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MARATHON OP 21 NOVEMBER 2015 BRACHT VEEL DEELNEMERS 
OP DE BEEN,EN ER WERD OOK GOED GEGETEN.

DE KAARTEN WORDEN BLIND VOORGESORTEERD

OP NAAR DE KERST DE PRIJZEN EN DE VERSIERING

WOLF TOSTMANN AAN HET WERK
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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



3Seizoen 2015/2016 Nr. 3 - december 2015

VAN DE REDACTIE

Wij leven nu tussen het feest van Sint Nicolaas en 
het feest van Christus geboorte in. Is er de afge-
lopen maanden nogal wat discussie geweest over 
Zwarte Piet, op onze club kan het alleen maar 
gaan over elkaar de Zwarte Piet toespelen. Trou-
wens bij zijn terugkeer naar Spanje is van Zwarte 
Piet vernomen dat hij zich, gezien de discussie 
van enkele bezwaarden in Nederland, deze zo-
mer wat minder aan zonnebaden te buiten wil 
gaan. Bij zo’n bericht verbleek je. 

Het kerstfeest wordt op de club aangekondigd 
met de beroemde kerstdrives met prijzen voor ie-
dereen. Daarop is een ieder feestelijk uitgedost. 
Er waren tijden, dat de elite dan in smoking ver-
scheen. Maar die avondjurken zijn zo lastig. Maar 
feestelijk mag het wel zijn. En na de kerst blijft 
het feest met oliebollen-, appelflappen- en een 
nieuwjaarsdrive tegelijk met de nieuwjaarsrecep-
tie en, niet te vergeten, de nieuwjaarsboodschap 
van de voorzitter. Dus tot januari 2016 is er weer 
veel extra te doen. Dat verlicht deze donkere 
maand waarin met opzet bij het eerste teken van 
het lengen van de dagen het kerstfeest ingepland 
is. Doe mee, meldt u aan!

In deze Dobbepraat wordt vanzelfsprekend          
teruggekeken op de voorbijgegane maanden met 
droeve en blijde berichten. De jaarlijkse marathon 
is weer gehouden, waarin via het laten spelen van 
drie maal 28 spel het uithoudingsvermogen van 
de leden is beproefd, en daarbij zijn ook spelers 
van een aanzienlijke leeftijd. Dat droeg er toe bij 
dat er, vooruitlopend op het Sint Nicolaasfeest, 
cadeautjes uitgedeeld en verkregen werden. 
Maar er kwamen natuurlijk terechte winnaars. 
Verder vindt u aankondigingen en planningen 
van drives en series. Nu velen weer een nieuwe 
agenda aanschaffen of  gekregen hebben, kun-
nen deze gebeurtenissen goed aangetekend wor-
den. Dat er op uw buitenlandse tochten nog veel 
te leren valt ontdekte een lid in Mexico. Voor de 
achterblijvers geldt, stort je op de Deense slag, 
het Zaatje en vooral op de puzzel.

De redactie wenst u allen goede kerstdagen met 
echt licht in uw hart, een blijde jaarwisseling zon-
der ongelukken en relletjes met misschien voor 
het laatst vuurwerk en een voorspoedig Nieuwjaar.

IN DIT BLAD

----- Goed doorgesproken ---
Marathon doubletten blz. 08

----- Een nat luchtje scheppen ---
De marathon: Een impressie blz. 09

----- Tragedie ---
Van de vrijdagmiddagclub blz. 10

----- Barmedewerkers ---
Gezocht blz. 11

----- Gewogen gemiddelde ---
Verwarring rond competitiestand blz. 11

----- Gepromoveerd voor down ---
Deense slag blz. 14

----- Hing aan de muur ---
La Ruta Maya blz. 14

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
TC AANGELEGENHEDEN blz. 12
PUZZEL  blz. 17
CONTRIBUTIE blz. 18
BARCOMMISSARISSEN blz. 19
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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 Staalekker, 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 exemplaren
Drukkerij: Arrow Grafitotaal

WEDSTRIJDLEIDERS

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

MAC Mw. Coby Alkemade 070-3520638
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 Ed  Zimmerman  070-8882456
e-mail donderdagavond@bclh.nl

VRIJCM Titus Tavecchio  070-3960749
e-mail  vrijdagmiddag@bclh.nl

VRIJC Malcolm Staalekker 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:
Herman Nagtegaal, Jan Pleit, Frits Saraber, 
Titus Tavecchio, Wolf Tostmann, Aad Zaat, 
Edy Zonneveld.

Dobbepraat zal verschijnen:
2 februari 2016

Kopij inleveren uiterlijk: 
20 januari 2016

Agenda
28 december: oliebollendrive
30 december:  appelflappendrive
2 januari:  nieuwjaarsdrive
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Dreamfactory  
wenst u allen een 

fijn bridgeseizoen! 
 
 
•Werk jij als consultant, stafmedewerker, projectmanager of andere inhoudsdeskundige  

in een organisatie of geef je leiding aan dit soort eigenwijze types? 
•Worden je (interne) opdrachtgevers steeds veeleisender? 
•Of heb je te weinig opdrachten?  
 
Spreek Maarten van Os aan (als hij niet te druk is met spellen 
nabespreken ),  of lees zijn boeken.  
Of kijk op onze website: www.dreamfactory.nl of bel naar 070-3879083. 
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VAN HET BESTUUR

 
De kerst editie van de Dobbepraat komt er weer 
aan en dan vind ik het altijd leuk dat ik dan weer 
aan de beurt ben om namens het bestuur het ge-
schreven woord tot U allen te richten.

Toch begin ik met een wat persoonlijke noot, die 
meteen ook een treurige noot is. Het plotselinge 
overlijden van Peter van Egmond, wat zij die hem 
kenden enorm geschokt heeft. Een vitale man van 
71 had zijn volgende wintersport alweer gepland. 
En dan krijgt hij opeens een hartstilstand en vier  
dagen later is hij er niet meer. Buiten hem persoon-
lijk missen, valt er ook op de vrijdagavond een groot 
gat. Daar wemelde het de laatste tijd van de Van 
Egmondjes. Opa Peter speelde met kleinzoon Tony 
van Egmond en vrouw Riekie met kleindochter 
Kayleigh. Olaf, Madelon en Erik met hun eigen part-
ners en Jolanda, partner van Olaf, speelt met Wilko 
Horst, ook een nieuwe jeugdspeler. Diep treurig dat 
aan deze samenstelling nu ook een einde komt. 
Ik hoop dat zeker ook de kleinkinderen een 
nieuwe manier zullen vinden om verder te 
gaan met het spel waar hun grootvader 
zo dol op was. 

Peter had ook vrij recentelijk toegestemd om          
samen met Kees van Leeuwen de immer aanwe-
zige klussen in het Bridgehome voor zijn rekening 
te nemen. Helaas hebben wij ook daar veel te kort 
van mogen genieten.

We gaan je missen Peter.

Een ander onderwerp. Begin oktober hebben wij de 
ALV gehad, en daar zijn wat concrete vragen ge-
steld, die wij als bestuur in de eerstvolgende ver-
gadering besproken hebben. Ik wil u hierbij op de 
hoogte stellen wat wij daarmee hebben gedaan, 
dan wel wat we hebben besloten.
1. Een overkapping voor ca 8 tot 10 fietsen werd 

gevraagd. Na discussie heeft het bestuur gecon-
cludeerd dat een overkapping voor 10 fietsen 
eigenlijk niet genoeg is en dat dit veel ruimte 
van het terras zal wegnemen. Daarnaast moet 
een dergelijke overkapping vandalisme besten-
dig zijn, waardoor de kosten hoog worden. Het 
bestuur heeft, alles afwegende, besloten geen 
overkapping te laten maken.

2. Ook is de mogelijkheid van een ringleiding voor 
slechthorenden besproken. Een dergelijke ring-
leiding kan een hoop geluidsoverlast (geroeze-
moes van andere tafels) wegnemen. Het bestuur 
gaat deze faciliteit verder onderzoeken.

3. Mogelijkheid tot zonnepanelen: Dit is al meer-
dere malen besproken. De ligging van het dak is 
niet goed, en ook hier is weer sprake van vanda-
lisme en diefstal gevoeligheid.

4. Het voorstel werd gedaan om alle speelkaarten 
tegelijk te vervangen, zodat er geen vieze kaar-
ten meer zouden zijn. Dit vond het bestuur wat 
ver gaan, maar we hebben een andere oplossing 
bedacht. Na elke speelsessie, aan de laatste ta-
fel, kunnen spelers de vieze spellen eruit halen 
en weggooien. De dupliceerders kunnen dan in 
de lege boards nieuwe spellen doen. Wij hopen 
dat dit vieze kaarten zal voorkomen.

5. Nuttig voorstel van Heleen Barendregt om voch-
tige doekjes of vochtspray in de damestoiletten 
aan te brengen. Dat is inmiddels gebeurd.

Het leek mij goed om U te laten zien dat het bestuur 
opmerkingen van de leden serieus neemt en zorg-
vuldig kijkt of er wat mee gedaan kan worden.

Het laatste onderwerp dat ik U voor wil leggen is het 
aankomende lustrum in september 2017. Onder-
getekende, als secretaris en tevens feestcommis-
sie, heeft al lekker zitten brainstormen met Martin 
Huisintveld en Harry van Daelen. De meeste van 

die brainstorm ideeën hou ik nog even geheim! 
Sowieso omdat al die ideeën ook eerst nog het 

enthousiasme van de andere bestuursle-
den moeten opwekken! En dan ook nog 
even kijken of er wel allemaal geld voor 

is. Maar, wat ik al wel vast in de groep wil 
gooien, is dat een lustrumfeest ook een eigen 

logo moet hebben natuurlijk. 50 jaar is niet niks!
En bridge is een wedstrijdspel, dus waarom maken 
we daar niet een wedstrijdje van? Ik roep alle crea-
tievelingen op een ontwerp voor een logo te maken 
en dat voor 30 maart 2016 te sturen aan secreta-
ris@bclh.nl. Wij zullen die ontwerpen beoordelen 
en de leukste eruit kiezen. Die krijgt van ons een 
leuk prijsje! Ik zou zeggen, leef u uit!

Om verder een klein tipje van de sluier op te lichten. 
Mogelijk krijgt U ook de gelegenheid uw creativiteit 
verder te ontplooien door een mooi kunstwerk te 
maken dat met bridge te maken heeft. Het idee is 
dat U dat ergens tijdens het lustrum kunt expose-
ren. Of dit nu een schilderij is, of een knutselobject, 
gebreide bridgetrui, enz., enz., maakt niet uit. Nog 
maar een brainstorm idee, maar misschien begint 
er meteen al wat te kriebelen bij U. Als en wanneer 
dit idee handen en voeten gaat krijgen, zal ik U dan 
laten weten.

Wij zullen U sowieso in de Dobbepraat regelmatig 
op de hoogte houden van waar we mee bezig zijn 
voor het lustrum,( zonder dan ook weer alles te ver-
klappen). Misschien zelfs een eigen pagina daarin 
met een eigen logo??? Je weet het maar nooit!

Edy Zonneveld
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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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MARATHON DOUBLETTEN 
 
Bij de laatste marathon werd een paar keer een dou-
blet gegeven, waar de partner het moeilijk mee had.  
Neem de volgende biedsituatie. Is die goed doorge-
sproken met je partner? Spel 21, N/NZ 

West Noord Oost Zuid
P 1♣ P

1♥ 2♦ X

Wat betekent het doublet? Voor de duidelijkheid: het 
is geen steun-doublet (3-kaart ♥), want dat spelen 
we niet. Volgens mij geeft het doublet overwaarde 
aan en vraagt aan Zuid om te beslissen. Die had: 
♠ B532, ♥ A864, ♦ A76, ♣ H6 en paste met een 
schuin oog naar de kwetsbaarheid. 

Het hele spel: 
Spel 21 
N/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV
2
H10985
B10985

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B532
A864
A76
H6

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H864
HV
V2
A7542

♠ 
♥ 
♦ 
♣

1097
B109872
B43
V

Geen opgelegd kwetsbaar volgbod van Noord! 
We speelden het contract slechts 1 down en had-
den een slechte score, omdat iedereen 4♠ bood en 
maakte, dankzij het gelukkige zitsel. Oost bedoelde 
met zijn doublet dat hij een 4-kaart ♠ had. Dat lijkt 
mij een twijfelachtige interpretatie, want wat moet 
West doen met een zwakke kaart en geen 4-kaart 
♠? Met deze hand dient Oost dan maar te passen en 
zal West de bieding open houden met een doublet, 
waarna OW in 4♠ kunnen komen en dat maken.

Interessant was ook spel 3, Z/OW.
Zuid heeft: ♠ 10, ♥ H932, ♦ AB9843, ♣ A6. 
De bieding gaat:

West Noord Oost Zuid
1♦

1♠ X 2♠ 3♥
P P 3♠ P
P X P ?

Wat betekent het doublet van Noord en wat moet 
Zuid doen? Aan tafel paste Zuid en dat was geen 
succes, want 3♠X ging +1.

Het hele spel:
♠ 
♥ 
♦ 
♣

V3
A1075
H105
B1854

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A9854
6
V62
H1092

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HB762
VB84
7
V73

♠ 
♥ 
♦ 
♣

10
H932
AB9843
A6

Noord, die geen idee had van het diabolische zitsel, be-
doelde met het doublet: “partner ik heb een te goede 
hand om 3♠ zo maar te laten spelen. Jij moet beslissen.” 
Met zijn spel moet Zuid volgens mij 4♦ bieden, want te-
gen een ♠-contract heeft hij te weinig verdediging.
 
In het laatste spel moet je een beslissing nemen 
met: ♠ AHV765, ♥ 974, ♦ 6, ♣ H94. Je bent Oost en 
de bieding gaat met Z/Allen: 

West Noord Oost Zuid
P

P 1♣ 1♠ 2♦
2♠ 3♦ 3♠ 4♦
X P ?

Wat te bieden? Oost bod 4♠. Dat ging kwetsbaar 2 
down voor weer een “kiss of death”.

Het hele spel:
Spel 23
Z/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

108
AV2
V75
A10632

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B93
B1083
HB93
B8

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AHV765
974
6
H94

♠ 
♥ 
♦ 
♣

42
H65
A10642
V76

Stevig geboden door NZ, maar je komt niet naar de 
marathon om op je kaarten te gaan zitten.
West bedoelde zijn doublet als straf. 
Als je over deze doubletten dezelfde opvatting hebt 
als je partner en als je het steeds goed deed, dan 
verwacht ik jullie volgend jaar bij de marathon. Jul-
lie maken dan een goede kans op een hoge score.

Wolf Tostmann
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DE MARATHON: EEN IMPRESSIE

 
Wat later in het jaar dan 
gewoonlijk was de mara-
thon nu op 21 november 
2012. De deelnemers 
konden nu niet van de ex-
tra nachtelijke tijd profite-
ren, maar dat belemmer-
de de deelnemers niet om 
zich in grote getale naar 
het bridgehome te spoe-
den om de 84 spellen van 
die dag te gaan uitleggen. 
De bar werd bemand door 

eigen leden, die waren er dan ook maar. Opnieuw 
voor  de drankjes, de broodjes, de hapjes en de hand- 
en  spandiensten. De twee meespelende wedstrijdlei-
ders, Jacques Brand en Ton Glass, kregen de meute 
om 9 uur 30 aan de gang.

Om het heen en weer 
lopen te beperken wa-
ren er zelfs voor de dub-
bele tafels nog in oranje 
houders gestoken spel-
len gedupliceerd, naast 
de gewone series. De 
duplicator was Wolf 
Tostmann, die hiervoor 
na afloop van de ma-
rathon terecht bedankt 
werd.

Naast het spelen van een serie van telkens 7 keer 4 
spellen, is er een voortreffelijke lunch. Met in het be-
gin een onbeperkte keuze van witte en bruine brood-
jes, al dan niet besmeerd, met kaas of vleesbeleg en 
krentenbollen. Melk en karnemelk staan er ook nog 
bij. Voor mij is het de karnemelkdag van het jaar, want 
mijn eega houdt er niet van en zij bepaalt de bood-
schappen. Even is er tijdens de lunchpauze een ge-
drom bij de uitslagenlijst. Hoe staan we? Dat is dan 
toch even een belangrijke vraag. Bovendien bepalend 
voor de indeling.  

Indelingsbriefjes worden weer gehaald en de mid-
dagzitting begint. De sfeer aan de speeltafels wordt 
bepaald door de spelers. En die was plezierig, geen 
messen op tafel (misschien af en toe een klein mesje, 
maar dat is me dan ontgaan) en arbiter werd maar 
zelden geroepen.

Na de middagzitting 
met een hapje erbij, 
was het bieddoosjes 
sluiten. Tijd voor een 
aperitief. Tafels werden 
bijeen geschoven, want 
het warme eten komt. 
Dit maal van de Kok, 
een aardige vrouw. Het 
eten werd geprezen. Al 
moet je er wel voor in de 
rij staan, maar tafelbe-
diening vereist wel erg 
veel personeel.

De lange van twee kanten te benaderen tafels met de 
uitstalling van de maaltijd zagen er aantrekkelijk uit. 
Even tijd voor koffie, voor sommigen nog even een 
nat luchtje scheppen en de avondzitting begint.

Nu verwacht je dan veel concentratiefouten, maar dat 
viel mee. Je denkt misschien dat als iemand 1♠ biedt 
en zijn maat uitlegt dat dat eigenlijk 1SA is of een lan-
ge ruiten, dat er in de loop van de dag wat door elkaar 
is gaan lopen, maar het was niet zo. Prompt biedt nu 
mijn partner 1 SA (echt). De tegenpartij vergeet dat 
op te hangen en komt geloof ik in ruiten terecht. Dus 
zo’n bruin systeem werkt niet altijd, maar die jongens 
wonnen wel de beker later. Zoete wraak, mogen ze 
een verhaaltje over de marathon schrijven. Vraag is, 
of je op een marathon zo’n afwijkend  systeem, waar-
over de tegenstander zich tevoren niet heeft kunnen 
buigen, mag hanteren. Daar moet de technische com-
missie zich maar eens over uitspreken.

Dan komt de uitslag. De eerste zitting was gewonnen 
door Annerita Hasselbach en Govert Rijnders.  De 
tweede zitting waren Olaf van Egmond en John de 
Korte de eerste en de derde zitting werd aangevoerd 
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VAN DE VRIJDAGMIDDAGCLUB
 
Na het neerschrijven van de nieuwe triomf van 
de Messi en Neymar van de vrijdagmiddag werd           
bekend wat een vreselijke tragedie de familie Van 
Egmond heeft getroffen.

Het is ondoenlijk om de juiste woorden te vinden die 
troost zouden kunnen bieden.

Wel kunnen we de familie en overige nabestaanden 
alle benodigde sterkte toewensen om dit enorme 
verlies te verwerken.

Uiteraard verbleekt ander nieuws van de vrijdag-
middag bij deze gebeurtenis.

Weliswaar is ook de VRIJCM de afgelopen periode 
niet ongeschonden doorgekomen, alleen niet met 
zo’n dramatische afloop.

Ton Berendrecht is al enige tijd uit de roulatie en 
andere niet met name genoemde leden gaan een 
onzekere toekomst tegemoet, waarbij een noodza-
kelijke operatie onvermijdelijk is met alle risico van 
dien.

Nu is het wel zo dat wij tot een kwetsbare groep 
behoren, maar je hoopt allemaal zo lang mogelijk 
gezond te blijven.

Titus Tavecchio

door Erik van Egmond met Malcolm Staalekker. Voor 
de winnaars van de zittingen was er een fles en voor 
de winnaars van het totaalklassement ook één, maar 
nooit meer dan één de man, en verder nog voor de 
nummers tot 2 tot en met 5. De Jan Meulenbeld beker 
werd dit jaar gewonnen door Erik van Egmond (voor 
de tweede keer; vijf jaar geleden voor het eerst) en 
Malcolm Staalekker. De uitreiking was in de vertrouw-
de handen van Edje van der Kroft.

Allen die deze marathon mogelijk hebben gemaakt 
krijgen onze dank, in het bijzonder geldt dit voor Edy 
Zonneveld, die het geheel georganiseerd heeft.

Herman Nagtegaal

IN MEMORIAM 
Peter van Egmond

“Zo was je maandag nog aan het kaarten, en zo konden we nooit meer met je praten.”   
Zo stond het op de overlijdenskaart van Peter. En zo was het ook. Nadat hij bij de Kom..Kom Maer had 
gebridged kreeg hij ’s nachts een hartstilstand die hem fataal is geworden. Peter is 71 jaar geworden. 

Peter was al jaren lid op de vrijdagavond. Na afloop van de speelavond was Peter altijd nog even 
in de bar te vinden om gezellig met een pilsje na te praten. Vele wedstrijdleiders riepen Peter (soms 

nog op het allerlaatste moment) op om te komen invallen. Op welk niveau maakte hem niet uit en ook 
niet met wie. Peter kon met iedereen goed overweg. Vaak was Peter ook achter de bar te vinden. Op 

dinsdagavond eens in de zes weken, maar ook op weekeinddagen.
Hij was actief lid van onze jeugdcommissie, die op de vrijdagavond inmiddels een jeugdclub heeft 

opgezet. Zelf speelde hij met zijn kleinzoon Tony. Dit najaar was hij door het bestuur gevraagd om bij 
het gebouwbeheer te helpen, waarop hij direct volmondig ja zei. Ook bij de Kom..Kom Maer heeft Peter 

veel voor de club betekend door zijn gedrevenheid 
en zijn bereidheid altijd de helpende hand toe te steken.

Peter stond nog volop in het leven. 
Wij zullen zijn enthousiasme voor het bridgespel en voor de club missen.

Wij wensen Riekie en de verdere familie heel erg veel sterkte toe 
om dit grote plotselinge verlies te verwerken.

Het bestuur
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GEZOCHT
 
Barmedewerkers voor evenementen 
Zoals Madelon Spek in de vorige Dobbepraat heeft 
aangekondigd, beloont het bestuur barmedewerkers 
en andere hulpkrachten met € 25 per dagdeel bij eve-
nementen in ons clubhuis. Opgave mogelijk via een 
invullijst die in de speelzaal hangt.
Komende activiteiten zijn:
28-12 Oliebollendrive 
30-12 Appelflappendrive 
02-01 Nieuwjaarsdrive 

09-01 2e divisie viertallen groep 4 
10-01 Gemengde paren district Den Haag e.o. 
24-01 Gemengde paren district Den Haag e.o. 
06-03 Hoofdklasse en eerste klasse viertallen 
18-03 Bloembollendrive 
09-04 Medewerkersfeest 
06-05 Hemelvaartdrive 
28-05 Club/groepskampioenschappen 
04-06 Toekomstdrive district Den Haag
Geef je op. Overtekening gewenst. Je weet nooit wie 
er uit valt.

Redactie 

VERWARRING ROND DE COMPETITIESTAND

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 hetzelfde gemiddelde en heeft 
nr. 6 zelfs een hogere totaal score dan nr. 5 en 
toch promoveert nr. 5. Hoe kan dat?

Het heeft te maken met de 2e zitting waarin Jan en 
Leontien slechts 22 spellen hebben gespeeld. Zie 
de letter “m” achter de score wat betekent dat er 
meer of minder spellen zijn gespeeld.
De (lage) score over 22 spellen telt in het gemid-
delde iets minder mee dan de andere scores.

Met de nieuwe uitslagenservice van de NBB wordt 
zowel een gemiddelde score, als een totaal score 
gepubliceerd. Het is nogal verwarrend dat aan deze 
twee scores een andere betekenis wordt gegeven. 
De totaal score is simpelweg een optelling van de 
behaalde resultaten en bij de gemiddelde score gaat 
het om een z.g. “gewogen gemiddelde”,  waarbij  re-
kening wordt gehouden met het aantal gespeelde 
spellen. Zie hieronder voor de formele uitleg.

Jan en Leontien hebben een gewogen gemiddelde 
van 51,6599%, afgerond 51,66%. Frits & Carel heb-
ben een gewogen gemiddelde van 51,6557%, afge-
rond ook 51,66%. Omdat Jan en Leontien een iets 
hoger gemiddelde hebben dan Frits & Carel, laat 
de competitiestand  zien dat alleen Jan & Leontien 
promoveren en dat er geen sprake is van een ex-
aequo geval. Het is allemaal wat verwarrend, maar 
het klopt wel.

BEREKENING COMPETITIESTAND BIJ  
PARENBEREKENING (PERCENTAGES)

Gewogen gemiddelde 
Het NBB-Rekenprogramma maakt gebruik van het 
"gewogen gemiddelde" om gemiddelde waarden te 
berekenen. Het gewogen gemiddelde houdt in dat 
niet elke score even zwaar meetelt. De ene score 
legt meer gewicht in de schaal dan de andere. Dit 

is afhankelijk van het aantal spellen dat gespeeld 
is voor de betreffende zittingscore.

Voorbeeld: 
1e zitting 45%  24 spellen gespeeld 
2e zitting 66%  20 spellen gespeeld 
3e zitting 50%  24 spellen gespeeld 
Het gewone gemiddelde van deze drie zittings-
cores is (45+66+50)/3 = 53,67%.
Het gewogen gemiddelde wordt als volgt berekend: 
(45x24) + (66x20) + (50x24)  delen door 68 (dat is 
het totaal aantal gespeelde spellen: 24 + 20 + 24) 
= 52,94%
Dit percentage van 52,94% verschilt wezenlijk van 
het gewone gemiddelde van 53,67%. De oorzaak 
hiervan is het aantal spellen van de tweede zitting. 
In deze zitting zijn slechts 20 spellen gespeeld en 
daarom wordt deze zitting minder zwaar meegeteld 
in het totaal. In deze zitting is een hoge score be-
haald, maar omdat de zitting maar voor 20/24 mee-
telt, leidt dat tot een iets lager gemiddelde.
Het gewogen gemiddelde is de enige juiste bere-
keningsmethode voor het optellen van competitie-
standen met zittingen van verschillende lengtes.

Frits Saraber (WOC)

# 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

51,66 361,21 - 50,30c 57,71 50,99 50,99 44,79 47,00a 47,00a
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LEIDSCHENHAGE COMPETITIE & TOERNOOI SCHEMA 2015-2016   

CLUB SERIE PERIODE SOORT GEEN BRIDGE BIJZONDERHEDEN

MACM Opening 7 sep - 19 okt 7 PAREN   
Herfst 26 okt – 30 nov 6 PAREN 

Nieuwjaar 7 dec -1 feb 7 PAREN 24 dec  t/m 1 jan 21 dec kerstdrive 
Winter 8 feb – 14 mrt 6 PAREN 28 mrt  2e paasdag 21 maart paasdrive 
Lente 21 mrt – 2 mei 6 PAREN 16 mei 2e pinksterdag  
Zomer 9 mei – 27 juni 7 PAREN   

MAC Opening 7 sep - 19 okt 7 PAREN   
Herfst 26 okt – 7 dec 7 PAREN 

Nieuwjaar 14 dec – 1 feb 6 BUTLER 24 dec  t/m 1 jan 21 dec kerstdrive 
Winter 8 feb – 21 mrt 7 PAREN 28 mrt  2e paasdag 21 maart paasdrive 
Lente 4 april – 9 mei mei 6 PAREN 16 mei 2e pinksterdag  
Zomer 23 mei – 27 juni 6 PAREN   

DICM Opening 1 sep – 13 okt 7 PAREN 
Herfst 20 okt– 1 dec 7 PAREN 

Nieuwjaar 8 dec – 2 feb 7 PAREN 24 dec  t/m 1 jan 22 dec kerstdrive 
Winter 9 feb – 22 mrt 7 PAREN 22 mrt  paasdrive 
Lente 29 mrt –  10 mei 7 PAREN   
Zomer 17 mei – 28 juni 7 PAREN 

DIC Opening 1 sep – 13 okt 7 BUTLER   
Herfst 20 okt– 1 dec 7 BUTLER 

Nieuwjaar 8 dec – 2 feb 7 BUTLER 24 dec  t/m 1 jan 22 dec kerstdrive 
Winter 9 feb – 22 mrt 7 PAREN  22 mrt  paasdrive 
Lente 29 mrt –  10 mei 7 PAREN   
Zomer 17 mei – 28 juni 7 PAREN 

WOCM 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 – 9  mrt 6 PAREN 2 mrt ruitenboer 
Lente 16 mrt – 4 mei 7 PAREN 27 apr koningsdag 23 mrt paasdrive 
Zomer 11 mei – 22  juni 7 PAREN 29 juni slotdrive 

WOC 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 – 16 mrt 7 PAREN 
Lente 23 mrt – 11 mei 7 PAREN 27 apr koningsdag 23 mrt paasdrive 
Zomer 18 mei – 29 juni 7 PAREN 

DOCM Opening 3  sep – 15 okt 7 PAREN   
Herfst 22 okt – 3 dec 7 BUTLER   

Nieuwjaar 10 dec – 4 feb 6 PAREN 24 dec  t/m 1 jan 17 dec kerstdrive 
Winter 11 feb – 17 mrt 6 PAREN 
Lente 24 mrt – 12 mei 7 PAREN 5 mei hemelv. dag 24 mrt paasdrive 
Zomer 19 mei – 30 juni 7 PAREN   

DOC Opening 3 sep – 15 okt 6 PAREN 1 okt ALV  
Herfst 22 okt – 3 dec 7 BUTLER   

Nieuwjaar 10 dec – 28 jan 6 PAREN 24 dec  t/m 1 jan 17 dec kerstdrive 
Winter 4 feb – 17 mrt 7 PAREN 
Lente 24 mrt – 12 mei 7 BUTLER 5 mei hemelv. dag 24 mrt paasdrive 
Zomer 19 mei – 30 juni 7 PAREN   

VRIJCM Opening 4 sep – 16 okt 7 PAREN 
Herfst 23 okt – 27 nov 6 BUTLER 

Nieuwjaar 4 dec – 5 feb 7 PAREN 24 dec  t/m 1 jan 18 dec kerstdrive; 
Winter 12 feb – 18 mrt 6 PAREN 
Lente 25 mrt – 13 mei 7 PAREN 6  mei hemelv. wknd 25  mrt paasdrive 
Zomer 20 mei – 24 juni 6 PAREN   

VRIJC Opening 4 sep – 9 okt 6 PAREN 
Herfst 16 okt – 20 nov 6 BUTLER 

Nieuwjaar 27 nov – 29 jan 7 BUTLER 24 dec  t/m 1 jan 18 dec kerstdrive 
Winter 5 feb – 11 mrt 6 PAREN 18 mrt bloembollendrive  
Lente 1 april – 13 mei 6 PAREN 25 mrt paasdrive  (geen comp) 6  mei hemelv. drive 
Zomer 20 mei – 24 juni 6 PAREN   

 
HERFSTDRIVE  Zaterdag 26 sept 1 x 24 TOPINT  SA 

BCL BRIDGEWEEKEND  Vr 2 – zo 4 okt DIVERSE EVE/MSPE 
VIIERTALLENTOERNOOI  Zaterdag 10 okt 7x7 VIERT EvD 

MARATHON   Zaterdag 21 nov  3 x 28 TOPINT JB/TG 
OLIEBOLLENDRIVE Maandag 28 dec 1 x 24 TOPINT JW/CA 

APPELFLAPPENDRIVE  Woensdag 30 dec 1 x 24 TOPINT MST 
NIEUWJAARSDRIVE  Zaterdag 2 jan 1 x 24 TOPINT JB 

BLOEMBOLLENDRIVE Vrijdag 18 mrt 1 x 24 TOPINT MST 
MEDEDWERKERSFEEST Zaterdag 9 april  1x12 & 1x15 TOPINT ? 

ORANJEDRIVE Woensdag 27april 1x 24 TOPINT ? 
HEMELVAARTSDRIVE Vrijdag 6 mei 1 x 24 TOPINT MST 

CLUB & GROEPKAMPIOENSCHAP Zaterdag 28 mei 2 & 1 x 24 PAREN ? 

NB: Ruitenboer tijdens competitiezittingen : woe-middag 2 mrt en vrij-avond 6 mrt  
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Bridgen onder 
de Toscaanse 

zon!

18 mei 2016
Of 

21 september 
2016

Martens Bridge 
Reizen

Excursiereis

Veilig op reis met Pelikaan Reizen! 

€ 599,00 p.p.
Boeking voor 1 januari

€ 25,00 korting.
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DEENSE SLAG

Mooi tegenspel.

Z/- ♠ 
♥ 
♦ 
♣

B1065
10653
109
V103

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V83
V
AVB853
H65

♠ 
♥ 
♦ 
♣

972
A92
H7
98742

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH4
HB874
642
AB

West Noord Oost Zuid
1♥

2♦ 3♥ P P
P

Op Bridge Base Online zag ik in de wedstrijd Neder-
land/Denemarken met N/Z van Lankveld/van den Bos 
en O/W Jespen/Tofte een fraai staaltje tegenspel van 
de Denen in het volgende spel: 

(zie diagram;spel kwartslag gedraaid)
Tegen 3♥ kwam West uit met ♠3 voor de Boer in 
Noord, waarna Zuid troef speelde voor Boer en 
Vrouw. West speelde wat ongelukkig klaveren na voor 
de Boer. Zuid vervolgde nu met harten voor Heer en 
Aas. Oost aan slag legde daarna verrassend ♦H op 
tafel, speelde ruiten na voor de boer in West die na 
enig nadenken ♦A speelde en ♥9 promoveerde voor 
één down! 

Aad Zaat

LA RUTA MAYA
 
Tijdens onze recente rondreis in Mexico, 
Guatemala, Honduras en Belize langs Maya 
tempels en palijzen was bridge (helaas) geen 
onderdeel van de dagbesteding. Daarom viel het 
volgende bordje mij meteen op. Het hing aan 
de muur in een lokaal bar-restaurant in Belize 
waar we een lunch gebruikten tijdens een zware 
tropische regenbui. Vreemd, want het was toch 
het “droge seizoen”? Volgens de lokale uitbater 
was het noodweer een gevolg van een orkaan die 
rondspookte langs de kust van Costa Rica. Maar 
goed, aan het weer kunnen wij gelukkig weinig 
doen. (In parijs denken ze daar anders over!).

Een vrije vertaling luidt: 

Een vrouw zei eens dat een man lijkt op een spel 
speelkaarten ….

Je hebt nodig ..
Een hart ♥ om van hem te houden 
Een diamant ♦ om hem te trouwen 
Een (golf)club ♣ om het te slaan en … 
Een schop ♠ om de ellendeling te begraven!!
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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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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

 

immelzwaan

H A I R  S T Y L I N G

Dames,heren en kinderen

Prins Hendriklaan 57
2264 ST Leidschendam
Telefoon 070-327 35 13

www.hairstyling-rimmelzwaan.nl
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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL 
CCXXXIV

Probleem A

♠
♥
♦
♣

V92
5432
32
A986

♠
♥
♦
♣

H
V10
VB1098
75432

♠
♥
♦
♣

B876543
9876
7
H

♠
♥
♦
♣

A10
AHB
AH654
VB10

 
Zuid speelt 6SA. West komt uit met ♦V. Hoe maakt 
hij met zo goed mogelijk tegenspel 12 slagen?
Zuid neemt de uitkomst, incasseert ♥AHB, ♠A en 
speelt dan klaveren naar het Aas. Op ♥5, voor 
oosts 9, wordt in de hand ♠10 afgegooid. Oost moet 
schoppen naspelen voor de 9 van Noord. Ook ♠V 
wordt geïncasseerd. In de hand gaan daarop ♣VB 
weg. Nu kunnen ♣98 worden opgeraapt. In Noord 
zijn daarna nog twee kaarten over: ♦3 en ♣6. In de 
hand heeft de leider nog ♦A6. West zat al in de pro-
blemen; als ♣6 niet hoog is, maakt Zuid automa-
tisch een extra ruitenslag.

Probleem B

♠
♥
♦
♣

H1094
AHB9
B3
AV7

♠
♥
♦
♣

V52
52
1076542
86

♠
♥
♦
♣

A3
V8763
HV
H1092

♠
♥
♦
♣

B876
104
A98
B543

Na een 1♥ opening van Oost en een infodoublet bij 
Noord belandt Zuid in 4♠. West start met ♥5. De lei-
der legt het Aas, steekt over naar ♦A en speelt ♠B 
voor, via 2 en 4 voor het Aas van Oost. Die incas-
seert eerst ♦H. Welke kaart moet hij naspelen om 
het contract down te krijgen?
De juiste kaart is ♥V. Zuid kan nu vanuit dummy een 
kleine klaveren naar de Boer proberen, maar Oost 
pakt de Heer en speelt weer harten zodat West ♠V 
maakt.

Probleem C
♠
♥
♦
♣

   ??

♠
♥
♦
♣

AHVB9864
53
H
64

♠
♥
♦
♣

   ??

♠
♥
♦
♣

   ??

Je moet als West uitkomen tegen 4♥. Welke kaart 
kies je?
a) ♠A c) ♠B (vierde van boven)
b) ♠H d) geen van alle

Wel een beetje flauw, maar uiteraard antwoord d. 
Met een dichte achtkaart schoppen kom je niet uit, 
maar speel je zelf ten minste 4♠.

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? 
 
Probleem B
O/- ♠

♥
♦
♣

H1098
V43
654
765

♠
♥
♦
♣

54
A986
AB93
A82

♠
♥
♦
♣

32
B1075
V1087
943

♠
♥
♦
♣

AVB76
H2
H2
HVB10
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STAND NA PUZZEL CCXXXIII

Er kwamen 16 inzendingen binnen. De 
puzzelredactie is blij met het groeiende aantal 
deelnemers. Lijstaanvoerster Pinel Lamers mag 
een fles wijn ophalen bij haar wedstrijdleider.

Mw. Lamers   +35 170 
Hr. Van den Bos  +10 145  
Hr. Nelwan    +30 135   
Hr. Rust   +30 115 
Hr Oosterhuis    105 
Hr. De Smeth   +35 100 
Hr. Spaas      90 
Hr. Greve   +30   85 
Mw. Van Leeuwen     80 
Hr. De Jongh   +30   75 
Hr. Den Haring   +70   70  
incl. correctie september 
Mw. Hofland   +30   65 

Hr. Weisbeek   +65   65  
incl. correctie september 
Hr. Serbetsoglou  +30   65 
Hr. Bussemaker     60 
Mw. Van Heek      60 
Hr. Den Tonkelaar     60 
Hr. Saraber      60 
Hr. Coenen      50 
Hr. Van Veen      40 
Hr. Glass        40 
Hr. Van der Linden  +40   40  
incl. correctie september 
Hr. Kervel      35 
Hr. Tostmann   +35   35 
Mw. Fransen   +30   30 
Hr. Nagtegaal      30 
Hr. Wedman   +30   30  
Hr. Wijdh       10  
     

Aad Zaat / Jan Pleit

CONTRIBUTIE
         Jeugdlid  Volwassenen 
Jaarbedragen   Eerste speelavond of – middag   41,-*/36,-  69,-*/64,- 
(september-juni) Voor elke volgende speelavond of –middag  20,-   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.)

Zuid speelt 4♠. West start ♠5. Hoe wint hij het contract? 

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 
moeten nog drie slagen maken. Hoe gaat dat?

IN MEMORIAM 
Op 28 oktober 2015 is overleden ons oud-lid

Constantinus Cornelis Hoppenbrouwers

Stan was een “lid van den beginne”. Met enthousiasme 
voor de club tot op late jaren. Samen met zijn 

vooroverleden vrouw Trees heeft hij vele vrijdagavonden 
deelgenomen aan het hem zo dierbare spel. Stan mocht 
bijna 90 jaar worden. En hij heeft van zijn leven genoten. 
Boven op de rouwkaart staat: Het is goed zo. Stan is op 
5 november 2015 na een eucharistieviering begraven op 

de begraafplaats St. Agatha te Leidschendam.

Redactie

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 18 januari 2016 naar:
Aad Zaat
Oranje Nassaustraat 14-B
2271 SK Voorburg
E-mail: a.zaat@ziggo.nl
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BARCOMMISSARISSEN

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

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

WOCM  Rob Wijdh 070 - 3871377
WOC Ton Thoen 070 - 3178803

DOCM  Nel van Heijningen 070 - 3270254
DOC Kees 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

 

 


