iedereen gaat aan de slag. Zalen vol geconcen-
treerde spelers, waarbij er enkele wel zeer mooi 
uitgedost zijn. 

Ed Zimmerman op zijn kerstbest

Suksmi, voorbeeldig gekleed

Oranje boven, Mary Hasselbach
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Carry Steinmetz, ster van Bethlehem

En of je nu laag of hoog scoort, je krijgt toch allemaal 
een mooie prijs van de prijzentafel die door de fami-
lies Saraber en Thun in de loop van het jaar ergens 
ingekocht is. Zelfs gedurende de vakantie wordt door 
hen rondgekeken of er niet een specialiteit van het 
bezochte land waard is om op de schitterende prij-
zentafel in ons bridgehome te komen staan. Dit jaar 
was er ook weer een bijna levensgrote beer bij. Die 
is al heel snel weg en gaat meestal naar een klein-
kind en zeker in één geval naar de hond. Het is maar 
waar je het meest van houdt. 

Tijdens de zittingen worden er ook hapjes uitgedeeld. 
Het Witte Paard leverde ze per dagdeel af in grote 
geïsoleerde kasten, in vooraf bepaalde aantallen. 

Hapjes

Het uitdelen van de hapjes gaat meestal onder 
grote dank van de ontvangers, hoewel niet ieder 
de eerste keus gegund is. Daarbij is er altijd wel 
iemand die klaagt over de beperkte keuze; en dat 
zijn meestal niet de magerste. Dit jaar kwam er 
nog een grote klap bij. Bovenvermelde Annie viel 
over een elleboogsteunstok met het blad vol met 
hapjes in de hand. Zij landde bovenop haar knie 
en dat deed goed zeer. De hapjes vlogen in het 
rond, helaas weg hapjes. Annie liep weer, maar is 
later toch nog maar naar het ziekenhuis gegaan; 
knieschijf bleek gescheurd. Dan loop je met Kerst-
feest toch niet lekker met (afzakkende) brace en 
drukverband. Boem dus en weer zes weken last 
met lopen.

Het wachten op de prijsuitdeling gaat gepaard 
met veel gezelligheid. De prijsuitreiking op zich-
zelf duurt natuurlijk wel vrij lang, omdat een ie-
der een prijs mag pakken van de tafel. Je zal de 
laatste maar zijn. Op dinsdagavond was het paar 
Schönbach – Mozes wel erg het slachtoffer ge-
worden van de cross-IMPs. Maar zij bleven er 
blijmoedig onder. 

Rosey en Frido Schönbach, hoe gaat dat cross-IMPs?

Dank gaat uit naar allen die deze feestelijke 
drives mogelijk maken. Een vergeten groep is de 
geldinzamelaars bij de deur, die krijgen dan hier-
bij mijn dank.

Herman Nagtegaal
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10 daagse Busreis naar Toscane met diverse excursies € 599,00

Vertrek 18 mei 2016 en 21 september 2016
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MET DRIVES HET JAAR UIT EN IN 
EN EEN NIEUWJAARSRECEPTIE TOE

De rust van de onderlinge competities aan het 
einde van het jaar werd doorbroken door de olie-
bollendrive, de appeflappendrive en de nieuw-
jaardrive. 

Er zijn leden die de rust rond kerst en Nieuwjaar 
prefereren, maar de drives rond het oude jaar  
waren snel overtekend. En terecht, het zijn enorm 
feestelijke gebeurtenissen. 

Er zijn wat plaatjes geschoten en daarop is te 
zien dat alle bijeenkomsten plezierige gebeurte-
nissen waren. 

De oliebollen van bakker Wesseling vonden gre-
tig aftrek. Enthousiast werd bij de bar de drank 
besteld, lekker bij de oliebol immers.

Drukte aan de bar

Intensief werd gekaart en de uitslag werd omlijst 
door een prijsje voor de gelukkige. De winnaars 
van de oliebollendrive, Madelon Spek met Marco 
Raad, hebben in een snelle reactie, zoals het 
hoort, een artikel over hun belevenissen inge-
stuurd, dat in dit nummer is opgenomen. Jeanne 
Wubben had de algehele leiding.

Jeanne berekent de uitslag van de oliebollendrive

Op de appelflappen drive was het ook geweldig 
vol. Weer tot in de bestuurskamer. Ik weet niet 
of de appelflappen weg vlogen, want ik kon niet 
meespelen. 

Winnaars Malcolm Staallekker en Eric van  
Egmond. Nu had Malcolm de algehele leiding ook 
nog. Sterk gespeeld niet?

Hoe moet ik hiermee nu 2♥ maken? De winnaar aan 
het werk!

Ook bij de appelflappendrive zat de bestuurs-kamer vol
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De jeugd speelt mee

Dan de nieuwjaardrive onder leiding van Jacques 
Brandt. Niet een helemaal uitverkocht huis, maar 
wel erg veel belangstelling. 

Ik heb niet deelgenomen aan deze drive. Dat 
deed wel onze voorzitter Paul Hoevenaars. En 
die moest ook nog een Nieuwjaarspeech houden. 

Over de drive vertelde hij dat hij buiten compe-
titieverband heerlijk ontspannen had gespeeld. 
Het nieuwe inschrijfsysteem via mail was volgens 
hem goed bevallen. 

Er zijn leden die dachten: eerst haalt de belas-
ting de blauwe enveloppe weg en nu het bestuur 
de inschrijflijst. Als oudje in de club moet je maar 
meekomen met de moderne communicatieme-
thoden. Dat deden in ieder geval P.P. Worm en 
Sander Smith goed, want die schreven de nieuw-
jaardrive op hun naam. 

En ook weer een indruk over hun belevenissen. 
Zie elders in dit nummer. Vanwege de drank krijgt 
deze drive de naam bubbeltjes drive. Maar hoe 
kan dat met onze jeugdige leden?

De nieuwjaarreceptie werd omzoomd door het 
schenken van champagne.

Astrid deelt de champagne uit

Daarmee is het nieuwe jaar ingedronken opdat 
het voorspoedig zal verlopen. De voorzitter ver-
telde verder nog het volgende. In het afgelopen 
jaar was hem opgevallen hoe soepel vacatures 
opgevuld werden, zelfs als die zich plotseling 
voordeden. Dat maakt het enthousiasme om een 
club te besturen groot. Hij had het over nieuwe 
functies als clubcoördinator en gastheren en  
–dames ter begeleiding van nieuwe leden. En 
dan die jeugdleden op vrijdagavond. Laat er maar 
veel meer komen. 

De gemeente Leidschendam-Voorburg zit ook 
niet stil. Er wordt een ruimtelijke visie ontwik-
keld. En dat rond de Dobbelaan. Dan weet je dat 
je als bestuur alert moet zijn. Het bestuur zit er  
bovenop. Er wordt nog wat verbouwd aan het 
clubgebouw. We zullen er van horen.

En wat nog meer komt: het tiende lustrum. Edy 
van Zonneveld stuurt een organisatorische denk-
tank aan. Het wordt vast een geweldig feest. Nog 
feestelijker dan deze jaarwisseling, hoewel dat 
nauwelijks kan.

Herman Nagtegaal
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NIEUWJAARBOODSCHAP 2016 

 
De nieuwjaardrive vond dit jaar plaats op 2 januari. 
Naast het bridgen is de toespraak van de voorzitter, 
Paul Hoevenaars, een hoogtepunt waar alle aanwe-
zigen naar uitkijken. Niet alleen om te horen wat hij te 
zeggen heeft, maar natuurlijk ook omdat dan de “bub-
bels” worden rondgedeeld.

Na afloop van de drive en voor aanvang van de re-
ceptie, waarbij ongeveer een kwart van onze leden 
aanwezig was, kreeg Paul het woord. Hij meldde dat 
de nieuwjaardrive al weer voor de derde keer werd 
gehouden en helemaal was volgeboekt: kortom een 
groot succes. Het afgelopen jaar is het ledental uit-
gekomen op 800. Er is sprake van een geleidelijke 
daling. Niet van de gemiddelde leeftijd, want die gaat 
langzaam omhoog. Overigens niet alleen bij ons, maar 
bij vrijwel alle clubs in Nederland. Sommige speelda-
gen blijven wat achter en Paul doet een verzoek aan 
allen om nieuwe leden te werven, want onze gemid-
delde leeftijd moet echt omlaag. De club drijft op de 
inzet van vrijwilligers en Paul doet een oproep om al-
lerlei clubfuncties in te vullen zoals: wedstrijdleiders en 
barcommissarissen. Het zou al helpen als leden zich 
aanmelden om deze functionarissen te ondersteunen.

De NBB heeft met de “clubcoördinator” een nieuwe 
functie ingesteld. Zijn of haar belangrijkste taak is het 
aantrekken en begeleiden van nieuwe leden. Paul ziet 
graag dat er per dagdeel een clubcoördinator wordt 
aangesteld, die vooral nieuwe leden gaat begeleiden, 
zodat die ook lid blijven van onze club. Kandidaten 
worden uitgenodigd zich te melden bij het bestuur.

Bijzondere aandacht blijft het komende jaar uitgaan 
naar de jeugd. Het is verheugend dat die bij deze 
drive in de prijzen zijn gevallen. Een woord van dank 
gaat uit naar Toos van Leeuwen, vanwege haar gro-
te inzet voor het aantrekken van nieuwe jeugd. Er is 
op vrijdagavond een aparte jeugdlijn. Heb je neefjes, 
nichtjes of kinderen, meld je dan aan om die op vrij-
dag onder begeleiding kennis te laten maken met het 
edele spel. BC Leidschenhage heeft al meerdere top 
jeugdspelers afgeleverd, die nu ook in het buitenland 
actief en succesvol zijn. 

Volgend jaar krijgen de stoelen een nieuwe bekle-
ding en komt er een aparte dupliceerkamer om de 
bestuurskamer te ontlasten. Die is vaak bezet, o.a. 
voor het geven van bridgelessen. De wijk rondom 
het bridgehome gaat op de schop. Dit op initiatief 
van de gemeente. Het bestuur zal de ontwikkelingen 
nauwlettend volgen. Vooral met aandacht voor onze 
bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden. Het 
10e lustrum komt eraan. Volgend jaar bestaan we 50 
jaar! Er is een jubileum commissie ingesteld, die nog  
leden kan gebruiken. Paul roept iedereen op om mee 
te denken.

Tot slot spreekt Paul een bijzonder woord van dank 
uit aan het barteam - dat bestond uit Marie Thérèse 
Smits, Astrid Turion, Eric van Dijk en Benito de Jong 
- en wenst iedereen een heel gelukkig 2016. Daarna 
wordt het glas geheven en is het nog lang druk en 
gezellig in de bar.

Wolf Tostmann

DE OLIEBOLLENWEDSTRIJD

 
Dit jaar viel onze oliebollendrive op de maandag na 
kerst. Ik was al vroeg wakker, want ieder moment kon 
de bakker bellen dat hij met de oliebollen in aantocht 
was. Dat was zo met onze wedstrijdleidster Jeanne 
afgesproken. Zij woont in Rijswijk. Dat is ver om 
ons Home te openen en het is winterstop voor wat 
de competitie betreft, dus een gesloten Bridgehome. 
Maar voorlopig bleef de telefoon stil. Intussen bedacht 
ik hoe de tafels konden worden genummerd, want 
deze keer had de TC de inschrijving opengesteld voor 
90 paren. Elk jaar is het dringen om in te schrijven 
en om zo min mogelijk mensen te hoeven teleurstel-
len, mochten er 90 paren inschrijven voor zowel de 
oliebollen- als de appelflappendrive. Via de e-mail of 
telefoon, zodat iedereen gelijke kansen had. Ik be-
dacht dat de inschrijfwedstrijd alvast door deze 180 
deelnemers was gewonnen. Jeanne had me verteld 
dat ze zes lijnen had ingedeeld en nu aan mij de taak 
om die in de zaal een plekje te geven. Drie tafels in 
de bestuurskamer moest genoeg zijn als we de 42 

tafels in de zaal konden gebruiken. Met de nieuwe 
tafelbladen en magneetjes voor het bord en extra 
bridge-mates zou het moeten lukken en zie: de F-lijn 
was geboren. ’s Middags belde de bakker dat hij 225 
oliebollen kwam brengen. Dus met de sleutel op mijn 
fiets gesprongen. 225 is maar iets meer dan een bol 
per persoon… zal dat wel goed gaan? Maar ’s avonds 
bleek dat de oliebollen een lekkere bijkomstigheid zijn. 
Er werd niet om gevochten. Wel werd er gevochten 
om de eer en om het stukje te mogen schrijven voor 
deze Dobbepraat. Prijzen vielen er te winnen voor de 
nummers 1, 2, 3 en daarna nog wat mooie getallen.

Mijn maatje kwam ’s avonds in opperbeste stemming 
binnen en we begonnen met koffie met een oliebol. 
Toen ik ons loopbriefje had gevonden, bleek dat we 
paar 11 waren. Een waardig getal voor een Hofnar. 
We herkenden hier en daar een naam en natuurlijk die 
van mijn lief Erik en zijn grote vriend Sander. Die twee 
gingen we in de vijfde ronde ontmoeten. Aan de eerste 
tafel had ik meteen mijn donkerblauwe broek met witte 
poedersuiker bestoven en dat leidde onze aardige te-
genstanders blijkbaar zo af dat we bovengemiddeld 
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scoorden. En dat bleef het beeld van de hele wedstrijd: 
aardige tegenstanders en bovengemiddelde scores 
voor ons. Af en toe kwam dat door een slagje meer, 
maar op spel 16 wist Marco een bijzonder scherp 6♣ 
contract binnen te slepen. Marco’s verslag van dit spel: 
Oliebollendrive: 7083170 meesterpunten! 

Een vet spel: ik kreeg de volgende hand: 

♠ 65, ♥ HVB102, ♦ -, ♣ AHB986

Lekker handje, dat ik wel wil verkopen als een sterk 
tweekleurenspel. Maar ik mag niet beginnen. Links 
past en Madelon opent 1♠. Dat is lekker, dat maakt 
mijn doubleton mooier. Ik geef de voorkeur aan 2♥, 
mancheforcing. Maat biedt 2♠ (dit kan een 5-kaart 
zijn). Ook goed nieuws want ze heeft geen lange rui-
ten. Nu een natuurlijke 3♣ bij mij en Madelon biedt 
3SA. Ik ga rustig door met 4♣. Hierop krijg ik 4♥ terug. 
Wat heeft zij nu? De bieding tot nu toe: 

1♠  -  2♥ 
2♠* -  3♣ 
3SA - 4♣ 
4♥*

Met 4♥ schat ik haar in op precies ♥Ax. Ze ontkent 
een controle in ruiten, maar had wel 3SA geboden. 
Dus iets van ♦VBx. Ik taxeer haar ook op ♣V of an-
ders in elk geval een op 3-kaart. Dat laat ruimte in de 
schoppen voor een top-honneur. Al met al redenen 
genoeg om 6♣ te bieden. Terwijl Madelon mompelt 
dat het niet een heel geweldige dummy is en dat we 
hopelijk geen koekje van eigen deeg krijgen, legt ze 
het volgende neer:

♠ H10972  
♥ A8 
♦ V75 
♣ V42

♠ 65 
♥ HVB102 
♦ - 
♣ AHB986

De start is ♣10. Ik overweeg om snel te claimen voor 
contract als ♠A goed zit en anders 1 down te zijn en 
tijd te hebben voor nieuwe oliebollen. Maar je weet 
maar nooit. De tegenstanders weten mijn exacte ver-
deling niet en dat kan tot interessante figuren leiden. 
Ik raap 9 slagen op en dit blijft over:

♠ H10 
♥ - 
♦ V7 
♣ - 

♠ 65 
♥ - 
♦  - 
♣ 86

Beide tegenstanders hebben aardig wat ruiten laten 
gaan. Op mijn ♣8 gooi ik ♦7 weg. Rechts komt vre-
selijk in de problemen en laat ♠B gaan. Ik speel naar 
♠10, wetende dat links nu altijd op zal stappen met het 
Aas, omdat ik een 1-1 ♠/♦ kan hebben. (Voor de lief-
hebber een krent uit de pap: is dit ook een restricted 
choice van VB?) 

Ik begrijp trouwens best dat mijn rechter tegenstander 
♠B bijspeelt. Gelukkig voor mij had hij niet goed opge-
let hoeveel ruitens zijn maat had laten gaan. Hij moest 
nu kiezen wat hij zou afgooien van ♠AB en ♦H10. Als 
ik twee ruitens zou hebben i.p.v. twee schoppens, 
wordt mijn tweede ruiten hoog, omdat mijn linker te-
genstander de schoppen vast wil houden en daardoor 
nog maar één kaart in ruiten over heeft.

Een heuse Dutch Oliebollen Squeeze!

Het hele spel:

Spel 16 ♠ 
♥ 
♦ 
♣

H10972 
A8 
V75 
V42

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V84 
9754 
AB82 
105

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AB3 
63 
H109643 
73

♠ 
♥ 
♦ 
♣

65 
HVB102 
- 
AHB986

Zoals je kunt zien is een schoppenstart niet gemak-
kelijk te vinden, maar wel dodelijk. Zoals een oude 
bridgemaat eens tegen me zei: “Luck scores points 
too”. En Madelon ging uit haar bol!

(PS: de titel van dit stukje verwijst naar hoe we 
vroeger op een omgekeerde rekenmachine woor-
den maakten).

Op de laatste tafel leek het nog 
mis te gaan. Na alle oliebol-
lenbodjes waar we goed mee 
waren weggekomen, volgde 
hier toch gerechtigheid. We 
kwamen op spel 12 in een 
behoorlijk overboden 3♦ con-
tract dat gedubbeld voor -1100 
op ons lijstje kwam. Een ver-

diende nul. De prijsuitreiking werd nog spannend, 
maar toen Jeanne de microfoon pakte, hoorden we 
al snel dat het toch gelukt was om de fel begeerde 
oliebollentitel binnen te halen.

Marco Raad en Madelon Spek
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DE APPELFLAPPEN DRIVE 2015

Nadat Malcolm en ik dit jaar de marathon gewon-
nen hadden, is er een boel veranderd in mijn leven 
en in dat van mijn familie. De maandag na de ma-
rathon kreeg mijn vader een hartstilstand en is daar 
uiteindelijk aan overleden. Hij was nog veel te jong 
en ook nog zo sportief. Voor iedereen was het dan 
ook ongelofelijk dat het gebeurd is. Ik wil via deze 
weg iedereen bedanken voor de kaarten en de gro-
te opkomst bij de crematie. Dat was een grote steun 
voor ons. 

Tijdens dit gebeuren kregen we een mailtje om in te 
schrijven voor de oliebollen- en appelflappen drive. 
Dit was de nieuwe regel om meer mensen een kans 
te geven. Mijn hoofd stond er natuurlijk niet naar 
om me in te schrijven, maar ik heb uiteindelijk toch 
maar een mailtje gestuurd. Voor de oliebollen had ik 
me opgegeven met mijn goede vriend Sander. Met 
hem ben ik ooit begonnen met bridgen toen we nog 
18 waren. Totdat hij voor zijn werk naar Londen was 
vertrokken. Maar met kerst is hij altijd hier en als we 
niet aan het skiën zijn, dan spelen we de oliebol-
len drive. Voor de appelflappen had ik, volgens mij, 
een vage afspraak gemaakt met Cisca tijdens haar 
feestje. Maar ik wist het niet meer en mijn hoofd 
stond er ook niet naar. Ik kreeg na een paar dagen 
een mailtje terug dat Cisca al met iemand anders 
had ingeschreven en dat ik met Malcolm, mijn vaste 
maatje, zou spelen. 

Malcolm had de organisatie van de appelflappen 
drive in handen. Dit omdat deze drive ontstaan is 
uit een initiatief van de vrijdagavond, waar hij wed-
strijdleider is. Bij de appelflappen is er ook altijd 
plaats voor beginners en daar is een apart lijntje 
voor. Een aantal beginners krijgt vooraf nog even 
uitleg van Harry en Ans over hoe een drive werkt en 
hoe de kastjes werken. Mijn neefje en nichtje zijn in 
maart begonnen met bridge bij de jeugd van Toos 
en zij mochten mee doen in de beginners lijn. Net 
als bij de oliebollen was de zaal weer goed gevuld. 
76 paren en 14 paren beginners, dus volle bak.

Malcolm had het druk met regelen dus ik heb hem 
maar een beetje geholpen met het uitdelen van de 
spellen. Ook met het af en toe spelen van arbiter, 
want die was een aantal keren nodig, maar daar 
later meer over. 

Door al het geregel kwamen we wat later aan op de 
eerste tafel, waar twee aardige dames op ons aan 
het wachten waren. Al hadden ze liever een andere 
tegenstander gezien, geloof ik. Het vierde spel was 
een mooi spel van hoe goed je kan tegenspelen. 

Ik zat Oost en had de volgende hand:

♠  H7 
♥ 10432 
♦  AH5 
♣  B754

Iedereen is kwetsbaar en Malcolm mag met bieden 
beginnen. Hij opent met 1♣ wat bij ons vanaf een 
2-kaart is. De mevrouw rechts van mij legt “stop” 
2♠ neer. Ik moet even nadenken, ze zijn kwetsbaar, 
partner heeft opening en het zal wel down gaan, 
maar gaan we geen manche missen? Ik besluit 
toch te passen, daarna links van mij pas en doublet 
bij Malcolm, dat ongeveer verplicht is. Ik kan een 
straf pas hebben. Pas links en ik weer nadenken 
en heb uiteindelijk maar gepast in de hoop dat het 
genoeg down zou gaan.

Ik start met ♦H, om bij partner zijn distributie op te vra-
gen. Komt de volgende mooie dummy op tafel:

Spel 18 
O/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H7 
10432 
AH5 
B754

♠ 
♥ 
♦ 
♣

2 
HV9875 
VB1094 
8

Ik denk, dit is nog niet down. De leider legt een kleintje 
in dummy, partner ♦8, dat een 3 kaart aangeeft, en 
de leider ook een kleintje. Ik weet nu dat de leider 2 
ruitens heeft. Maar hoe nu verder? Ruiten door maakt 
dummy hoog en misschien kan ze er nog komen. Ik 
speel ♥3 na. Voor de Heer in dummy en het Aas bij 
partner. Partner speelt nu goed een kleine schoppen 
terug zodat de introef mogelijkheid in de dummy weg 
is. De leider legt de Vrouw. Ik neem met de Heer en 
dan ben ik weer. Ik besluit ♣5 na te spelen. Voor de 
Heer bij partner en het Aas bij de leider. Deze blijkt 
nu ingegooid te zijn. Omdat ze maar één harten had, 
kan ze de dummy niet meer bereiken. Ze gaat nu nog 
3 klaveren, een ruiten en twee schoppen verliezen. 
Gedubbeld -4, dus erg duur. 

Het hele spel was als volgt.

Spel 18 
O/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV10653 
6 
63 
A932

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B984 
AB 
872 
HV106

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H7 
10432 
AH5 
B754

♠ 
♥ 
♦ 
♣

2 
HV9875 
VB1094 
8
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Tijdens het spelen werden Malcolm of ik ook wegge-
roepen als arbiter. Meestal ging het om een simpele 
arbitrage of het wissen van een spel in het kastje. Bij 
één arbitrage had ik zelfs het boekje nodig. Ik werd 
geroepen halverwege een spel. Wat bleek, ze waren 
vrolijk een contract aan het spelen en in de dummy 
kwam opeens een kaart onder een andere kaart te-
voorschijn. Het bleek ♣3 te zijn en er was natuurlijk al-
lang klaveren gespeeld. De dummy had dus verzaakt. 
Volgens artikel 64B4 kan de dummy niet verzaken. 
Dus volgens de regels bleef de score staan. Ook om-
dat iedereen aan tafel moet opletten dat er genoeg 
kaarten in de dummy liggen. Dit was natuurlijk wel 
heel erg zielig voor de tegenpartij. Want als die kla-
veren gewoon was bijgespeeld, had de leider minder 
slagen gemaakt. Maar gelukkig is er nog een artikel: 
volgens 64C mag de arbiter een arbitrale score geven 
als de niet overtredende partij niet genoeg gecompen-
seerd is. Nu was iedereen natuurlijk verantwoordelijk, 
maar ik vond dat dummy ook een beetje schuldig was. 
Volgens de regels moet hij netjes zijn kaarten neerleg-
gen. Dus heb ik ze maar een arbitrale score gegeven. 

Ondanks al die arbitrages ging het bridgen wel lekker. 
Dat bleek ook toen Malcolm de stand ging omroepen. 
We waren 1ste geworden met 65,68%. Het was erg 
spannend aan de top. We hadden maar een voor-
sprong van 0,38% op de nummer 2. 

Bij de beginnerslijn was de winst voor de jeugd. 1ste 
waren mijn nichtje Kayleigh met Nicole, misschien wel 
een top dames paar in de toekomst. 2de waren mijn 
neefje Tony en Wilco. Ook de 4de plaats was voor een 
jeugdspeler. We zagen Toos dan ook zo trots als een 
pauw rondlopen.

Ze was niet de enige, want mijn moeder zag de uitslag 
thuis op haar computer en vertelde me de volgende 
dag dat mijn vader trots op ons zou zijn geweest met 
al die Van Egmondjes op de eerste plaatsen en zeker 
op zijn kleinkinderen.

Erik van Egmond

OLIEBOLLEN EN APPELFLAPPEN

Ze waren weer heerlijk! De oliebollen van banket-
bakkerij Wesseling op de oliebollendrive.

Mensen hebben gesmuld! Uit voorzorg had bakkerij 
Wesseling een uitbundige voorraad servetjes mee-
gegeven. 

Dus, wat gebeurt er nu? Twee dagen later is de ap-
pelflappendrive met appelflappen van een andere 
leverancier dan Wesseling. En ook van beduidend 
mindere kwaliteit, laat ik mij vertellen.

Maar, ijverige vrijwilligers hebben wel de overgeble-
ven servetjes naast die niet zo lekkere appelflap-
pen gelegd, waardoor wellicht de indruk gewekt zou 
kunnen worden dat banketbakkerij Wesseling ook 
de appelflappen had geleverd.

Niets is minder waar! Dus, om de goede naam van 
Wesseling te beschermen, willen we dat maar even 
gezegd hebben.

De SERVETJES waren van banketbakkerij  
Wesseling. Niet de appelflappen!  

Edy Zonneveld

EEN BRUISEND NIEUW BEGIN

De Bubbeltjesdrive is de jongste telg in de vereni-
ging’s voortdurend groeiende familie van feest-
drives tijdens de kerstvakantie en, aangezien de 
zaal dit jaar vrijwel totaal vol was, is het duidelijk 
een welkome toevoeging. Nauwelijks hersteld van 
de Oud en Nieuw festiviteiten werden we verwacht 
op de 2e januari, waar we achter de bar wederom 
Marie Thérèse Smits en Astrid Turion troffen (wa-
ren die wel naar huis gegaan na de appelflappen-
drive?). Voor deze gelegenheid gesteund door Eric 
van Dijk. In PP Worm had ik op het laatste moment 
een echte bridger weten te strikken als partner, dus 
er was hoop dat hij mijn tekortkomingen zou kunnen 
compenseren.

Na veel handen schudden en hier en daar een kus 
was het bridgetijd. Is de volgende hand een 3♣  
opening allen kwetsbaar?

♠104 
♥ V97 
♦ 63 
♣ AH10853

Nee, ik vind eigenlijk ook van niet, maar overenthou-
siast door het vooruitzicht van een glas “bubbly” bij 
de receptie achteraf, deed ik het toch. 

Toen vervolgens een waardevolle ♣V en ♦A ver-
schenen bij partner en er met een klein beetje hulp 
8 slagen en 60% binnensleept konden worden, leek 
het erop dat het een goede middag ging worden. 
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En dat werd het. De ene 80% score volgde op 
de andere en het vreemde is dat we daar weinig  
bijzonders voor hoefden te doen. De tegenstanders 
boden een kansrijke 6♥ uit, maar liepen ongelukkig 
tegen een aftroever aan: 90% ‘for the good guys’. 
Even later paste PP gedisciplineerd op 3♠, maakte 
dat precies en haalde 83% binnen. En zo bleek dat 
bridge eigenlijk best eenvoudig is.

Zelfs wanneer we het helemaal niet zo goed deden, 
kwamen we nog op onze pootjes terecht. 

N/Allen ♠ 
♥ 
♦ 
♣

V532 
H 
AB8743 
97

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B10 
AV1087 
65 
B532

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH876 
4 
V1092 
AV6

♠ 
♥ 
♦ 
♣

94 
B96532 
H 
H1084

In een competitief biedverloop bood tegenstander 
Noord 3♦. Met de oost hand had ik graag voor straf 
gedoubleerd, maar die optie was er niet. Onzeker 
over de kracht bij West durfde ik 3SA niet aan, maar 
dat had het wel moeten zijn. Dus bleef het bij een 
enigzins teleurstellende 3♦ ongedoubleerd. Na een 
♠ kijkaasje was het duidelijk dat het wel down zou 
gaan. De ♠10 die bij partner verscheen, klonk als 
een 3-kaart. Als ik de leider kon verleiden met ♦H 
te troeven, was er een extra slag, dus ♠H en ♠klein 
die werd getroefd door partner ... okee, dat mocht 
ook. PP sloeg de ♥A waar de Heer onder viel (ik zei 
toch dat hij kan bridgen), gaf me een aftroever, wel-
iswaar van een vaste troefslag, maar de volgende 
schoppen leverde weer een extra slag op. Toen de 
rook optrok was het contract 4 down voor +400 en 
toch nog 79%, ondanks de gemiste manche.

Het werd een overwinning met een gemiddelde score 
van 71%, terwijl we maar 1 manche achter onze naam 
hadden. Maar eigenlijk beter was de knappe 55% 
waarmee Tony van Egmond en Casper de Gooijer 
(gemiddelde leeftijd nog geen 15 jaar) de 20e plaats 
en een prijs wisten te behalen.

Na een inspirerende speech van de Voorzitter, waarin 
een ieder werd opgeroepen te helpen met het runnen 
van de vereniging - zo belangrijk in een vereniging die 
volledig van vrijwilligers afhankelijk is - en het boven-
genoemde glas prosecco, was het tijd voor een druk-
bezochte en heel gezellige nieuwjaarreceptie.

Sander Smith

Ook de jeugd viel in de prijzen

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

 
We hebben weer een aantal mooie en heel druk be-
zette evenementen achter de rug: de oliebollendrive, 
de appelflappendrive en de nieuwjaardrive. Zie verder 
in dit blad voor de verslagen. De aanmelding per email 
is prima gegaan en dat gaan we de komende evene-
menten ook weer doen. Details gaan uiteraard nog 
volgen op TV en borden. En noteer vast in je agenda:

• Bloembollendrive - Vrijdag 18 maart - georgani-
seerd op een gewone competitieavond van de 
vrijdag; daarom hebben vrijdagavondleden voor-
rang. Er is ruimte voor andere leden en mensen 
van buiten.

• Medewerkersfeest - zaterdag 9 april (op uitnodi-
ging)

• Oranjedrive - woensdag 27 april

• Hemelvaartdrive - vrijdag 6 mei

• Groeps- en clubkampioenschap - zaterdag 28 
mei

Verder is de viertallen competitie in volle gang. Op 
onze website en op de TV kun je de laatste stand 
van zaken vinden. We duimen voor meerdere kam-
pioenen!

De TC
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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 copie van de pas.)

REDACTIONELE PERIKELEN

 
Daar gaan we dan op woensdagochtend 9 decem-
ber 2015, Wolf en ik richting onze derde redac-
teur Jan Biesheuvel. Onderweg bij de Johan van  
Oldenbarneveldtlaan is de ingang aan de rechter- 
zijde van de laan geblokkeerd, maar de andere kant 
ligt open. 

Dus daarin afgeslagen en zo snel mogelijk weer 
naar de rechterkant terug, zoals dat gebruikelijk is 
als in een straat door de een of andere oorzaak de 
rechterzijde niet gebruikt kan worden. Er rijdt een 
auto voor ons en ook een wagentje achter ons. Die 
laatste voert een oranje dwarsbalkop zijn dak dat 
aan en uit floept. De bestuurder zit nog de lampen 
bij te stellen, zo denk ik, aan z’n arm te zien.

Vervolgens werd ik verderop staande gehoud-
en door de bestuurder van dat auto’tje van de, 
zo bleek, Handhavingsorganisatie van de Dienst 
Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, die 
mij mededeelde dat hij mij ging bekeuren omdat 
ik tegen het verkeer was ingereden. Waarop ik  
gerepliceerd heb dat er geen verkeer was, maar 
even tegen de gebruikelijke rijrichting was inge-
reden, omdat de andere kant geblokkerd was.  
Hij heeft mij daarop een bon uitgereikt.

De verbalisant nr 75211, een naam heeft die amb-
tenaar niet, heeft volgens de bon als feit geconsta-
teerd: als bestuurder een weg gebruiken in strijd 
met bord C4 (eenrichtingsverkeersweg). Aan Wolf 
heeft hij nog uiteengezet dat hij mij een stopteken 
had gegeven door met zijn arm te zwaaien voor de 
achteruitkijkspiegel. Waarop Wolf zoiets sprak als, 
wij kunnen niet voor alle mannen stoppen die naar 
ons zwaaien. Ik kreeg m’n bon, het was nog een 
fors bedrag ook en daar bovenop kwamen ook nog 
administratierechten.

Je stopt zo’n papier in je zak, maar het zit toch niet 
lekker. Vandaar misschien dat er het een en ander 
mis ging bij het maken van de vorige Dobbepraat. 
Geen excuus, maar toch…

Bij nalezing van de bon realiseerde ik me dat ik 
geen bord van verboden inrij gezien had. Wolf had 
ook geen bord gezien. We zijn ter plaatse gaan  
kijken. Geen bord. Ik  heb foto’s van de situatie ge-
maakt waarop te zien is dat bord C4 daar inderdaad 
niet stond.

Ik bellen. Maar denk niet dat je zo’n handhavings-
dienst makkelijk te pakken krijgt. Met veel omwe-
gen is het me toch gelukt om me door iemand terug 
te laten bellen. Aan haar heb ik verteld dat er geen 
bord stond op de plek waarop in de bon gedoeld 
werd. En ik suggereerde om de bon maar te ver-
scheuren, omdat er anders weer veel ambtelijke 
arbeid vergeefs moest worden verricht en het mij  
trouwens ook tijd zou kosten. Maar dat gaat niet, 
mijnheer, als het eenmaal in gang gezet is, is het 
proces niet meer te stoppen.

Dus ben ik, toen ik de beschikking van het justitieel 
incassobureau binnen had, in beroep gegaan bij het 
parket Mulder in Utrecht. Ik ben nog in afwachting, 
dus misschien komt er een vervolg… 

Toch benieuwd of zoiets nog declarabel is bij de 
club, ik vrees van niet.

Herman Nagtegaal
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VERWARRING ROND DE COMPETITIE-
STAND (CORRECTIE) 

Dit artikel stond in de vorige Dobbepraat, maar in de 
tabel zijn toen een paar fouten geslopen. Het artikel 
wordt opnieuw geplaatst, nu met de juiste cijfers.

Op de woensdagavond ontstond enige verwarring 
rond de promotie van een paar aan het einde van 
de Openingsserie. In de eindstand hebben nr. 5 en 
nr. 6 ogenschijnlijk het zelfde gemiddelde en heeft 
nr. 6 zelfs een hogere totaal score dan nr. 5 en toch 
promoveert nr. 5. Hoe kan dat?

# Paar Gem. Totaal MP -7- 
14/10

-6- 
7/10

-5- 
30/9

-4- 
23/9

-3- 
16/9

-2- 
9/9

-1- 
2/9

5 Jan & Leontien 51,66 361,21 - 47,00a 53,57 50,78 47,00a 60,16 46,75m 55,95 

6 Frits & Carel 51,66 361,59 - 50,30c 57,71 63,80 50,99 44,79 47,00a 47,00a

Het heeft te maken met de 2e zitting waarbij Jan 
en Leontien slechts 22 spellen hebben gespeeld. 
Zie de letter m achter de score. Dat betekent dat er 
meer of minder spellen zijn gespeeld.

De (lage) score bij 22 spellen telt in het gemiddelde 
iets minder mee dan de andere scores.

Met de uitslagenservice van de NBB wordt zowel een 
gemiddelde score, als een totaal score gepubliceerd. 

Het is nogal verwarrend dat deze twee scores een 
verschillende betekenis hebben. De “totaal score” is 
simpelweg een optelling van de behaalde resultaten. 
Bij de “gemiddelde score” gaat het om een z.g. “ge-
wogen gemiddelde”, waarbij rekening wordt gehou-
den met het aantal gespeelde spellen. Bepalend voor 
promotie is het gewogen gemiddelde.

Jan en Leontien hebben een gewogen gemiddelde 
van 51,6599%, afgerond 51,66%.

Frits & Carel hebben een gewogen gemiddelde van 
51,6557%, afgerond ook 51,66%.

Omdat Jan en Leontien een iets hoger gewogen ge-
middelde hebben dan Frits & Carel, laat de competi-
tiestand zien dat alleen Jan & Leontien promoveren 
en dat er geen sprake is van een ex-aequo geval. 

Frits Saraber (WOC)

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

BRIDGEGESPREK VAN DE DAG

Op topniveau wordt met steeds minder punten 
geopend. 

Daar is niet elke partner even blij mee. Gesprekje 
tussen twee topbridgers na een uit de hand gelo-
pen spel:

“Is het wel eens bij je opgekomen om te passen 
als je geen opening hebt?”

“Heb ik een keer geprobeerd. Vond ik niks!”

Uit: Berry’s interactieve kalender

Jan Pleit
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DE STOPREGEL EN ALERTEREN NOG 
EENS UITGELEGD

Er blijkt onduidelijkheid te zijn over het gebruik 
van de stopregel en het alerteren. Allereerst de 
opmerking dat deze regels er zijn voor alle spe-
lers. Regelmatig hoor ik dat “we voor ons plezier 
bridgen” of “dat er met het mes op tafel wordt ge-
speeld”. Vaak wordt hiermee bedoeld dat men het 
ongepast vindt als er om een arbiter wordt ge-
vraagd om een overtreding of verstoring recht te 
zetten. Een arbiter is er echter voor om het brid-
gen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Denk 
bijvoorbeeld aan een verzaking, dat is ons alle-
maal wel eens overkomen. Een arbiter lost dit op 
en je kan gewoon verder spelen. Dit voorkomt na 
afloop van het spel een discussie over “ja maar” 
en een onplezierig gevoel bij tenminste één, maar 
meestal bij beide paren.

Terug naar het onderwerp. De TC kreeg een 
vraag over het gebruik van de stopregel en het 
alerteren van een preëmptief bod. Een speler 
vroeg hierom en kreeg als antwoord dat dit niet 
hoefde want “het is toch een normaal bod”. Dit 
antwoord was onjuist. 

Allereerst de STOPREGEL.  

Bridge is een denksport en ik beveel denken dan 
ook van harte aan. Alleen: je partner mag het feit 
dat je denkt niet gebruiken om zijn eigen bieding 
te bepalen. In de spelregels wordt dat een On-
geoorloofde Inlichting genoemd. Nu zit je met 
een fraaie hand en je hebt je openingsbod al in 
je hoofd. Helaas, je rechtertegenstander biedt 3♠. 
Daar had je niet op gerekend en je moet beden-
ken wat je nu gaat doen. Je besluit te passen, 
maar je partner weet dat je iets hebt om over na 
te denken en dus wel wat punten zal hebben. Hij 
kan dus met minder risico zelf in de bieding ko-
men. Omgekeerd: je hebt een waardeloze hand 
en er wordt weer 3♠ geboden. Als je nu direct past 
weet je partner dat je weinig hebt en zal wat voor-
zichtiger gaan bieden. Om dit probleem te voor-
komen is de STOPREGEL ingevoerd. 

Elk openingsbod op 2-niveau of hoger en elk 
sprong(volg)bod, moet worden voorafgegaan 
door het neerleggen van de stopkaart. Daarna 
is de volgende speler verplicht ongeveer tien se-
conden te wachten. Omdat deze speler nu in alle 
gevallen moet wachten, geeft hij niet onbewust 
en ongewild informatie over de aard van zijn hand 
weg. De denkpauze levert geen ongeoorloofde 
informatie op. Wel is het van belang dat er na 
het neerleggen van de stopkaart de wachtperi-
ode ook in acht wordt genomen. Immers, als je 
na het neerleggen van de stopkaart toch direct 

past, weet je partner dat je niets te bieden hebt 
en dat is dan wel ongeoorloofde informatie. In het 
bovengenoemde geval had de bieder van pre-
emptieve bod dus ongelijk, hij had het stopkaartje 
moeten gebruiken.

Het alerteren van een preëmptief bod.

De alerteerregel is ingevoerd  om je tegenstan-
ders attent te maken op bijzondere biedafspra-
ken. De hoofdregel is dat je biedingen moet 
alerteren waarvan je kan vermoeden dat de te-
genpartij er zonder waarschuwing een andere 
betekenis aan toekent. Dat geldt met name voor 
biedingen die een kunstmatige (conventionele) 
betekenis hebben. Natuurlijke biedingen worden 
in het algemeen niet gealerteerd. Een 3♠ opening 
is duidelijk. Iedereen herkent dit als een bod met 
lange schoppens en geen openingskracht.

Zo’n bod wordt niet gealerteerd. Anders wordt het 
met een 2♠ opening. Hier kan het speelniveau en 
de ervaring van de tegenstanders weer een be-
slissende rol spelen. Startende bridgers spelen 
het vaak als een sterk bod, meer ervaren bridgers 
als zwak. Als je die ervaring niet hebt kan zo’n 
bod als een volstrekte verrassing komen. 

In dat geval moet er wel gealerteerd worden.  
Betekent de 2♠ opening een 5-kaart met tenmin-
ste een 4-kaart laag (Muiderberg) dan is het geen 
natuurlijk, maar een kunstmatig bod. Dat moet al-
tijd worden gealerteerd. Beide regels op een rijtje 
(ik noem schoppen als voorbeeld, maar het geldt 
ook voor andere kleuren als die een natuurlijke 
betekenis hebben):

1♠ geen stopkaartje, geen alert.

2♠ sterk of zwak: stopkaartje leggen door  
 bieder, alert door partner als je kan vermoe- 
 den dat tegenstander het niet begrijpt.

  Kunstmatig (bijv. Muiderberg): stopkaartje  
 leggen door bieder, alert door partner.  

3/4♠  stopkaartje leggen door bieder, geen alert.

Daarnaast kan je natuurlijk altijd aan de partner 
van bieder vragen wat de betekenis (lees kracht) 
van het bod is.

Jacques Brandt
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DE ALERTEERREGELS

Bridge wordt gespeeld met volledige uitleg van de 
afspraken die partners onderling hebben gemaakt. 
Een onderdeel daarvan is het overhandigen van die 
afspraken (systeemkaart) aan de tegenstanders en 
het alerteren. Alerteren is de tegenstanders waar-
schuwen dat een bieding mogelijk niet begrepen 
zou kunnen worden. Het niet op de juiste wijze aler-
teren is een overtreding van de spelregels. Dit bete-
kent dat niet alerteren, terwijl dit wel moest, maar 
ook andersom: alerteren wanneer dit niet nodig is, 
een overtreding is. Wanneer de tegenstanders hier-
door iets in het spel verkeerd hebben gedaan, dat 
ze anders wel goed zouden hebben gedaan, kan de 
arbiter erbij worden gehaald en kan deze eventueel 
een score correctie geven.

Nu is niet altijd even duidelijk wat wel en wat niet 
moet worden gealerteerd. Vroeger moest men  
bijvoorbeeld het 2♣ bod, dat Stayman betekent, niet 
alerteren en tegenwoordig moet dit weer wel. De 
WEKO heeft namelijk besloten om aan te sluiten 
bij de internationale spelregels. Dit maakt het voor 
spelers die een keer in het buitenland willen spelen 
wel zo prettig. In dit artikel doe ik een poging om de 
huidige alerteerregels te verhelderen.

De alerteerregels zijn eenvoudig in een aantal  
regels samen te vatten: 

1. Elk bod waarvan één van de tegenstanders mo-
gelijk de afspraak niet kent, die u met uw part-
ner heeft gemaakt, moet worden gealerteerd.

2. Elk bod waarover u met uw partner een conven-
tie heeft afgesproken, moet worden gealerteerd. 
Een conventioneel bod is een bod dat wordt 
gedaan, terwijl men dit contract niet wil spelen.  
De sterkte van een bod maakt het bod niet 
alerteerbaar.

3. Elk bod op 4 niveau of hoger in de eerste 
biedronde moet worden gealerteerd. Na de 
eerste biedronde mag het niet meer worden 
gealerteerd.

4. Elk (re)doublet dat een straf-, informatief-, 
negatief-, of een competatief doublet is, mag 
NIET worden gealerteerd.

De consequentie van bovenstaande eerste regel is 
eigenlijk heel vreemd. Elk 2♣ bod na een 1SA open-
ing van partner moet worden gealerteerd. Als het 
Stayman is, dan is het een conventioneel bod, als 
het echte klaver is, dan zal de tegenstander dit waar-
schijnlijk niet begrijpen zonder een alert. Deze regel 
maakt ook duidelijk wat u moet doen in de situatie dat 
u geen idee heeft wat partner met een bepaald bod  
bedoelt en u over dit bod geen afspraken heeft 

gemaakt: u mag dit 
bod NIET alerteren, er 
zijn immers geen af-
spraken! Wat betreft 
de tweede regel is van 
belang dat de kracht 
van een bod, het bod 
niet alerteerplichtig 
maakt. Dus een 2♣ 
bod (na een 1 ♣ open-
ing van je partner) dat 
9+ punten belooft met 
klavers mee, hoeft niet 
te worden gealerteerd. 

De derde regel, alerteren van biedingen op 4-niveau 
heeft wellicht wat meer toelichting nodig. De eerste 
biedronde begint bij de speler die een opening 
doet. Dus alle pas-biedingen daarvoor tellen niet. 
De eerste biedronde eindigt als de speler rechts 
van de openaar een bieding heeft gedaan. Dus  
bijvoorbeeld 1♥ – pas - 4♣, dat nu een conventie is 
(bijvoorbeeld een singletong of renonce in klaveren 
en harten steun) moet gealerteerd worden. Het is 
immers nog in de eerste biedronde. 1SA- pas- 3SA 
- 4♣, dat nu azen vragen is, mag niet gealerteerd 
worden. Dit is niet meer in de eerste biedronde. Een 
paar voorbeelden van wat moet worden gealerteerd:

• Ieder bod in een kleur dat iets anders aangeeft 
dan lengte (4+) uitsluitend in de genoemde 
kleur. De 2♥/♠-opening als Muiderberg moet dus 
worden gealerteerd, omdat er een niet bekende 
tweede kleur wordt aangegeven. De openingen 
van 1♣ en 1♦ vormen een uitzondering. Deze 
biedingen hoeft u niet te alerteren als deze op 
minimaal een 3-kaart kunnen geschieden;

• Ieder bod in SA dat iets anders (of meer) uitdrukt 
dan de bereidheid een SA-contract te spelen;

• De Stayman-conventie en Jacoby transfers 
moeten altijd worden gealerteerd. Ook de relay 
antwoorden moeten worden gealerteerd.

• 1SA-opening, wanneer die minder dan 14 punt-
en of meer dan 18 punten kan bevatten.

• Walsh (zowel 1♦ als 1♥/♠ als antwoord 
op 1♣, maar ook de herbieding van 1♥/♠ en 1SA 
van de openaar).

• Het 1♦-antwoord op een 1♣-opening indien dit 
een 5-kaart ♥/♠ ontkent (Montreal relay) of een 
4-kaart ♥/♠ aangeeft.

• het 1♥/♠ antwoord op 1♣ als dit minstens een 
5-kaart garandeert (ongebruikelijk).

• Fitbids, waarbij door een sprong in een nieuwe 
kleur, ook een fit in de kleur van partner wordt 
getoond. 
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• Het DONT doublet (geeft een kleur aan)

• het steundoublet (geeft 3-kaart steun aan in de 
hoge kleur van partner) 

Tegenwoordig is het ook verplicht om zogenaam-
de pre-alerts te geven. U moet uw tegenstanders, 
voordat u begint met bieden op het eerste spel, 
wijzen op ongebruikelijke afspraken. Dit moet u 
elke keer weer herhalen, ook als u weer tegen 
dezelfde tegenstanders speelt. 

Voorbeelden van deze afspraken zijn 1SA openin-
gen die minder dan 11 punten kunnen bevatten 
of niet altijd een SA-verdeling aangeven, trans-
fer-walsh, transfer-preëmpts en ongebruikelijk 
openingen op 2-niveau. Het niet (telkens weer) 
doen van deze pre-alerts is een overtreding van 
de spelregels.

Wanneer een tegenstander een bepaalde bete-
kenis van een bod wil weten voor zijn (of haar) 
eigen bieden of spelen, dient deze speler al-
tijd actief proberen te achterhalen wat een bod 
betekent. Dus het verschuilen achter “er is niet 

gealerteerd en ik ben er daarom maar van uit-
gegaan dat…” is niet goed genoeg. Echter vra-
gen naar de (waarschijnlijk) bekende weg is niet 
toegestaan. Als een 1SA opening bijvoorbeeld 
niet wordt gealerteerd, mag u er van uit gaan dat 
de afspraak is dat het een SA-verdeling is met 
tussen de 14 en 18 punten.

Dit alles betekent zeker niet dat voor elke foutieve 
alert de arbiter erbij moet worden gehaald, want 
dan heeft deze man een volledige dagtaak. Ook 
je als een soort bridgeleraar aan tafel gedragen 
en aan de tegenstanders les gaan geven over wat 
wel en niet moet worden gealerteerd, is zeker ook 
niet de bedoeling. In de spelregels staat dat men 
zich altijd hoffelijk moet gedragen. Zich als een 
bridgeleraar opstellen is bepaald niet hoffelijk. 

De formele alerteerregels, met een toelichting  
hierop, zijn te vinden op de site van de NBB. Zie 
http://www.bridge.nl/documenten/Alerteerregel-
ing.pdf

Eric van Dijk

BARPRAAT

Zo af en toe is het goed om eerder gemaakte af-
spraken weer eens onder de aandacht te bren-
gen, dit voorkomt ergernissen. Deze keer zijn dat 
enkele spelregels van en aan de bar.

Achter de bar lopen
Als u geen bardienst heeft en geen bar commis-
saris bent, heeft u niets achter de bar te zoeken. 
Het is dan ook niet 
de bedoeling dat 
u zelf iets achter 
de bar gaat pak-
ken. Dat geeft al-
leen maar erger-
nis. Vraag het even 
aan de persoon die 
achter de bar staat. 

Water
Als u een glaasje kraanwater wilt hebben is dit 
geen probleem. Dit is gratis, hier strepen we dus 
niets voor af op de barkaarten. Vraag gewoon 
aan diegene die achter de bar staat een glas 
kraanwater.

Weet echter dat er ook bekertjes bij de toiletten 
hangen die u zo kunt pakken en vullen, bijvoor-
beeld voor een glaasje water voor medicijnen. 
Zeker als het druk is bij de bar, wordt het gewaar-
deerd als u bereid bent om daarvoor even naar 
de toiletten te lopen.

Gehavende biljetten
Helaas komt het (te vaak) voor dat we gehavende 
bankbiljetten aantreffen. 

Zie de twee fotootjes die we de afgelopen maand 
hebben genomen. Deze biljetten hebben zeker 
nog hun waarde en zijn ook een wettig betaalmid-
del. Wij kunnen deze biljetten echter niet bij de 
bank inleveren, maar moeten de biljetten opstu-
ren naar de DNB met allerlei papierwerk om ons 
geld terug te krijgen. Dit is ontzettend veel werk 
voor mensen die toch al veel voor de club doen. 
Winkeliers, en wij dus ook, mogen beschadigde 
biljetten weigeren. Dus als u achter de bar staat, 
accepteer deze biljetten dan niet!
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Geen wisselgeld
Er is geen wisselgeld op de club aanwezig. Zeker 
aan het begin van de middag of avond hebben we 
dus geen geld terug van grotere biljetten. Probeer 
als het even kan biljetten van 5 of 10 euro bij u te 
hebben. Of gebruik de grotere coupures pas aan 
het eind van de middag of avond. 

De vaatwasser
Veel mensen vinden dat de vaatwasser zijn werk 
onvoldoende doet. Wij hebben een vaatwasser 
die in vier (!) minuten de vaat doet. Dit is dus niet 
vergelijkbaar met de vaatwasser die u thuis heeft. 
De vaatwasser moet eerst op temperatuur ko-
men. De bar commissaris zorgt ervoor dat deze 
op temperatuur is. 

De vaatwasser moet op temperatuur blijven. Dit 
betekent dat de deur van de vaatwasser altijd 
dicht moet zijn. Als u de vuile vaat erin stopt en 
de vaatwasser na vier minuten klaar is, haal dan 
zo snel mogelijk het rek uit de vaatwasser en sluit 
de deur. Daarna even een theedoek op de kopjes 
en theeglazen leggen. De (schone) vaat langer in 
de vaatwasser laten staan heeft als effect dat de 
vaat minder goed droog zal zijn.

Defecten 
Als u ergens een defect constateert, meldt dat 
dan bij uw bar commissaris. Deze zal het door-
geven aan de beheercommissie van het gebouw, 
die ervoor zal zorg dragen dat het defect zo snel 
mogelijk wordt verholpen. 

Denk nu niet van “ach, dat weten ze toch al”. Als 
iedereen dit denkt en niemand actie onderneemt, 
kan het lang duren voordat een defect is verhol-
pen. 

De bar commissaris is de eindverantwoordelijke
We hopen niet dat het al te vaak zal voorkomen, 

maar toch is het belangrijk om te weten. Mocht 
er iets gebeuren: de bar commissaris is de ver-
antwoordelijke op de middag of avond voor alle 
niet bridge technische zaken. Bij calamiteiten, of 
bijvoorbeeld het te woord staan van externen, die 
ons gebouw bezoeken (bezoekers, maar ook po-
litie, brandweer etc.), is de bar commissaris het 
aanspreekpunt.

Assortiment
Het assortiment dat in de bar verkocht wordt, ver-
andert regelmatig. Als er gevraagd wordt om een 
bepaald drankje of een bepaald hapje toe te voe-
gen, bekijkt de bar commissie de haalbaarheid 
daarvan. 

Als de bar commissie denkt dat er mogelijk meer-
dere mensen interesse hebben, wordt het een 
tijdje geprobeerd. Na afloop van een proefperiode 
wordt besloten of het mag blijven of dat het weer 
uit het assortiment wordt verwijderd. Zo hebben 
we recent chips en Radler aan het (bier) assorti-
ment toegevoegd. 

Mocht u een suggestie hebben voor een nieuw 
product, stel dan via de bar commissaris voor om 
dat aan het assortiment toe te voegen. Maar be-
denk wel dat het niet mogelijk is om steeds meer 
artikelen aan het assortiment toe te voegen. Er 
zal bijna altijd een ander artikel voor moeten wij-
ken. 

Er is eenvoudigweg niet meer plaats achter de 
bar én we moeten niet hebben dat artikelen over 
datum heen gaan.

Namens het bestuur,  
Madelon, Eric & Eric



27Seizoen 2016/2017 Nr. 4 - februari 2016















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



28 Seizoen 2016/2017 Nr. 4 - februari 2016

Gildeweg 2 • 2632 BA  Nootdorp • 015 310 91 80 • info@wittepaard.nl

Wij maken het mogelijk.

• originele themafeesten

• treffende bedrijfsfeesten

• verrassende ideeën voor een bruiloft 

• unieke locatie voor receptie of jubileum

• luxe sfeervolle zalen

• persoonlijke aandacht en begeleiding

• uitstekende keuken en leuke bediening

• voldoende gratis parkeerruimte

• goed bereikbaar

www.wittepaard.nl

Stel je eens voor...
...een bruiloft waarbij alles tot in de detail is verzorgd

...een feest op een sfeervolle en moderne locatie

...een heerlijke catering met de beste ingrediënten
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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL CCXXXV

Probleem A

♠
♥
♦
♣

432
543
543
H843

♠
♥
♦
♣

865
V10876
VB108
6

♠
♥
♦
♣

7
HB92
9762
VB107

♠
♥
♦
♣

AHVB109
A
AH
A952

Zuid speelt 6♠. West komt uit met ♦V. Hoe maak je 
het contract bij het beste tegenspel?

Zuid neemt ♦H en speelt 6x troef alsmede de 2 
rode Azen. Oost moet zijn vierkaart klaveren be-
zet houden. Er ontstaat dan een eindspel waarin 
Zuid, Noord en Oost elk nog vier klaveren hebben. 
Er volgt een kleine klaveren naar Noords 8. Oost 
kan nemen maar moet nu klaveren terugspelen. 
♣7 kan Zuid winnen met de 9; een hoge klaveren 
loopt naar de Heer van Noord en dan volgt de snit 
op de resterende klaverhonneur.

Probleem B

♠
♥
♦
♣

H1098
V43
654
765

♠
♥
♦
♣

54
A986
AB93
A82

♠
♥
♦
♣

32
B1075
V1087
943

♠
♥
♦
♣

AVB76
H2
H2
HVB10

Zuid speelt 4♠. West start ♠5. Hoe wint hij het con-
tract?
In twee rondjes worden de troeven getrokken, ge-
volgd door klaveren. West kan niet beter doen dan 
de eerste of tweede klaveren nemen en klaveren 
terugspelen. Zuid wint en speelt ♥2. West mag het 
Aas niet zetten en dus komt de tafel aan slag met 
♥V. Met troef komt Zuid weer in de hand. Op de 
laatste klaveren gaat in Noord ♥3 weg. Zuid vervolgt 
met ♥H. West komt aan slag en moet ruiten naar de 
Heer spelen of harten in de dubbele renonce.

Probleem C

♠
♥
♦
♣

V
54
-
54

♠
♥
♦
♣

-
-
AV876
-

♠
♥
♦
♣

A
VB
-
VB

♠
♥
♦
♣

H
H6
H
6

Vooruitlopend op Drie Koningen een eindfiguur 
waarin deze kaarten een rol spelen.

Schoppen is troef. Noord is aan slag en NZ moe-
ten nog drie slagen maken. Hoe gaat dat?

Noord begint met een harten naar de Heer. Dan 
speelt hij ♦H. Als West duikt, gaat in Noord harten 
weg en is de tweede slag al binnen. West neemt 
dus en in Noord verdwijnt ♣4. Oost moet ook een 
klaveren afgooien. 

Op de nagespeelde ruiten gaat ♣5 weg. Als Oost 
troeft, maken NZ hun troeven apart. Gooit Oost 
♥V bij dan troeft Zuid (tweede slag) en speelt zijn 
hoge harten die Oost moet troeven. De laatste slag 
is voor ♠H. Gooit Oost ♣V bij dan troeft Zuid en 
speelt zijn hoge klaveren met hetzelfde gevolg.

LADDERPUZZEL CCXXXVI

Probleem A

 ♠
♥
♦
♣

AH7542
87
AV
752

♠
♥
♦
♣

86
B
1076532
9864

♠
♥
♦
♣

V1093
HV1065
B984
-

♠
♥
♦
♣

B
A9432
H
AHVB103

Zuid speelt 6♣ en West start ♥B. Hoe maakt hij het 
contract bij het beste tegenspel?
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STAND NA PUZZEL CCXXXV

 
Er kwamen slechts 9 inzendingen binnen.

Lijstaanvoerder Paul van den Bos mag een fles wijn 
ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Aan iedereen die oplossingen van puzzelronde 
CCXXXIV heeft ingezonden, is 5 punten voor het 
C-probleem toegekend. 

Deze zijn in de eindstand verwerkt.

Hr. Van den Bos  +35 185 
Hr. Nelwan    +35 175   
Hr. Rust    120 
Hr Oosterhuis    105 
Hr. Den Haring   +35 105  
Hr. Weisbeek   +35 105  
Hr. De Smeth    100 
Hr. Spaas      90  
Hr. Greve      90 
Mw. Van Leeuwen     80 
Hr. De Jongh      80 
Hr. Tostmann   +35   70 
Mw. Hofland      70 

Hr. Van der Linden  +25   70 
Hr. Serbetsoglou     70 
Mw. Fransen   +30   65 
Hr. Bussemaker     60 
Mw. Van Heek      60 
Hr. Den Tonkelaar     60 
Hr. Saraber      60 
Hr. Coenen      50 
Hr. Wijdh   +35   45 
Hr. Van Veen      40 
Hr. Glass        40 
Hr. Kervel      40 
Hr. Van Bommel  +35   35 
Hr. Wedman      35  
Hr. Nagtegaal      30  
     

Aad Zaat / Jan Pleit

Een juiste oplossing van het A-probleem 
levert 20 punten op, van het B-probleem 
10 punten en van het C-probleem 5 punten. 
Inzending uiterlijk 20 maart 2016 naar:
Aad Zaat
Oranje Nassaustraat 14-B
2271 SK Voorburg
E-mail: a.zaat@ziggo.nl

Probleem B

♠
♥
♦
♣

H83
VB
AVB963
H4

♠
♥
♦
♣

     ??
♠
♥
♦
♣

VB104
A2
752
AB73

♠
♥
♦
♣

     ??

West komt uit met ♣2 (vierde van boven) voor de 
Boer die de slag houdt.

Welke kaart moet Oost naspelen?

Probleem C

♠
♥
♦
♣

V6543
VB62
A
HB8        

♠
♥
♦
♣

10972
H985
H632
3

♠
♥
♦
♣

AHB
A10743
5
10654

♠
♥
♦
♣

8
-
VB109874
AV972        

Zuid speelt 5♦. Uitkomst ♣3. Hoe gaat hij te werk?West Noord Oost Zuid

1♦ Pas 1♥

Pas 2♦ Pas 3♥

Pas 4♥ Pas Pas

Pas
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BARCOMMISSARISSEN

MACM  Hr. P. Kaatee 070 - 3178759
MAC  Hr. W. Bühler 06 - 12990779

DICM  Hr. E. Zimmerman 070 - 8882456
DIC  Hr. O. v. Egmond 070 - 3010196

WOCM  Hr. R. Wijdh 070 - 3871377
WOC Hr. T. Thoen 070 - 3178803

DOCM  Mw. N. v. Heijningen 070 - 3270254
DOC Hr. C. van Leeuwen 06 - 23572640

VRIJCM Mw. A. van Leeuwen 070 - 3201911
VRIJC Hr. E. v. Egmond 070 - 3201813

ZOM Wisselend
Coördinatie  Hr. E. v. 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

 

 


