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MARATHON OP KOMST

BRIDGEREIS BCLH NAAR VALKENBURG

HERFSTDRIVE MET GEWELDIGE VERZORGING

BOEIENDE ALGEMENE LEDENVERGADERING

EXTERNE VIERTALLEN, DE SPETTERS VLIEGEN ER VANAF
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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

De herfst slaat toe en de Dobbepraat verschijnt dit 
seizoen ten tweede male. Nog even en het is weer 
winter. Maar ons bridgeseizoen is eigenlijk nog in 
de lente. Wij zijn weer fris begonnen met de leden-
vergadering, de herfstdrive en met het bridgereisje. 
Goed, we hebben de eerste serie op de club al achter  
de rug, maar het viertallen is nu pas goed op gang 
gekomen. Alleen het clubjaar is korter dan bij de 
jaartelling, maar kent wel zes seizoenen. 

Het bridgereisje dit jaar naar Valkenburg, was  
inspirerend. Van nauwelijks geoefende tot scherpe 
spelers waren mee. Maar omdat je steeds twee 
spelletjes speelt, passeert elke tegenstander je 
ook weer vlot, al dreigt altijd dat je iemand later in 
een andere combinatie weer tegenkomt. Er is een  
uitgebreide verslaggeving opgenomen in dit num-
mer van Dobbepraat. Kunnen velen toch zien wat 
ze gemist hebben. Volgend jaar is er vast weer een 
nieuwe kans om mee te gaan. Het jeugdbridge bij 
onze club is kleurrijk en trekt aan. En dat mag ook 
wel voor onze gemiddelde leeftijd, die best wat mag 
afnemen. Maar blijf alert op het aantrekken van 
nieuwe spelers.

Het is ook weer tijd voor de koffertjes. Zeg nu zelf, 
spelen thuis uit zo’n koffertje met de vergelijkings- 
mogelijkheden die het overzicht van de behaalde 
resultaten biedt, is toch leuker dan aan de hand 
van punten bij zelf gegeven kaarten een vrij  
arbitraire uitslag te bepalen. Een raad, maak een  
kopie van de lijst met de koffers, dan is eenvoudig bij  
te houden welk koffertje al gespeeld is.

Helaas is er de vorige maal in de puzzelrubriek iets 
misgegaan. Via mail heeft de redactie geprobeerd 
het onheil enigszins te herstellen. Maar voor alle  
zekerheid is in dit nummer ook een rectificatie  
opgenomen. En een nieuwe puzzel uiteraard. 
Daar kunt u uw bridgevaardigheid weer mee aan- 
scherpen. Voor zover nodig dan!

In met de Deense slag kunt u trouwens ook lezen 
welk een vaardige bridgers er in Scandinavië rond-
lopen. Het is steeds weer integrerend te lezen hoe 
slim bepaalde mensen zijn. In het bridgeblad van de 
bond kom je zulke leuke dingen ook steeds tegen 
in de verhalen over de tweeling. Dat betekent ook 
dat als u iets leuks tegenkomt, u dat gerust in kunt 
sturen. De redactie zal daar veelal blij mee zijn.

En met z’n allen op naar de marathon. Dit jaar niet 
op de gebruikelijke dag met de tijd-wende (hulpmid-
del: in het najaar gaat de klok een uur naar achte-
ren en in het voorjaar een uur naar voren), maar in 
november. Dus is er, zo lang het geheel niet over-
tekend is, nog een plaatsje mogelijk. Veel plezier bij 
het lezen van dit nummer.

IN DIT BLAD

----- Kaarten tellen ---
Viertallentoernooi blz. 08

----- Harde strijd ---
Van de vrijdagmiddag blz. 10

----- Mijlpaal bereikt ---
Meesterpunten blz. 10

----- Weekend groot succes ---
Op dierendag blz. 11

----- Een beetje meezitten ---
Impressie blz. 14

----- Leerzaam en leuk ---
Kofferbridge blz. 15

----- Scherp bieden ---
Uitleg butlertelling blz. 18

----- Enthousiaste groep ---
Jeugdbridgen blz. 20

----- Gelijkblijvende prijzen ---
Algemene ledenvergadering blz. 22

----- Leidschenhagevandaal ---
Eksters blz. 23

----- Met ondersteuning ---
Herfstdrive blz. 24

----- Ingegooid ---
Met de deense slag blz. 26

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
TC AANGELEGENHEDEN blz. 26
PUZZEL  blz. 29
CONTRIBUTIE blz. 30
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. A.P. Wubben
Tel. 070-3944417, ledenadministratie@bclh.nl

Jeugd- en Minibridge
Mw. C.  Winckel
Dhr. P. van Egmond, peter-vanegmond@kpnplanet.nl 

Meesterpuntenadministratie
Mw. L. 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
Dhr. M. 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  Dhr F. Worm   070-3863709
e-mail maandagmiddag@bclh.nl

MAC Mw. J. Alkemade 070-3520638
e-mail maandagavond@bclh.nl

DICM Dhr. E.J. van Os  070 - 3470149
e-mail  dinsdagmiddag@bclh.nl 

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

WOCM Mw. A.K.S. Abbink 070-4066675
e-mail woensdagmiddag@bclh.nl

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

DOCM Mw. A.P. Wubben 070-3944417
e-mail donderdagmiddag@bclh.nl

DOC Dhr. E.E. Zimmerman 070-8882456
e-mail donderdagavond@bclh.nl

VRIJCM Dhr. T.J. Taveccio 070-3960749
e-mail  vrijdagmiddag@bclh.nl

VRIJC Dhr. M. 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:
Laura Haasdijk, Martin Huisintveld, Robbie de 
Koster, Herman Nagtegaal, Maarten van Os,  
Jan Pleit, Frits Saraber, Madelon Spek,  
Titus Tavecchio, Wolf Tostmann, Aad Zaat.

Dobbepraat zal verschijnen:
16 december 2015

Kopij inleveren uiterlijk: 
2 december 2015

Agenda
7 november: hoofd- en 2e klasse viertallen
21 november:  marathon
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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

 
Ik zit hier een beetje met gemengde gevoelens en 
die zal ik met u delen. 

Laat ik beginnen met een positief geluid. Op 1 oktober 
bood de donderdagavond ons de gelegenheid om 
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te hou-
den. Deze vergadering verliep gladjes en dat is heel 
mooi. De reden dat het zo goed liep, is wat mij betreft, 
dat ik me kan verheugen in een zeer prettig samen- 
werkend bestuur, met allemaal mensen die met veel 
hart voor de club hun zaken meer dan goed op orde 
hebben. Van zo’n bestuur kun je als voorzitter alleen 
maar dromen. Ik hoop dat we met dit team nog lang kun-
nen blijven samenwerken. Op de ALV werden weinig  
kritische vragen gesteld. Alle stukken spraken kenne-
lijk voor zichzelf. Binnen  het uur konden we wat gaan 
drinken en konden de bridgeliefhebbers onder de lei-
ding van Erik van Egmond nog een verkorte wedstrijd 
spelen. Als bestuur waren we verheugd dat alles in 
orde werd bevonden. Het aantal aanwezigen had 
evenwel wat hoger gekund, dus ik roep u nu al-
vast op om volgend jaar op de ALV aanwezig 
te zijn. Het is tenslotte hét moment waarop 
u als lid van uw democratische recht op in-
spraak en zeggenschap gebruik kunt maken.

Als zijstap behandel ik even een punt dat via een 
per e-mail ingekomen vraag op de ALV ter sprake 
kwam: de nieuwe uitslagenservice van de NBB.  
Ik herhaal hier wat ik tijdens de ALV ook heb gezegd:  
op de site van de Nederlandse Bridgebond treft u hier-
over twee berichten aan. Het eerste bericht staat on-
der “Automatisering” op het blad “Uitslagenservice”. 
Daar vindt u een handleiding over alle mogelijkheden 
die de nieuwe uitslagenservice biedt. Als tweede staat 
op de “homepage” een bericht over een uitslagenapp 
die u op uw smartphone kunt installeren: heel handig!

Waar ik mij ook zeer over verheug is de vruchtbare 
samenwerking met een aantal bridgedocenten op 
onze club. De samenwerking met Bridgeschool Haag-
landen heeft reeds een eerste passagelijn tot gevolg 
gehad en maar liefst twaalf nieuwe paren voor onze 
club. Nog veel meer mensen hebben via hun cursus-
sen kennis kunnen maken met ons edele spel en met 
ons mooie clubgebouw. Ook dit seizoen zijn er alweer 
twee nieuwe cursussen gestart. Jacques Barendregt 
maakt inmiddels ook gebruik van onze faciliteiten voor 
het geven van cursussen aan onze leden. Daarnaast 
heeft het initiatief van Toos van Leeuwen om met 
jeugd aan de gang te gaan, tot een enthousiaste club 
van nieuwe jonge spelers geleid die nu een vaste plek 
op de vrijdagavond hebben verworven en zelfs mee 
gaan doen aan de districtsviertallen! 

Maar dan nu een punt waar ik wat minder blij over ben. 
De afgelopen weken hebben we flinke problemen  

gehad met de riolering. Uiteindelijk is gebleken dat 
de oorzaak lag in wortels van bomen die dwars door 
de rioolbuizen heen zijn gegroeid, wat voor een  
forse opstopping heeft gezorgd. Het betreft het  open-
bare gedeelte, dus de gemeente is verantwoordelijk 
en alle tot nu toe door ons gemaakte kosten zullen 
worden vergoed. So far, so good, maar nu komt het. 
Toen de problemen aan het eind van de woensdag-
middag echt uit de hand liepen, is het bestuurslid 
gebouwzaken, Eric van Tienhoven, gewaarschuwd. 
Zoals altijd is hij spoorslags gekomen, maar om dan 
nog een bedrijf te vinden dat direct kon komen kijken, 
was erg lastig. Eric is de hele avond bezig geweest 
om de boel weer een beetje toonbaar te maken.  
Er is in al die tijd werkelijk niemand  geweest die heeft 
aangeboden of hij wellicht wat hulp kon gebruiken en 
dat stelt mij, om het voorzichtig te zeggen, een beetje 
teleur. De club zoals we die nu hebben, met het mooie 
gebouw en al zijn faciliteiten, is door ons allemaal  
samen opgebouwd. Het beheer daarvan is dan ook 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid en niet alleen 
die van het betreffende bestuurslid. Mijn oproep aan u 

allemaal is daarom, om zich wat meer rekenschap 
te geven van deze rijkdom, want deze is niet 

vanzelfsprekend. Als u dus een keer opmerkt 
dat iets niet in orde is, wilt u dit dan aan de 
barcommissaris (of als u niet weet wie dat 

is, aan de wedstrijdleider) melden, zodat tijdig 
maatregelen kunnen worden genomen? En zijn 

het zaken waar u zelf iets aan kunt doen, neem 
dan zo mogelijk zelf een keer actie. Pak een bezem of 
een stuk gereedschap en laat niet alles over aan ‘de 
verantwoordelijken’. Dat bent u namelijk ook.

Een extra woord van dank aan twee van mijn mede-
bestuursleden is wel op zijn plaats. Genoemde Eric 
van Tienhoven heeft aan deze klus en de nasleep er-
van enorm veel werk gehad. Hetzelfde geldt voor Eric 
van Dijk. Hij is weliswaar ‘slechts’ penningmeester, 
maar in de praktijk fungeert hij als het aanspreekpunt 
voor van alles wat er op de club speelt. Ook hij heeft 
aan de nasleep van dit rioolprobleem heel veel werk 
gehad, terwijl hij daarnaast het plotselinge wegval-
len van een barcommissaris mocht opvangen, louter 
omdat hij bestuurslid is, tijd heeft en dichtbij woont. 
Beiden dus enorm bedankt voor al dit onzelfzuchtige 
werk, waarbij ik beslist ook medeleven heb met hun 
echtgenotes, die hen de afgelopen weken wel heel 
veel hebben moeten missen! Als blijk van dank heb-
ben beiden inmiddels een dinercheque ontvangen om 
een keer met hun echtgenotes uit eten te gaan.

Ik wil positief afsluiten. We hebben een fantastische 
club, met faciliteiten waar we trots op mogen zijn! 
En ik weet zeker dat we met iets meer bewustzijn 
van ons allemaal daar nog heel lang en met heel 
velen van zullen genieten. Een mooi seizoen 2015-
2016 gewenst!

Paul Hoevenaars
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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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VIERTALLENTOERNOOI ZATERDAG  
10 OKTOBER 2015 

 
Op zaterdag 10 oktober vond, bij Leidschenhage, 
voor de tweede keer het viertallentoernooi plaats. 
Dit toernooi, voor zowel leden als niet leden, dient 
als oefening voor het aankomende viertallen- 
seizoen. 

Gezien het feit dat een dag later twee belangrijke 
2e divisie wedstrijden op het programma stonden 
en ik niet het hele weekend weg wilde zijn, had ik 
aanvankelijk aangegeven niet mee te zullen doen. 
Toen op het laatste moment bleek dat mijn vrouw 
en kinderen naar een verjaardag zouden gaan, was 
de keuze tussen een dag thuis zitten óf deelnemen 
aan dit toernooi makkelijk: ik ging een team samen 
stellen. 

Eén van mijn jeugdvrienden, Marcel Thijssen, heeft 
bridge kortgeleden weer opgepakt en is de afgelo-
pen periode frequent op de vrijdagavond te vinden. 
Zo’n tien jaar geleden, in de periode dat ik net begon 
met bridgen, was Marcel stappen verder dan ik en 
hielp hij me met de basis. We hebben het nog over 
een beruchte ochtend waar we, na het stappen, nog 
een ‘paar’ handen gingen bieden. Hij deelde de han-
den en ik moest mijn kaart bieden. Op een gegeven 
moment opende ik iets en werd hij boos dat ik het 
fout deed. Was hij dan zo’n strenge leermeester? 
Absoluut niet, maar ik moest wel mijn kaarten tellen: 
hij had mij expres maar 12 kaarten gegeven. Iemand 
die zo gepassioneerd en fanatiek is, wil ik heel graag 
helpen om stappen te maken en we spraken af om 
samen het viertallentoernooi te spelen. 

Vanuit de TC leeft de gedachte om Leidschenhage 
een kwaliteitsimpuls te geven: weer minimaal één 
team in de eerste divisie te krijgen en de club op 
die manier weer op de kaart te zetten. Ik wil graag 
mijn steentje bijdragen en besloot een jeugdig en 
extern paar te vragen. Mijn keuze viel op Rens  
Philipsen en Dennis Stuurman, met wie ik het  
afgelopen seizoen de donderdagmiddagtrainingen 
op De Lombard heb gevolgd. Zij spelen dit jaar 
competitie in het derde team van De Lombard, 
dat uitkomt in de 1e divisie en waren daarom een  
absolute versterking voor team Ruiten7. Bij bridge 
is er een extra prijs te verdienen door de laatste 
slag met ♦7 te maken, namelijk een biertje (let wel; 
hier gelden enkele restricties). Een verdere uitleg 
is hier, zeker voor de mensen die mij beter kennen, 
waarschijnlijk niet nodig. 

Over tot de orde van de dag: het kaarten. De spel-
len die ik hieronder behandel, staan allemaal in 
het teken van mijn partner. Voor iemand die pas 
net weer een paar maanden speelt, vind ik het van  
ongelooflijk veel talent getuigen. 

Spel 1 
N/Niemand

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A32 
V109 
V753 
B63

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H1098 
B865 
B92 
52

♠ 
♥ 
♦ 
♣

76 
AH4 
10864 
AV109

♠ 
♥ 
♦ 
♣

VB54 
732 
AH 
H874

 
Noord Oost Zuid West
Pas 1♣ Pas 1♥
Pas 1SA Pas Pas
Pas

Mijn partner startte ♠4, kleintje plaatje. In dummy 
werd de 8 gelegd en deze mocht houden. Het leek 
er sterk op dat de leider honneur dubbel of twee 
kleintjes in schoppen had en deze kleur ‘dood’ was. 
De leider speelde een klaveren naar de Vrouw, 
voor de Heer van zuid. Marcel koos ervoor ♥3 na 
te spelen, die via de Boer en Vrouw voor het Aas 
van de leider was. De leider speelde nu ruiten, voor 
het Aas van Zuid. De Heer werd ook gespeeld en 
Marcel ging eruit met ♥7. 

Door de harten- en ruitenfiguur op deze manier te 
spelen, wist ik zeker hoe het spel zat en de leider 
dus een 2344 verdeling moest hebben. De leider 
bracht mij nog aan slag met harten, maar ♠A mee-
nemen en de leider ingooien met ruiten was, door 
de signalen die partner me gaf, geen probleem. 

Spel 12 
W/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H103 
B632 
A863 
V6

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V82 
107 
B94 
HB1083

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A95 
AH54 
V75 
542

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B764 
V98 
H102 
A97

West Noord Oost Zuid
Pas Pas 1♣ Pas
1♠* Pas 1SA Pas
Pas Pas

* Transfer naar 1SA 
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Zuid startte ♠4, die via de 2 en 10 voor het Aas van 
Oost was. De leider sneed in klaveren, die voor 
mijn Vrouw was. Zoals het spel zit, had ik harten na 
moeten spelen. Ik koos ervoor om ♦3 na te spelen, 
die voor de Koning van Marcel was. In plaats van 
niet nadenken en klakkeloos ruiten terug te spelen, 
overdacht hij het spel en speelde ♠6 na. Door zijn 
bezit van ♣A is dit heel goed. De leider deed het 
goed en legde klein, voor mijn Koning. Met schop-
pen na zat de leider in dummy geplakt. De leider 
speelde ♣H, die de slag mocht houden! De derde 
klaveren was voor Zuid, die nam een schoppenslag 
mee en ging eruit met harten. 

De verdediging moet hier nog goed opletten, want 
er ligt nog een halve entree in dummy. Na het zak-
ken van ♦V ging de leider één down. De verdediging 
wordt interessant op het moment dat de leider in 
slag 3 ♦V legt. Ik ben overtuigd dat mijn partner dit 
door zou hebben en zou zakken. 

Het laatste spel dat ik behandel is zowel in de  
verdediging als in het afspel interessant. 

Spel 28 
W/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

754 
A103 
V976 
B84

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HV108 
8 
AHB54 
AHV

♠ 
♥ 
♦ 
♣

63 
HB7653 
1032 
92

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AB92 
V94 
8 
107653

West Noord Oost Zuid
2♣ Pas 2♦ Pas
3♦ Pas 3♥ Pas

3SA Pas Pas Pas

Volgens de tegenpartij was 3♦ manche forcing en 
had 3♥ een ‘echt’ karakter. Gezien het ruiten zitsel 
voelde ik wat voor een hartenstart en legde ♥10 
op tafel. Via de Boer was deze voor de Vrouw van 
zuid. Wat speel je nu na? 

Er werd gekozen voor ♠2, wat niet héél gek is. De 
leider kan het meteen goed doen door de 10 te 
leggen. Dan kan het contract niet meer down met 
2 schoppenslagen, 4 ruitenslagen en 3 klaveren-
slagen. De leider legde echter de Koning en was 
aan zet. 

Als leider nu op ♠A goed speelt, is er veel te zeg-
gen om naar ♦10 toe te spelen als extra entree.  
De leider koos er echter voor om ♦A en ♦H te spelen 
en kreeg het slechte nieuws door. Ruiten na was 
voor mijn Vrouw. Het spel was op dit moment dui-
delijk en, na het meenemen van ♥A, werd de leider 
ingegooid met ruiten. In het eindspel moest Marcel 
ook de slagen van de leider tellen en hield hij heel 
goed ♠A en ♠B vast voor -1. 

Het spel zou nog interessanter zijn geworden als 
Zuid in slag twee klaveren naspeelt. De leider moet 
dan zelf alles goed doen en lijkt op zowel ♦V links 
als ♠B rechts te moeten spelen. Dit spel had de  
leider beter tegen Jack (Red: dit bridge programma 
is op dit moment wereld kampioen) op het hoogste 
niveau kunnen spelen, daar wordt na ♥Q meteen ♠A 
op tafel gelegd. 

Uiteindelijk zijn we, met gemiddeld 14,17 Victory 
Points, eerste geworden en hadden Marcel en ik 
zelfs een hogere butlerscore dan ons nevenpaar. 
In de wandelgangen gaat het gerucht dat Marcel op 
zeer korte termijn lid gaat worden van onze club.  
Ik weet zeker dat we de komende jaren nog veel 
van hem gaan horen. 

Ik wil langs deze weg de organisatie bedan-
ken voor het op het laatste moment mogelijk  
maken dat wij als team mee konden doen. Moch-
ten we elkaar aan de bridgetafel treffen en je krijgt 
het voor elkaar een contract te halen of down te 
spelen met ♦7 als laatste slag, verdubbel ik de 
prijs en beloof ik een extra rondje aan de tafel. 

Robbie de Koster
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MEESTERPUNTENREGISTRATIE

 
Hieronder een overzicht van de bridgers van Bridge-
club Leidschenhage die een mijlpaal in de meester-
punten hebben bereikt. Hartelijk gefeliciteerd.

Clubmeester 
[500 meesterpunten, insigne: klaveren in zilver]
• Mevrouw A. ten Cate
• Mevrouw A.H.M. Damink
• Mevrouw C.W.E. en Elsen-v.d. Heuvel
• De heer S. Hack
• Mevrouw B. Hansen
• Mevrouw M.C. van Houtert

Districtsmeester  
[2000 meesterpunten, insigne: klaveren in goud] 
• Mevrouw J.W.R.M. Bakker 
• De heer M. Goris 
• Mevrouw M.L. Haasdijk 
• Mevrouw C. van der Hoek-Zuidgeest 
• Mevrouw C.A. Knijnenburg 
• De heer H.W. Kruidenier 
• Mevrouw A.A.M. Ladrak-Zwaartman 
• Mevrouw M.L. Meuleman 
• De heer M. Michel 
• Mevrouw L.M. Renzenbrink-Vogelzang 
• Mevrouw B.M. van Rooy-Vloemans 
• Mevrouw M. Shah 
• Mevrouw M. van Stekelenburg 
• De heer H. Topzand

Regionaal meester  
[5.000 meesterpunten, insigne: ruiten in goud] 
• De heer W. Goedhart 
• Mevrouw S. van Lynden-Geertsema 
• De heer Th. O. Michielsen 
• De heer C. Ouwehand 
• Mevrouw A. van Rheenen-van Donk 
• Mevrouw J.M.P.J. Roodhuyzen-Stroop 
• De heer M.C. Snell 
• Mevrouw E.L. de Vries 
• Mevrouw A. Ypma

Kandidaat bondsmeester  
[10.000 meesterpunten, insigne: harten in brons] 
• De heer J.G.A. Brandt 
• De heer H.J.A.M. van Daelen 
• Mevrouw H.A. Helsdinge-Sanders 
• De heer E.J. van Tienhoven 
• De heer J.G. van Tilburg 
• Mevrouw C.J. Vroklage-Kamphuis

Bondsmeester  
[15.000 meesterpunten, insigne: harten in zilver] 
• Mevrouw A.K. S. Abbink-Ida  
• De heer C.A.A van Leewen 
• Mevrouw N.N. Meuleman 
• De heer F. Saraber 
• De heer M.H. R.R. Staallekker 
• Mevrouw A.P. Wubben-Vreeburg

Laura Haasdijk

VAN DE VRIJDAGMIDDAG

 
Na 7 weken van harde strijd voor de eerste plaats 
is het de dames Paula van Leeuwen en Nel van 
Heijningen weer gelukt om de diverse aanvallen op 
hun koppositie af te slaan zelfs met een ruime voor-
sprong op de runner up.

Helaas is het drie paren niet gelukt om in de eredi-
visie te blijven en moeten zij noodgedwongen een 
treetje dalen. Ik ben er echter van overtuigd dat er 
zoveel kwaliteit in de degradanten huist dat er na 
6 weken mogelijkerwijs een terugkeer zeker tot de  
mogelijkheden behoort.

Voor drie paren uit de Jupiter league is de promo-
tie een feit, de paren Jos Stijnis, Gerard Wesseling 
en Hetty Doon-de Kroon, Joke Otten-Varkevisser 
verwelkomen wij oude bekenden uit de A, het derde 
paar heeft het een stuk gemakkelijker gehad, want 
zij deden het met zijn drieën, onder aanvoering van 

captain Mary Leurs werd met de hulp van Ellen Hout-
man en Ince Reynders de promotie gerealiseerd.

Ook hier weer drie degradanten waarmee tevens 
duidelijk werd dat we over een zeer integere wed-
strijdleiding beschikken, omdat één persoon daaruit 
tot de degradanten behoorde.

Tenslotte de lijn met de meeste talenten, ook hier 
drie promovendi, waaronder de vrouw van de ere-
voorzitter nl. Gré Vrerschuur-van Nijendaal en Mia 
Willemse-ten Hove, echtpaar Law en Hennie Jilleba 
met Hetty Schlatmann-Hofland. De geruchten dat 
Just Verschuur hand-en-span diensten verricht heeft 
bij het tot stand komen van de promotie van Gré  
berust op pure fantasie waarvan wij ons dan ook met 
klem distantiëren.

Uit piëteit met de degradanten zijn de namen van de 
betrokkenen terug te vinden op de site.

Titus Tavecchio
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OP DIERENDAG KREEG EEN 
NAGTEGAAL DE EERSTE PRIJS

En daar was die dan, de lang voorbereide bridge-
reis van BCLH van 2 tot 4 oktober. Omdat reis- 
leider Martin Huisintveld het trekken aan de leden 
om mee te gaan een beetje zat was, had Ciska  
Michon zich dit maal op deze taak gestort en zij 
kon er weer vijftig bij elkaar brengen. Hulde! En 
al gaat er wel eens wat mis als er op het laatste  
moment een afzegging komt, toch was er een ge-
animeerd gezelschap op de been gebracht onder de  
vertrouwde aanpak van de reisleider. 

Verzamelen in het 
bridgehome. Koffie 
en een aantal prach-
tige taarten – Ciska 
trakteerde – stonden 
klaar en zelfs de bus 
was er. En voorwaar, 
we gingen op tijd 
weg richting Eind-
hoven. En dan is er 
de partnerdans in de 
bus. Je kan natuur-
lijk het hele weekend 

met één partner spelen, maar het is ook spannend 
om de vijf zittingen steeds met iemand anders te 
spelen. Erik van Egmond, zoals immer als wed-
strijdleider geassisteerd door Madelon van der 
Spek, ging rond om te vragen wie met wie ging 
spelen die avond voor de twee zittingen met 6 
maal 2 spellen. En dat ging dan weer in de schoot- 
computer. Maar eerst dus naar Eindhoven. 

Het weer was alle 
dagen voortreffelijk, 
dus er was veel ter-
rasbezoek, maar 
zoals altijd zijn er 
ook die gaan shop-
pen. Zelf zat ik op 
een terras als het 
ware geklemd tus-
sen de standbeel-
den van grote heer 
Philips, de grond-
legger van u weet 
wel en Jan van 
Hooff. 

Nooit van gehoord van die man. Maar er stond ook 
nog vrijheidsstrijder bij. Vraag je je toch af wat was 
dat dan voor een man? Via internet bleek dat het 
een Patriot was. Over dit soort vrijheidsstrijders 
dachten ze toch in het oranjegezinde westen heel 
wat anders dan in Eindhoven. Hij heeft ook nog  
gevangen gezeten in Den Haag.

Om drie uur weer de bus in, op naar de Schaep-
kens van Fijth in Valkenburg. Een hotel geweldig 
geschikt om te bridgen in daartoe beschikbare zaal 
en goed eten. Alleen het afrekenen van de drank is 
nog niet je van het. Je moet er zakjes plastic munt-
jes kopen. Per zakje van dertig stuks. En dan moet 
je daarmee je drankjes betalen. Van onze bridge-
club zouden ze daar kunnen leren dat het betalen 
met bonkaarten veel makkelijker is, dan om eerst 
geld om te wisselen voor plastic munten, die nog 
vrij snel op gaan ook, maar die eigenschap hebben 
bonkaarten ook. Goed gedronken werd er deson-
danks. Ook op het terras van het hotel.

Tegen zessen was het aantreden in de gezellige 
eetzaal en zelf eten halen in drie of vier of vijf gan-
gen, dat kan je zelf zo uitgebreid en beperkt doen 
als je wil, en vervolgens aanzitten aan de voor ons 
gereserveerde tafels. 

Dit alles in een redelijk tempo zodat op tijd  
begonnen kon worden aan de speelrondes. Naar 
de speelzaal en de indeling opgehaald: in de  
B-lijn en geen stilzittafel gelukkig. Loek, mijn 
echtgenote, bleek in bloedvorm en hier en 
daar met wat hulp van de tegenstanders scoor-
den wij goed. Zelfs zo dat we in de topintegraal  
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uitslag paar nummer één geworden waren. Dat on-
danks dat we met ♠A buitenboord niet 6♥ maar 6SA  
boden en daarop slecht scoorden omdat degenen 
die uit moesten komen niet schoppenaas op tafel 
legden. Daardoor kon plus 6♥ + 1 gescoord worden. 
Vreemd dat het beste bod maar even twintig procent 
scoorde. Mijn tweede maat die avond was Frido  
Schönbach. En dat kwam nog goed uit want die was 
in de A lijn eerste geworden met zijn vrouw en stond 
dus tweede in de topintegraal. Wie bedenkt nu zo iets 
van te voren? Frido toverde hier en daar ook. Onder 
meer bood hij een volstrekt onhaalbare 3SA tegen 
de nummers drie en vier van dat moment, wegens 
discretie alleen met letters te omschrijven als J.B. 
en R.d.K. Hij kreeg het voor elkaar om bij hen een 
Heer en een Aas over elkaar te laten tuimelen. Alles 
bij elkaar weer een redelijke score over die tweede 
zitting. Na wat munten te hebben afgedragen, ter 
bedde. Nu was er ontbijt om acht uur, zo werd wreed 
aangekondigd, maar gelukkig maar liep dat uit. Het 
was een groots ontbijtbuffet. Niets meenemen werd 
verzocht, maar ik kan niet zoveel tegelijk op. Jammer 
dan, maar stel u gerust ik ben toch nog een paar kilo 
gegroeid in dit weekend met de zondag erbij.

En toen waren we weer vrij om te doen en laten 
wat we wilden. Er waren er die een bridgekoffer-
tje speelden. Sommigen gingen langs de terrassen 
en bezienswaardigheden van Valkenburg - komt 
van Valckenborgh - en wij gingen met de trein naar 
Maastricht. De treinreis daar in dat Limburgse is 
voor ons westerlingen een avontuur op zich. Dat 
komt door Veolia. Die rijdt daar met eigen treinen. 
Moet je nog een meereiskorting, vroeg mijn echt-
genote die een kortingskaart van de spoorwegen 
bezit. Nu laat maar voor dat kleine stukje, sprak ik. 
Dus ingecheckt, ging allemaal goed, maar dat kan 
zomaar fout gaan. Want ook de NS is actief. Bei-
de maatschappijen hebben eigen incheck- en uit-
check -paaltjes en dat kan mooi mis gaan zo bleek 
op de terugweg. Toen bleek dat de meereiskorting 
en het inchecken bij de NS niet golden voor Veolia. 
Wij arme westerlingen wisten niets van die ellende 
en het zou ook niet mogen kunnen, zo vind ik. Het 
Vrijthof trok en de zon ook, dus weer op een ter-
ras. En als je niet wandelen kunt, dan maar varen. 
Leer je weer ook wat. Maastricht komt van Mosam  
trajectum. Dat is doorwaadbare plaats van de 
Maas dus. Je ziet de oudste brug van Nederland:  
de St. Servaasbrug uit de 11e eeuw na Christus.

Op zichzelf is die te laag voor het scheepvaart  
verkeer. Dus is er een klapbrug aangeknoopt met 
als bijzonderheid dat het voetgangersgedeelte een 
hoge boogbrug wordt als de brug opengaat en de 
voetgangers dus gewoon door kunnen lopen. Wel-
iswaar ging de brug open, maar we hebben geen 
rolstoelganger op de loopbrug gezien,wat wel span-
nend geweest zou zijn. Je wordt op de boottocht 
herinnerd aan Pieter Ragout met de sfinx keramiek 
en je komt bij de St. Pietersberg waar Ragout de 
grondstof weghaalde uit de St. Pietersberg, evenals 
de ENCI trouwens. Wij voeren tot de grens van Bel-
gië tot bij het 15 meter hoger liggende Albertkanaal. 
Om daarin te komen zijn er vier sluizen gebouwd. 
Terug naar Valkenburg viel Edje van de Kroft, maar 
zij brak ditmaal niets. 

Weer terras, traditiegetrouw, weer eten, weer kaar-
ten. Eerste zitting met Rosey Schönbach. Die was 
verschrikkelijk actief, maar vooral met geld inza-
melen. Dat komt zo. Je moet voor de organisa-
toren toch ook wat doen. Als je ziet wat voor tijd 
er in gaat zitten om zo’n reis voor te bereiden en 
te begeleiden, zou het onbetaalbaar worden bij 
doorberekening. Nu liet Rosey niet los voordat zij  
iedereen benaderd had voor een bijdrage om toch 
wat aardigs te kunnen doen. Zoiets kost helaas 
concentratie. De score was dan ook iets lager, 
maar toch nog redelijk. Met Fred Worm ’s avonds 
ging de score en het drankgebruik weer omhoog. 
Al met al was ik toch een aantal plaatsen in het  
algemeen klassement gezakt. De beweringen over 
de scores zijn te verifiëren op de uitslagen site. 
Na afloop zoveel drinken dat de munten precies  
opgaan is de kunst. En ook dat lukte. Zij het dat er 
een zakje plastic geld bijgekocht moest worden.
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De volgende ochtend, de eerste dag van de week 
dus, kortom zondag 4 oktober, dierendag, moesten 
we al om tien uur in de bus zitten. Normaal ga ik om 
tien uur ter kerke en daar zou het bijvoorbeeld over 
Israëlzondag gegaan kunnen zijn, maar in de bus 
ging het over de spelletjes van de vorige avond en 
vooraan bij een tafel in de bus, daar waren er ook 
nog twee van, werd enthousiast geklaverjast. De 
reis naar den Haag liep wat uit. We moesten naar 
het Omniversum. Daar was gedekt voor de lunch. 
Helaas de tafels moesten worden afgedekt, want er 
moest worden gebridged. 

En de overigens uitstekende lunch moest tussen 
het spelen door genoten worden. Dit alles omdat 
om vier uur de film over de Panda’s begon en daar 
hadden we kaartjes voor. Het bridgen met mijn vas-
te partner Ria Worm was goed verlopen. Ondanks 
een paar uitglijders werd er prima gescoord. En dan 
maar afwachten wat de concurrentie gedaan heeft. 
Toen naar de film. Het was nog een forse klimpartij 
om naar boven te komen in de filmzaal, maar dan 
heb je wel een voortreffelijk uitzicht. Voordat we 
weer weggingen, werd er nog een tegenlichtfoto 
van het gezelschap gemaakt, maar die is niet zo 
mooi geworden, helaas. Weer in de bus. Ook voor 
de chauffeur was wat geld opgehaald. Jazeker, nu 
door Martin zelf. Die man ook weer blij.

Op naar het bridgehome. Daar was weer vrij drin-
ken, want Martin had nog wat geld over gehouden.  
En er werd een muziekquiz gehouden. Groepen 
met codenamen werden gevormd, lijsten uitge-
deeld en daarna werden fragmenten afgespeeld en 
moest verteld worden, wie en wat. Daarin ben ik 
geen held en de muziek was meer van na mijn tijd, 
zeg maar en wat wel van mijn tijd was, wist ik ook 
niet. Onze groep had niet de hoofdprijs, maar gezel-
lig was het wel. Vervolgens eten. Indisch–Chinees 
van: zie de advertentie in ons blad. Dat smaakte 
weer erg goed. En toen de prijsuitreiking. Gestart 
werd overigens met waarderende woorden van  
Frido Schönbach over de organisatie van ons reisje 
en met een blijk van waardering voor organisatoren 
en wedstrijdleiding. En ik maar foto’s maken. 

Toen bij de prijsuitreiking werd gezegd dat iemand 
anders maar moest fotograferen, was het duidelijk 
dat ik op dierendag de aanvoerder van het klasse-
ment was geworden en dus winnaar van de schit-
terende beker en van een leuke prijs, een week-
endje weg. 

Op de laatste dag had ik Jan Bourquin ingehaald, 
die als tweede eindigde en Joop van der Spek,  
de derde in de rangschikking. Wat een geweldig  
resultaat, dank partners, waarvan met twee ruim 
64% gehaald!

En iedereen kreeg een prijs van de door het jaar 
heen door Martin bijeengebrachte prijzen. Op naar 
volgend jaar.

Herman Nagtegaal
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IMPRESSIE VAN DE 2E DIVISIE

Leidschenhage mag dit seizoen met 4 viertallen 
uitkomen in de 2e Divisie van de NBB. Als u de uitslagen 
site van de NBB aanklikt, zult u uw ogen niet geloven. 
In groep 4 staat L’Hage 1 (Peter-Paul Worm, Maarten 
van Os, Jan Bourquin en Wieger Stapel) bovenaan 
en L’Hage 3 (Astrid Turion, Eric van Dijk, Rik Naus en 
John van Veen) op een solide gemiddelde van 50%. 
In groep 5 staat L’Hage 4 (Erik van Egmond, Malcolm 
Staallekker, Mariemme van de Haar, Koen Poppe, 
Sam (Shangyou) Nie en Wolf Tostmann) bovenaan en 
L’Hage 2 (Paul Hoevenaars, Robbie de Koster, Anke 
Wijma en Ronald Kuip) staat 2e!

In dit artikel wil ik u iets mee laten beleven van de 
wedervaardigheden van L‘Hage 4. Om goed te scoren 
zijn een aantal zaken van belang. Ten eerste moet het 
een beetje meezitten, je moet “het loefje hebben”. 
Ten tweede moet je goed spelen en ten derde moet 
je cadeautjes gretig uitpakken. Van alle 3 zaken een 
voorbeeld.

Het zat niet tegen
In de tweede ronde krijg je de volgende hand: 
♠AH105, ♥742, ♦H108, ♣B85. Noord en Oost 
passen en Zuid opent met 1♥. Nu kan partner best 
nog een aardige hand hebben, want met ♠H985, 
♥H97, ♦106, ♣HVB5 moet in de 1e en 2e hand wor 
den gepast. De hand is te zwak voor SA (13 – 15) 
en openen met 1♦ kan niet in 1e en 2e hand, want 
daarvoor heb je minstens een 4-kaart ♦ nodig. Dus 
als partner wat heeft, is een deelscore nog steeds 
mogelijk. Je doubleert dus op dit minimum. Het is 
mijn ervaring dat hoe eerder je in de bieding komt, 
hoe veiliger het is. West bod 4♥ en dat is volgens 
mij een directe transfer naar 4♠ bij de buren. Partner 
bood inderdaad 4♠. Waarop werd rondgepast.

Het spel:

Spel 9 
N/OW

♠ 
♥ 
♦ 
♣

VB 
AHB9 
652 
7632

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH105 
742 
H108 
B85

♠ 
♥ 
♦ 
♣

98762 
10 
974 
HV94

♠ 
♥ 
♦ 
♣

43 
V8653 
AVB3 
A10

Het contract werd gemaakt! Uitkomst ♥3. Noord 
speelde in de 2e slag geen ruiten in, maar probeerde 
een 2e harten. Hierna kon het contract niet meer 

down, want de leider deed de troeven goed en de 
3e ruiten ging weg op de 4e klaver. Aan de andere 
tafel maakte het nevenpaar 9 slagen in een 
harten contract. In totaal 760 voor de “good guys”.  
In het volgende spel heeft u op eerste hand (allen): 
♠A764, ♥V105, ♦H97, ♣H107. Je opent met 1♣, 
Oost volgt met 3♥ en gaat: pas, pas. Wat biedt je? 
Onze Noord gaf een doublet, waarna Zuid 3 down 
hobbelde in 3♠, gelukkig niet gedoubleerd. Je moet 
passen, want gezien je hartens heeft partner geen 
strafpas en blijkbaar ook niet voldoende voor een 
informatie doublet. 

Aan de andere tafel volgde Oost met slechts 1♥, 
Zuid bood 1♠ en via 2♣ van West werd 4♥ bereikt, 
dat met een overslag werd gemaakt. Winst 8 IMPs. 
Goed spel (?), maar het zat zeker niet tegen.

Dit was het spel:

Spel 13 
N/ allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A764 
V105 
H97 
H107

♠ 
♥ 
♦ 
♣

1095 
6 
AB3 
AVB954

♠ 
♥ 
♦ 
♣

3 
AHB7432 
V862 
6

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HVB82 
98 
1054 
832

Goed spelen
In de 4e hand heb je in West: ♠H64, ♥AH985,  
♦A2, ♣HB6. 18 punten, dus je opent in het Precisie 
systeem met 1♣ (16+, ongeacht verdeling). Noord, 
die eerst gepast heeft, volgt met 1♦ en je eindigt in 
4♥. Het hele spel lag als volgt, maar kijk alleen naar 
de OW handen.

Spel 1 
N/ -

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A7 
B32 
HVB53 
842

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H64 
AH985 
A2 
HB6

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V1053 
V76 
986 
V107

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B982 
104 
1074 
A953

 
Noord start met ♦H en je moet er wel voor gaan spe-
len. Je mag in schoppen maar één slag verliezen en 
lijkt het erop dat daarvoor ♠B bij Noord moet zitten. 
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Maar goed, eerst troeftrekken en zien of je wat te 
weten kunt komen van de handen van Noord Zuid.

Tijdens het spel blijkt dat Noord een 3-kaart in  
harten en in klaver heeft. Hij heeft ook een 5-kaart 
ruiten. Dus maar een dubbelton schoppen en om-
dat hij heeft gevolgd, moet daar het aas wel bijzit-
ten! Je speelt een kleine schoppen naar de vrouw 
en duikt de volgende schoppen af voor contract. De 
tegenpartij was zo sportief om een complement te 
geven voor het afspel. Aan de andere tafel werden 
maar 9 slagen gemaakt.

Cadeautjes uitpakken 
Je hebt op de 1e hand: ♠AB1092, ♥A106, ♦B109, 
♣A7. Een mooie 14-punter, die je opent met 1♠. 
Het bieden gaat verder:

West Noord Oost Zuid
1♠ 1SA Pas 2♠*
X 3♣* Pas 3SA
X* Pas Pas Pas

2♠ = transfer voor ruiten 
3♣ = ik heb goede ruiten mee

X* = De schoppen zijn behoorlijk sterk en met 2 
azen moet het contract wel down gaan, als part-
ner maar start met schoppen. Het doublet vraagt 
daarom. Het hele spel:

Spel 24 
W/ -

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H64 
V92 
HV 
HV832

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AB1092 
A106 
B109 
A7

♠ 
♥ 
♦ 
♣

853 
H43 
862 
10965

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V7 
B875 
A7543 
B4

Nogal stevig geboden door NZ. Een vroegere part-
ner van mij zou het bod van Noord een “doorge-
zakte” SA noemen. Met recht, want het volgbod 
heeft veel weg van het door Herman Filarski (1912 
– 1982; topbridger, schrijver en jarenlang redac-
teur van de Vragenbus) geïntroduceerde begrip 
“puntenkul”.

West zag met heel veel genoegen de ♠V in de 
dummy liggen en had nu zelf 2 down in handen. 
De ♥H van partner was een extra bonus voor + 
500. Het nevenpaar speelde West één down in 2♠. 
Opbrengst: + 550.

Ging er dan niets mis? Ging alles alleen maar 
goed? Neen, natuurlijk niet, maar er ging veel 
meer goed dan verkeerd en maar weinig echt ver-
keerd. Dat blijkt uit onze uitslagen van 2 keer 18 – 
2. Over onze missers zal ik mogelijk een volgende 
keer schrijven, als we minder euforisch zijn.

Het zal ons het volgende weekend wellicht niet 
zo voor de wind gaan en we kennen allemaal de 
uitdrukkingen: “Het eerste gewin is kattengespin” 
en “Eén zwaluw maakt nog geen zomer”. Maar de 
eerste punten hebben we alvast “in de knip”. Dat is 
een prettig gevoel in een poule waar 5 van de 14 
teams aan het eind van het seizoen degraderen.

Wolf Tostmann

KOFFERBRIDGE

 
Sinds begin dit seizoen heb ik de administratie-
ve handelingen betreffende de verhuur en (ge-
deeltelijk) de samenstelling van de Bridgekoffers 
over genomen van Wim den Tonkelaar. Wim blijft  
samen met Peter Versteegh nog wel betrokken 
bij de samenstelling van de koffers. Een speciaal 
dankwoord ook voor Nellie en Jacques de Jong 
voor het steken van de kaarten in de mapjes, een 
hele klus! Ik ben blij dat ik dit niet zelf hoef te doen. 

De meeste van u weten ongetwijfeld hoe het werkt, 
maar beter een keer te veel dan te weinig verteld. 
In de ruimte tussen speelzaal en rookruimte staan 
op dit moment 25 koffers gevuld met 24 tot 32 
spellen. De omschrijving en het aantal spellen kunt 
u vinden op de lijst die naast het rek hangt. Vindt 
u het leuk om met de “betere” bridger vergeleken 
te worden, huur dan een koffer uit het topcircuit 
of een eerste divisie koffer. Vindt u het leuk om 
met de “doorsnee” bridger vergeleken te worden 
huur dan een koffer van bijv. een kroegentocht of 
clubavond. 
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Spel Wedstrijd/toernooi datum # paren # spel Wie
151 ½ Finale NK senioren 20-04-2011 55 32 PV
152 ½ Finale Ruitenboer 20-03-2011 122 32 PV
153 HBW heren paren 09-08-2011 36 32 PV
154 HBW Open paren 14-08-2011 66 32 PV
155 ½ Finale NK gemengde paren 10-03-2012 132 32 PV
156 ½ Finale NK senioren 25-04-2012 51 32 PV
157 ½ Finale Ruitenboer Zoetermeer 25-03-2012 94 32 PV
158 1e divisie paren 01-04-2012 32 32 PV
159 BUTLER Clubcompetitie Crash 03-09-2015   10-09-2015 28 32 PV
160 BUTLER Clubcompetitie Crash 17-09-2015   24-09-2015 28 32 PV
161 Hutspottoernooi 2014 28-09-2014 40 32 WdT
162 NBB Clubchallenge 2014 18-10-2014 60 32 WdT
163 Marathon Leidschenhage zitting I 2014 25-10-2014 32 32 WdT
164 Marathon Leidschenhage zitting II 2014 25-10-2014 32 28 WdT
165 ABN/AMRO toernooi 2014 18-10-2014 126 28 WdT
166 Lions Drive Prinses Marianne 2014 18-10-2014 80 28 WdT
167 Oliebollentoernooi 2014 29-12-2014 80 24 WdT
168 Kaastadtoernooi Alkmaar 2015 26-10-2015 60 32 WdT
169 Finale NK gemengde paren 2015 15-04-2015 70 32 WdT
170 Finale NK senior paren 2015 18-04-2015 130 32 WdT
171 Bridge Beter spellen + commentaar 1985/2010 102 24 MH
172 Bridge Beter spellen + commentaar 1985/2010 102 24 MH
173 Bridge Beter spellen + commentaar 1985/2010 102 24 MH
174 Bridge Beter spellen + commentaar 1985/2010 102 24 MH
175 Bridge Beter spellen + commentaar 1985/2010 102 24 MH

N.B. koffers 171 t/m 175 met bied, af,- & tegenspel 
tips van Berry Westra

Bovenstaand bericht heb ik in het begin van dit  
seizoen geschreven. Inmiddels zijn we een tijdje 
onderweg in het nieuwe seizoen en wil ik graag nog 
het volgende aan u vragen om mij het leven iets 
makkelijker te maken.

1. Vul een huur formulier in, ook als u daarvoor 
een pen moet “zoeken”

2. Vergeet niet om uw telefoonnummer op het  
formulier in te vullen

3. Vergeet niet om het koffernummer op het  
formulier in te vullen

4. Indien u niet voldoende klein geld heeft en van 
plan bent de rest bij terugbrengen te betalen, 
schrijf dit dan op het formulier

5. Gooi geld en het formulier los van elkaar in de 
bus. Origami kunsten leiden bijna altijd tot het 
rapen van muntjes van de vloer

6. Betaal a.u.b. zo min mogelijk met muntjes van 
5,10 & 20 cent

7. Controleer de munten. Helaas hebben we ver-
schillende op onze Euro lijkende munten in de 
bus ontvangen 

Martin Huisintveld

Wilt u oefenen voor het 4-tallen huur dan een 
butlerkoffer. Nieuw dit jaar zijn 5 koffers met 
leerzame spellen uit het blad Bridge Beter  
www.bridgebeter.nl. Deze koffers zijn door 102 
paren gespeeld en uw resultaat is dus meteen 
het percentage dat u op de club gescoord zou 
hebben. Naast het percentage vindt u in deze  

koffers ook tips over bieden, afspel en tegenspel 
van Barry Westra. Leerzaam en leuk! 

Zolang de voorraad strekt liggen er in of bij het  
kofferrek exemplaren van het (maand)blad Bridge 
Beter t.w.v. € 3.25. Huurt u een van deze koffers, 
dan mag u er 1 meenemen. 
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“WAAROM WORDT DIT NIET EENS BIJ 
ONS GEHOUDEN?”

 
Reizend door bridgeland heb ik deze vraag regel-
matig gehoord of gekregen. Onze leden bridgen 
graag en doen aan vele wedstrijden en toernooien 
mee. En zonder te willen opscheppen, constateren 
we dan veelvuldig dat ons bridgehome zo gek nog 
niet is met zijn lage barprijzen en de mooie bar en 
grote zaal, van alle bridge-gemakken voorzien. 
Wij als wedstrijdleiders zijn ook regelmatig zwaar 
bepakt op weg met laptop, printer, verlengsnoe-
ren en bridgemates. Om nog maar te zwijgen over 
de bananendozen vol met gedupliceerde spellen.  
Wij zijn ook blij “als het bij ons is”.

Als bestuur dachten we ook iedereen een plezier te 
doen door enkele centrale dagen van het viertallen 
bij ons te hosten en ook de extra clubdrives worden 
zeer gewaardeerd gezien de opkomst.

Maar onze vereniging is een vereniging die op  
vrijwilligers draait. Dat is ook de reden dat we de 
barprijzen zo lekker laag kunnen houden. En wij 
vragen onze leden dan ook regelmatig of ze de 
handen uit de mouwen willen steken. Vele handen 
maken licht werk en vele klussen en klusjes worden 
vaak graag gedaan door onze leden.

Echter, achter de bar staan betekent dat men niet 
mee kan bridgen en dat vinden wij bridgers natuur-
lijk niet leuk. Om die reden heeft het bestuur beslo-
ten om ook dit seizoen de barmedewerkers tijdens 
de weekend evenementen weer een vergoeding 
van €25,- per dagdeel te betalen. Wij hopen dat 
dit mensen over de streep trekt om op de komen-
de evenementen achter de bar te komen helpen 
of te helpen met het klaarmaken van een lunch.  
De invullijst hangt in de zaal.

Agenda:

31-10 2e divisie viertallen groep 4  
 (2 teams van L’hage)

07-11 hoofdklasse en tweede klasse viertallen

21-11 marathon 
     
          Madelon Spek

DANK VOOR ALLE BELANGSTELLING 
EN...

 
Mevrouw, mijne heren,

Zo zit je te bridgen en zo lig je geopereerd en al in 
het ziekenhuis. Geen feest, maar wel goed gegaan 
en prima verzorgd.

Veel aandacht, waaronder de door velen getekende 
beterschapskaarten van MACM, DOCM en VRIJCM, 
maar ook het bezoek van uw afgevaardigde mevrouw 
Artes, die een fraaie orchidee mee heeft genomen. 

Op de bijlage een foto 
van alle reacties, met 
bijzondere dank aan 
u allen.

Met vriendelijke groet 
en hopelijk tot gauw.

 
Thea van den Berg – 

van Westbroek 

JOS, BEDANKT

 
Omdat Leonie Castenmiller helaas moest stoppen 
met bridgen op de woensdagavond, betekende dat 
voor vrijwilliger Jos Castenmiller ook het einde van 
vijf jaar trouwe bardienst. 

Jos, hartelijk dank voor je geweldige inzet.

Frits Saraber (WOC)
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UITLEG BUTLERTELLING   
 

Bij Butler wordt de score van een spel niet omge-
rekend in een percentage maar in IMP’s (Internati-
onal Match Points). 

Deze uitleg is vooral bedoeld voor de spelers in de 
lagere lijnen.

Het gaat er bij Butler niet om of je beter of slechter 
scoort, maar HOEVEEL je beter of slechter scoort. 
Het is handig als je weet dat bijv. 3♠ + 1 een score 
oplevert van 170 punten, maar als je 4♠ (de manche) 
biedt en maakt een score krijgt van 420 punten als 
je niet kwetsbaar bent of zelfs 620 punten als je wel 
kwetsbaar bent.

In een butlerwedstrijd gaat het er om zo veel mogelijk 
IMP’s te verzamelen. Bij een goed resultaat verdien je 
IMP’s en bij een slecht resultaat lever je IMP’s in. Een 
resultaat van 0 IMP’s komt overeen met 50% in een 
gewone parenwedstrijd.

Eerst een paar voorbeelden, waarbij je kan zien hoe 
het aantal IMP’s wordt berekend.

Voorbeeld 1 
Paar A speelt 3♠ +1 (score is 170 punten).  
Alle andere paren spelen 3♠ contract (score is 140). 
In een butlerwedstrijd krijgt paar A slechts 1 IMP voor 
dit spel omdat het verschil in de score maar 30 pun-
ten is. In paren is 3♠ +1 een volle top.

Voorbeeld 2 (niet kwetsbaar) 
Paar A speelt 4♠ contract (score is 420).  
Alle andere 5 paren spelen 3♠ +1 (score is 170).

De gemiddelde score is dan 212 punten: (5x 170 + 
1x 420) gedeeld door 6 (6 is het totaal aantal paren in 
dezelfde windrichting).

Paar A heeft dan een betere score van 208 punten 
dan het gemiddelde (420 - 212).

Paar A krijgt dan 5 IMP’s omdat het positieve verschil 
in de score 208 punten is (zie tabel).

De andere 5 paren hebben een slechtere score van 
42 punten dan het gemiddelde (170 - 212) en krijgen 
elk -1 IMP.

Voorbeeld 3 (wel kwetsbaar) 
Paar A speelt 4♠ contract (score is 620). 
Alle andere 5 paren spelen 3♠ +1 (score is 170). 
 
De gemiddelde score is dan 245 punten: (5x 170 + 
1x 620) / 6.

Paar A heeft dan een betere score van 375 punten 
dan het gemiddelde (620 - 245).

Paar A krijgt 9 IMP’s voor dit spel omdat het posi-
tieve verschil in de score 375 punten is.

De andere 5 paren hebben een slechtere score 
van 75 punten dan het gemiddelde (170 - 245) en 
krijgen elk -2 IMP’s.

Het is belangrijk om een kwetsbare manche te bie-
den als die een redelijke kans van slagen heeft 
omdat vanwege de hoge score veel IMP’s zijn te 
verdienen.

Voorbeeld 4 (wel kwetsbaar) 
Paar A speelt 4♠ en gaat 1 down (score is -100). 
Alle andere 5 paren spelen 4♠ contract (score is 
620).

De gemiddelde score is dan 500 punten: (5x 620 + 
1x -100) / 6.

Paar A heeft dan een slechtere score van 600 pun-
ten dan het gemiddelde (-100 - 500).

Paar A krijgt -12 IMP’s voor dit spel omdat het ver-
schil in de score 600 punten negatief is.

De andere 5 paren hebben een betere score van 
120 punten dan het gemiddelde (620 - 500) en krij-
gen elk 3 IMP’s.

Het is belangrijk om een geboden manche te ma-
ken. Wanneer je down gaat in een manche terwijl 
andere paren de manche wel maken, ga je veel 
IMP’s inleveren.
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Voorbeeld 5 (niet kwetsbaar)

Paar A speelt 3 SA +1 (score is 430). 
Alle andere paren spelen 4♠ contract (score is 420).

In een butlerwedstrijd krijgt paar A 0 IMP’s voor dit 
spel omdat het verschil in de score slechts 10 pun-
ten is, terwijl in een gewone parenwedstrijd paar A 
op dit spel 100% gescoord zou hebben.

Manches en slems kunnen veel IMP’s opleveren, 
althans als de manche of slem wordt geboden en 
gehaald, terwijl andere paren dat niet doen.

Het maken van een overslag kan in een gewone  
parenwedstrijd een hoog percentage opleveren, 
terwijl een overslag in een butlerwedstrijd hooguit 1 
IMP kan opleveren.

Bij Butler kun je op een deelscorespel nooit veel 
winnen of verliezen, terwijl een moeilijke manche of 
een moeilijk slemspel een enorme invloed kan heb-
ben op het resultaat van de hele avond. Met andere 
woorden: het ene spel is veel belangrijker voor de 
zittinguitslag dan het andere spel.

Butler is niet persé beter, moeilijker of eerlijker. 
Butler is een andere manier om competitie te laten 
plaatsvinden en vraagt om een andere strategie 
van spelen en bieden

Bij Butler moet men zich concentreren op:

1 - het maken van je contract 
2 - het bieden van manche (of slem) 
3 - het vermijden van catastrofes

Hieronder volgen een aantal tips voor de juiste 
strategie.

Maak je contract. Neem geen extra risico’s om 
overslagen te behalen, want die leveren nauwe-
lijks extra punten op. 

Een overslag is alleen wat waard als je contract 
zeker is. Als je gokt op een overslag en de gok 
lukt, levert dat hooguit 1 IMP op. Als de gok mis-
lukt, lever je al snel 10 IMP’s in;

Mis geen manches. Als de manche erin zit, 
moet je hem bieden. Bij twijfel toch proberen de  
manche te bieden. 

De manche missen is te kostbaar. Als je kwets-
baar bent mag je iets meer riscico nemen dan bij 
niet kwetsbaar. Maar ga niet tegen beter weten in 
manches bieden omdat het nu eenmaal Butler is;

Als tegenspeler neem je wat meer risico om het 
contract down te spelen. Krijgt de leider hierdoor 
een upslag dan kost het slechts 1 IMP terwijl het 
10 IMP’s oplevert als de leider wel down gaat;

Doubleer een deelscore niet als er een kleine 
kans is dat de tegenstanders het contract kunnen 
maken. Er is sprake van een deelscore wanneer 
het contract lager is dan een manche;

Als je de keuze hebt tussen verschillende man-
ches, biedt dan de meest zekere manche. 

Bijv. als er een risico is dat 3 SA down gaat, kan 
5♣/♦ de voorkeur hebben, want het verschil tus-
sen de scores is slechts klein, terwijl er wel een 
groot verschil is tussen 5♣/♦ contract en 3 SA –1;

Kies bij deelscores de veiligste troefkleur, dus lie-
ver 3♦ dan 3♠ als de ruitenfit beter is; 

Als er slem in zit mag je dat niet missen. 3 SA + 3 
(kwetsbaar) kost zomaar 12 IMP’s als anderen 6 
SA contract maken.

In onderstaande IMP tabel staat vermeld hoe-
veel IMP’s je kan verdienen of verliezen bij een  
bepaald verschil in een score. 

Verschil

0 – 10

20 – 40

50 – 80

90 – 120

130 – 160

IMPS

0

1

2

3

4

Verschil

170 – 210

220 – 260

270 – 310

320 – 360

370 – 420

IMPS

5

6

7

8

9

Verschil

430 – 490

500 – 590

600 – 740

750 – 890

900 – 1090

IMPS

10

11

12

13

14

Verschil

1100 – 1290

1300 – 1490

1500 – 1740

etc.

IMPS

15

16

17

etc.

Voorbeeld:   
• Je hebt kwetsbaar 3 SA contract gespeeld, dat  
 is een score van 600 punten.

• De gemiddelde score van alle paren in je eigen 
lijn is 200 punten.

• Het verschil is dan 600 - 200 = 400 punten in je 
voordeel en heb je volgens deze tabel 9 IMP’s 
verdiend, terwijl je tegenstander 9 IMP’s moet 
inleveren.

Frits  Saraber
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JEUGDBRIDGEN? OFTEWEL SOCIAAL 
SAMENZIJN VAN JONGEREN

 
Ja, u heeft het goed gelezen, dit artikel gaat over 
jeugd en bridgen. Op Bridgeclub Leidschenhage te 
Leidschendam zijn er momenteel een flink aantal 
mensen, die zich inzetten voor jeugdbridge. Inmid-
dels is in er in maart 2015 door een van onze brid-
geleraren, Toos van Leeuwen, een initiatief gestart, 
dat echt zoden aan de dijk heeft gezet. Bridgeclub 
Leidschenhage mag zich sinds september 2015 
verheugen in een heuse jeugdbridgeclub op de vrij-
dagavond! Bij deze jeugdafdeling zijn nu al dertien 
jeugdleden geregistreerd, variërend in leeftijd van 
12 jaar tot en met 21 jaar en nu is het zaak om dit 
te gaan uitbreiden. Dit initiatief komt niet zomaar uit 
de lucht vallen, want er zijn maanden van ideeën en 
overleg aan vooraf gegaan, maar Toos heeft al heel 
snel het initiatief genomen om woorden in daden 
om te zetten en een werkbaar geheel op te zetten.

”Bridge is een sport voor oude mensen” is het hui-
dige gezegde. Niets is minder waar, maar hoe krijg 
je deze boodschap overgedragen aan de huidige 
jeugd? Hoe kan je ze hier warm voor laten lopen, 
want de huidige technologie heeft de tijd van ge-
zinsspelletjes behoorlijk verdrongen en zaken 
zoals monopoly, kaartspelletjes en mens-erger-
je-niet, worden telkens minder gedaan. Het is na-
tuurlijk ook een feit dat de computer allerlei spelle-
tjes beheerst, een verslavend effect heeft en, wat 
natuurlijk ook zwaar meetelt, het makkelijk maakt 
om iets in je eentje te doen zonder dat je hiervoor 
de deur uit hoeft te gaan. Het sociale aspect van 
spelletjes is dus zijn rol in de maatschappij aan het 
verliezen en de spelletjes op de computer winnen 
nog altijd terrein. 

Mooie kleuren, geluidseffecten en niveaus die je 
kan instellen, dat is de kracht van de computer en 
dit moet ook beslist niet worden ontmoedigd, want 
dit heeft toch echt de toekomst. Ook op arbeids-
technisch gebied. Toch wordt deze ontwikkeling 
door veel mensen als zorgelijk ervaren, want soci-
aal besef en persoonlijk contact blijft een ontzettend 
belangrijk aspect van iemands normen en waarden 
en deze wil je dolgraag aan je kinderen meegeven 
bij hun opvoeding. Het is zonder meer waar dat 
bridgen over de hele wereld op dit moment wordt 
gespeeld door oudere mensen, maar als je ze 
vraagt hoe oud ze waren toen ze begonnen, komt 
de leeftijd 18 jaar toch wel heel veel voor. Deze jon-
geren van vroeger, kom je nu vaak in de Nederland-
se top tegen, zodat hier maar weer uit blijkt dat het 
spreekwoord “jong geleerd, oud gedaan” duidelijk 
van toepassing is.

Om bij het begin te beginnen, was er eind 2014 een 
idee van één van de bridgeleraren van Bridgeclub 
Leidschenhage, genoemde Toos van Leeuwen, die 
het toch wel heel erg leuk zou vinden als er iets kon 
worden opgezet, dat bridgen voor jeugd aantrek-
kelijk en uitdagend zou kunnen maken. Zij had al 
veel ervaring als bridgeleraar en was er al goed in 
geslaagd haar eigen kinderen ook aan het bridgen 
te krijgen. Deze beide dochters spelen heden ten 
dage nog steeds! Toos wilde meer mensen deelge-
noot maken van hoe heerlijk en vooral sociaal deze 
sport kan zijn en dan speciaal gericht op kinderen 
en het spelenderwijs doceren.

Toos is om de tafel gaan zitten met mensen die kin-
deren hebben, die hier eventueel voor gewonnen 
zouden kunnen worden. De schrijfster van dit arti-
kel heeft zelf al één zoon, Casper, die actief op de 
clubavond meespeelt. Dus hij is ook onder andere 
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gebruikt als vraagbaak en test persoon voor de 
opzet van de jeugdbridgeclub. De bedoeling was 
zeer duidelijk: het maken van een voor jeugd aan-
trekkelijk concept voor het leren van bridgen. Het 
resultaat is nu geworden, dat kinderen altijd in ge-
zelschap van een volwassene naar de clubavond 
komen, welke oudere het spel al in meer of min-
dere mate beheerst en dan gaan ze heel onge-
dwongen kennis maken met het mooie kaartspel. 
Toos begint de avond om 19.30 uur met een rus-
tige, niet te lange les, waar niet teveel druk wordt 
uitgeoefend op de kinderen met betrekking tot het 
aspect leren, maar meer de nadruk wordt gelegd 
op het doen van een spelletje. Het belangrijkste 
is hoe leuk het is om samen een spelletje te gaan 
spelen en in dit geval is dit bridgen. 

Grootouders met kleinkinderen, vaders en moe-
ders met hun kinderen, ze zitten er allemaal bij 
en dan is het zaak om het aspect “leuk” te be-
nadrukken. Al vanaf de eerste avond worden na 
een korte les de kaarten ter hand genomen om al 
het vertelde gelijk eens in de praktijk te bekijken. 
Elke vrijdagavond vangt om 19.30 uur aan met 
een half uur les, waarna de kinderen met hun al 
dan niet oudere partners een aantal spellen gaan 
spelen. 

Sommige kinderen hebben besloten dat het toch 
veel leuker is om met elkaar te spelen in plaats 
van met zo’n belerende oudere, maar sommige 
kinderen kiezen ook voor een (voorlopig) partner-
ship met de oudere partner. De eerste paar les-
sen lijkt het nog niet op het bridgen zoals wij dit 
kennen, maar al heel snel komen er aspecten als 
troef en bieden aan bod, waardoor je het bridge-
spel wel gaat herkennen. 

In het begin nog allemaal abracadabra, maar al 
snel merk je dat de jeugd snel dingen opneemt 
en door middel van herhaling dingen ook gaat 
herkennen en onthouden. Geleidelijk aan zie je 
ook dat er competitie begint te ontstaan, met hier-
aan natuurlijk gepaard het winnen van hun inter-
ne competitie en het wingevoel dat hierbij hoort. 
Vanaf begin oktober gaat de eerste lesgroep in-
stromen bij onze club in de B-lijn, waardoor ze 
nu serieuzer, maar nog steeds spelenderwijs, be-
trokken gaan worden bij het leren in een zeker 
tempo te spelen. 

Een aantal spelen ‘slechts’ 5 rondjes omdat het 
anders te laat gaat worden. Sommige komen 
trouw iedere week, sommige slaan regelmatig 
een vrijdagavond over, andere sociale contacten 
of sporten zijn natuurlijk ook belangrijk.

Herkennen en onthouden, dat zijn een aantal van 
de kernwoorden bij bridge en wie kan dit nu beter 
dan jeugd ?

We zitten nu in september 2015 en deze enthou-
siaste groep heeft inmiddels besloten ook te gaan 
deelnemen aan de externe competitie en wel door 
middel van het opstellen van een viertal. Wat is er 
nu leuker dan met zijn vieren op stap om aan ie-
dereen te laten zien, dat de jeugd inmiddels weer 
in opkomst is? De band die inmiddels gegroeid 
is tussen dit dertiental, wordt op moderne wijze 
natuurlijk in stand gehouden door een whats app 
groepje, dat ze hebben opgezet en het lijkt wel of 
ze nooit uitgepraat raken. 

Het groepsgevoel in deze jeugdgroep is nu in-
middels uitgegroeid tot een leuke vriendenkring, 
waar natuurlijk altijd een nieuwe aanwinst harte-
lijk in wordt verwelkomt. Afgelopen zomer is er op 
een speelavond bezoek geweest van een zestal 
jeugdige spelers van hoog Nederlands en Euro-
pees niveau (waaronder zelfs twee huidige EK-
kampioenen), die in het verleden ook het bridgen 
bij Leidschenhage geleerd hebben. Zij voelden 
zich gelijk weer helemaal thuis bij deze vrolijke 
club. 

Zij boden ook hun hulp aan bij de begeleiding en 
ik denk dat daar in de toekomst zeker gebruik van 
gemaakt gaat worden. Aansluiting tussen deze 
jongeren was, ondanks ook hier al het leeftijds-
verschil, snel gemaakt en er werd beslist niet al-
leen over bridgen gesproken. De saamhorigheid 
die je deze avond zag, is waar wij naar streven 
met dit initiatief.

Aanwas van onze sport van de onderkant om 
onze prachtige sport te behouden en voor ieder-
een toegankelijk te maken, het horen bij een club, 
kortom: bridgen is er voor iedereen en dus beslist 
niet alleen voor ouderen, dat is ons motto!

Voor vragen of informatie, mail naar: 
penningmeester@bclh.nl of bel Toos van Leeuwen, 
06-41596140

Commissie jeugd- en Minibridge



22 Seizoen 2015/2016 Nr. 2 - oktober 2015

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
2015

Op donderavond 1 oktober 2015 opent onze voor-
zitter, Paul Hoevenaars, rond 8 uur de jaarlijkse  
Algemene Leden vergadering (ALV). De hoeveel-
ste? Uit het archief blijkt dat onze club in 1967 is 
opgericht. Dus ga ik ervan uit dat het al weer de 
48ste ALV is, maar dat is niet zeker en ik heb het ook 
niet uitgezocht.

Paul begint met een korte terugblik op het afgelo-
pen jaar. Het ledental loopt, ook in het afgelopen 
jaar, nog steeds iets terug. Maar de samenwerking 
met bridge docenten gaat vruchten afwerpen. Een 
aantal leerlingen die in ons home een cursus volg-
den via de Bridgeschool Haaglanden, zijn door-
gestroomd naar een “passantenlijn” op woensdag 
avond. Daar kunnen ze kennis maken met bridgen 
op een club en hopelijk blijven ze als nieuwe leden.

Op vrijdag avond is er een serie voor beginnende 
jeugd. Onder begeleiding van ervaren bridge do-
centen, maar ook van opa’s, oma’s en ouders, 
worden aan de jongeren de eerste beginselen 
van bridge bijgebracht. Op 30 oktober start weer 
een nieuwe cursus voor de jeugd. Het is ver-
heugend dat een team met beginnende jeugd-
bridgers gaat deelnemen aan de district viertallen 
competitie in de 3e klasse. Dit is mede te dan-
ken aan de Jeugd Commissie van BCLH, die erg 
veel tijd besteedt aan het aantrekken van jeugd.  
Terug kijkend kunnen we zeggen: met resultaat!

Paul wijst met trots op ons eigen clubblad, de Dob-
bepraat, een prachtig “uithangbord” voor onze club. 
U begrijpt dat uw redactie zeer verguld is met deze 
opmerking. 

Met de blik naar voren hebben we op 10 oktober de 
2e editie van het BCLH viertallen toernooi.

Over 2 jaar, in 2017, bestaat BCLH 50 jaar. Dat 
moet uitgebreid gevierd worden. Paul doet dan 
ook een oproep om zitting te nemen in de Lustrum 
Commissie. 

De vergadering loopt snel door de agenda heen. 
Zo worden de verslagen van de secretaris en pen-
ningmeester zonder inhoudelijke discussie door de 
leden met applaus ontvangen.

De kascommissie verdient een aparte vermel-
ding. Zij controleert niet alleen de boeken, maar 
geeft daarnaast ook nuttige adviezen over wij-
zen van presentatie en verantwoording. Op advies 
van de Kas Commissie verleent de ALV het be-
stuur decharge voor het gevoerde financiële be-
leid. De penningmeester licht toe dat de begroting,  
ondanks een teruglopend ledental, gebaseerd is op 
gelijkblijvende barprijzen en contributie. Zij het dat als 
de BTW verhoogd zou worden, de prijzen zullen moe-
ten worden aangepast. Hierna wordt de begroting 
voor komend seizoen bij acclamatie goed-gekeurd. 
Hierna is het tijd voor de rondvraag.

• Er komt een verzoek voor een overdekking van 
(een deel van) de fietsenstalling. Het bestuur 
het verzoek nader bezien. De kosten worden  
geraamd op ca. € 3.500.

• Met het ouder worden neemt in het algemeen het 
hoorvermogen af (noot redactie: De wedstrijdlei-
ders weten hier alles van). Verzocht wordt om de 
mogelijkheden voor een “gehoor ringleiding” te on-
derzoeken. Het bestuur zal dit nader onderzoeken. 
Kosten raming: ca. € 3.000.

• Jaarlijks komt het verzoek terug voor het plaat-
sen van zonnecellen op het dak van ons home. 
Het bestuur verwijst naar het antwoord van  
vorige jaren: vanwege een te groot gevaar voor 
vandalisme, kan dit verzoek niet gehonoreerd wor-
den.

• Er zijn klachten over de uitslagen service van de 
NBB. Deze vertoonde inderdaad kuren. Recent 
is er op de website van de NBB een handlei-
ding geplaatst en heeft de NBB een app ontwik-
keld, waarmee uitslagen gevolgd kunnen worden 
op een mobiel. Inmiddels verloopt de uitslagen  
service naar behoren.

• Het Huishoudelijk Reglement (HR) is niet gewijzigd 
sinds 1992 en is het al lang tijd voor een herziening. 
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Het bestuur deelt mee dat er een concept gereed 
is en dat een nieuw HR binnen afzienbare tijd zal 
woorden gepubliceerd. 

• De marathon van BCLH is gepland op 21  
november 2015. Dit omdat de datum van 31  
oktober niet beschikbaar is omdat dan een cen-
traal weekend voor de 2e divisie staat gepland.

• Het project “stoelen” verloopt voorspoedig. Een 
behoorlijk aantal leden heeft een “zitproef” gedaan.  

Omdat nieuwe stoelen van de door BCLH ge-
wenst kwaliteit behoorlijk aan de prijs zijn, wordt 
er een proef gedaan met het opnieuw bekleden 
van aanwezige stoelen.

• Namens Rob Auer, die wegens verlichtingen el-
ders niet aanwezig kon zijn, wordt het bestuur 
bedankt voor de bewezen diensten. Dit krijgt een 
hartelijk applaus van alle aanwezigen.

Wolf Tostmann

EKSTERS IN ONS BRIDGEHOME?

 
Vorige week ging ik op een ochtend naar ons bridge-
home om spellen te dupliceren. Gewoonlijk ben ik 
daar alleen, maar die ochtend kwam ik Coby van Alk-
emade tegen in een van de opslag ruimten. Zij was 
de prijzen voor de herfstdrive aan het voorbereiden 
en verkeerde in een staat van grote opwinding.

Wat was er gebeurd? Zij had een aantal prijzen 
ingekocht, maar er ontbraken 2 “packs Palm” en 
een grote presentatie doos met chocola. Zij vroeg 
mij, met grote verontwaardiging in haar stem, wie 
zoiets nou doet: Prijzen wederrechtelijk mee- 
nemen! 

Ik moest meteen denken aan de verhalen over 
dienstmeisjes (ja, vroeger had je die nog in grote 
aantallen) die valselijk beschuldigd werden van het 
stelen van een kostbare ring. Vaak was de ware 

schuldige een ekster. 
Deze vogel, zoals u vast 
weet, wordt sterk aange-
trokken door glimmende 
voorwerpen. Zou dat ook 
het geval kunnen zijn bij 
het verdwijnen van de prij-
zen? Een probleem binnen 
onze logica is dat niet be-
wezen kan worden dat iets 
onmogelijk is. Zo kun je  
bijvoorbeeld nooit bewij-
zen dat een hoogspringer 

niet over een lat op 3 meter hoogte kan springen. 
Het is op basis van de wetten van de mechanica wel 
zeer onwaarschijnlijk, maar bewezen onmogelijk, 
nee, dat niet. Maar goed, ziet u een ekster vliegen 
met een pack Palm in zijn snavel? Hoogst onwaar-
schijnlijk, maar theoretisch niet strikt onmogelijk. Een 
andere mogelijkheid zou een raaf kunnen zijn, want 
u kent het gezegde: “stelen als de raven”. Maar 
hier doet zich een probleem voor. Hoewel een raaf 
veel groter is dan een ekster en dus met zwaardere 
lasten kan vliegen, is de raaf rond 1925 uitgeroeid 
in België en Nederland. Dus een raaf kan het niet 
zijn, want ze komen niet meer voor in ons land.  
 
Volgens mij moet het dan ook gaan om een Leid-
schenhagevandaal (een nieuw scrabble woord?). 
Zo’n persoon die zich ongemerkt andermans eigen-
dom toe-eigent. 

Mocht het hier evenwel gaan om een misverstand, 
dan reken ik erop dat de betrokkene de zaak recht-
zet. Dat kan door ongemerkt de zaken te retourne-
ren, die “door een misverstand” zijn meegenomen. 
Ook kan de betrokkene zich bij de redactie melden. 
Dat kan zonder gevolgen van rechtswege, want  
redacties gaan zeer zorgvuldig om met hun vertrou-
welijke informanten. Zelfs de rechter kan redacties 
niet dwingen om hun bronnen prijs te geven. Dus 
kom op! 

Tot slot bij deze bedroevende affaire een vraag van 
Coby aan mij: Kun jij je voorstellen dat iemand van 
Leidschenhage zoiets doet?              

Wolf Tostmann
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VERSLAG VAN DE HERFSTDRIVE 2015

Op zaterdag middag 26 september vulde ons bridge-
home zich langzaam met de deelnemers aan de 
Herfstdrive. De wedstrijdleider, de ons allen bekende 
Suksmi Abbink, moest de begintijd wat uitstellen om-
dat een aantal deelnemers vast zat in druk verkeer. 
Maar met een vertraging van ca. 10 minuten konden 
de 47 paren beginnen. 47 paren, dat is toch een on-
even aantal! Dit betekent een stilzit voor een aantal 
paren. Het klopt dat een oneven aantal deelnemers 
ongewenst is voor een wedstrijdleider. Maar ja, als 
er op het aller, aller laatste moment wordt afgezegd, 
dan kan ook een zeer ervaren wedstrijdleider niet 
meer voor invallers zorgen. Dat was hier het geval. 
Maar wel ongelukkig! In haar welkomstwoord deelde  
Suksmi mee dat het al weer de derde keer was dat 
de herfstdrive werd georganiseerd. We kunnen stel-
len dat er sprake is van een traditie. Maar ja, wat kan 
een traditie zonder ondersteuning? Die werd uitste-
kend verzorgd door Madelon Spek en Edy Zonne-
veld, die beide naast hun inzet voor het bestuur van 
BCLH, ook nog tijd willen besteden aan het verzorgen 
van de deelnemers met hapjes. De drankjes werden 
verstrekt in de bar, waar de medewerkers een drukke 
middag hadden. 

Een nadeel van het winnen van een drive bij BCLH is 
dat de winnaar een verslag “mag” maken. Deze eer 
viel te beurt aan Nicole Meuleman en uw scribent, 
die met 65% een percentage neer zetten, waar alle  
andere deelnemers bij achter moesten blijven. De run-
ners up was het echtpaar Verschuur en derde werden 
Toon van der Eerden & Lisette van Boxtel-Michiels.

Maar bij een verslag horen ook spellen. 

In de eerste ronde kreeg ik de volgende hand: ♠A84, 
♥5, ♦AV9763, ♣V74. Ik opende met 1♦, partner bood 
1SA en Zuid doubleerde. Ik vond 2♦ te tam en bood 
“stop” 3♦ om een makkelijk bod in een hoge kleur te 
belemmeren. Partner, met 10 punten, bood 3SA. Dit 
ontlokte een doublet bij Zuid en ik bood in hoge nood 
toch maar 4♦. Door partner opgehoogd naar 5♦. Zuid 
gaf ook dat contract een strikje. Het hele spel:

Spel 12 
W/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B976 
B10432 
5 
1032

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A84 
5 
AV9763 
V74

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V105 
A86 
B842 
H96

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H32 
HV97 
H10 
AB53

Resultaat: -1 en een volle “0”. Ik stelde nog dat 
ik met een echt sterk spel eerst zou redoubleren, 
maar partner vond dat geen sterk argument. Ze-
ker als u weet dat we hebben afgesproken om bij  
onduidelijke biedverlopen altijd de partner te gelo-
ven en niet de tegenpartij.

Het ging ook wel eens goed, zoals het volgende 
spel, waar ik had: ♠109, ♥A765, ♦A93, ♣V765. Part-
ner opent met 1♦ en na een echt paren biedverloop 
komt de “buren” in 3♠ en dat wordt uitgepast naar 
mij. Ik gaf een doublet met als betekenis: partner 
zoek het maar uit! Dat deed partner goed met een 
“pas”en Zuid ging 1 down. Ongedoubleerd zou rond 
een middenscore zijn geweest, om van “gemaakt” 
maar niet te spreken. Het spel:

Spel 10 
O/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV2 
B82 
42 
108432

♠ 
♥ 
♦ 
♣

109 
A765 
A93 
V765

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B53 
H10 
VB865 
AB9

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H8764 
V943 
H107 
H

Ik mag terug kijken op een geslaagde drive, waar-
aan in belangrijke mate werd bijgedragen door de 
vele vrijwilligers, die weer een zeer gewaardeerd 
steentje bijdroegen met hun grote inzet. 

Hopelijk wordt de traditie van Herfstdrive volgend 
jaar voortgezet met een vierde aflevering.

 
Wolf Tostmann
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MET DE DEENSE SLAG

Noorse magie
Vreemde titel boven deze rubriek. Maar de Denen 
- hoewel een zeer chauvinistisch volkje - schuwen 
niet hun noorderburen te complimenteren als het om 
bridgehoogstandjes gaat. 

In een van hun bridgebladen werd de afgelopen tijd 
veel aandacht besteed aan spellen van Zweedse ka-
nonnen. Om niet te discrimineren was het dus op zijn 
plaats deze keer eens een Noorse parel te belichten.

Z/- ♠ 
♥ 
♦ 
♣

A983
V1097
B52
105

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H2
B6542
H1094
V8

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B64
83
AV8
B9762

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V1075
AH
763
AH43

Na een 1SA opening en Stayman belandde Knut 
Kjærnsrød als Zuid in een hachelijke 4♠.

Hij kreeg harten uit voor zijn Heer, speelde vervolgens 
♥A, ♣AH en troefde een klaveren. ♥V van tafel moest 
Oost troeven en Knut troefde over. Na nog een kla-
verenaftroever op tafel en een hartenaftroever in de 
hand zag het er zo uit:

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A9
-
B52
-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H2
-
HT9
-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B6
-
AV8
-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

VT
-
763
-

Kjærnsrød ging van slag met ruiten en de verdediging 
mocht de troefkleur aanspelen. Ongeacht van welke 
kant dit gebeurde, kreeg hij de laatste twee slagen.

Het is geen dagelijkse kost om er zonder troefverlie-
zers van af te komen met HBxxx bij de tegenpartij! 

Jan Pleit 

VANUIT DE TC  

Marathon en meer
Zoals elk jaar is de start van het seizoen een 
drukke periode. Want we hebben de eerste eve-
nementen (leuke herfstdrive en het viertallentoer-
nooi, zie verder in dit blad) en vooral: de viertal-
len competities beginnen weer. Dit jaar is het een 
grote luxe, want we hebben maar liefst 4 teams 
in de bondsklasse, in de 2e divisie. En daarnaast 
ook vele teams in het district: 15 teams van de 
Hoofdklasse tot de derde klasse. We zijn ook erg 
blij dat er een LH jeugdteam meedoet, vanuit de 
jeugdbridgeclub op de vrijdag. Veel succes ge-
wenst voor alle teams.

De eerste wedstrijden in de 2e divisie zijn ge-
speeld. En het zou heel fijn zijn als de stand bo-
venaan niet verandert, want in beide groepen 
staat een LH team aan kop!

Vind je het leuk om een keer te komen kijken, dan 
komt de ideale gelegenheid eraan: op zaterdag 
31 oktober zit (voor het eerst in ons clubhuis) de 
zaal vol met teams uit de 2e divisie, die elk twee 
wedstrijden spelen.

Een volgend evenement is de traditionele mara-
thon op 21 november. Schrijf je nog in voor dit  
mooie toernooi.

Tot slot nog een herhaalde oproep voor plezier 
aan tafel. Natuurlijk vinden veruit de meeste 
bridgers het leuk om te winnen. Het maakt echt 
niet of je viertalt of dat het een clubavond of mid-
dag is.

En alsjeblieft, laten we vriendelijk zijn voor elkaar, 
laten we beleefd zijn, laten we elkaar helpen waar 
nodig. Een goede sfeer aan tafel is de basis voor 
plezier in onze hobby en is ook de basis voor een 
gezonde bridgeclub Leidschenhage.

 
Maarten van Os
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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
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2264 ST Leidschendam
Telefoon 070-327 35 13

www.hairstyling-rimmelzwaan.nl
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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL 
CCXXXIII

Probleem A

♠
♥
♦
♣

A82
764
B53
VB109

♠
♥
♦
♣

V10
B10
8762
87542

♠
♥
♦
♣

9643
952
V104
H63

♠
♥
♦
♣

HB75
AHV83
AH9
A

 

Zuid speelt 7♥. West komt uit met ♥B. Wat is de weg 
naar 13 slagen?
Neem de uitkomst met het Aas en incasseer ook ♥H. 
Daarna volgt ♠H waaronder de 8 gespeeld wordt. 
Steek over naar ♠A en neem de snit op ♠9. Op de 
vierde schoppen gaat een ruiten weg. Daarna kan 
een ruiten op tafel worden getroefd. Terug naar de 
hand met ♣A en trek dan pas de laatste troef van 
Oost. Er zijn variaties hierop ingestuurd die ook tot 
13 slagen leiden. Van belang is dat je begint met 
2x troef.

Probleem B

Z/- ♠
♥
♦
♣

B107
B10942
B8765
-

♠
♥
♦
♣

V93
V873
92
B972

♠
♥
♦
♣

-
H65
V1043
AV10654

♠
♥
♦
♣

AH86542
A
AH
H83

Bij welke uitkomst van West zal 6♠ niet worden  
gemaakt?
De start met ♠V brengt het contract tot zinken.  
De leider kan dan slechts 2 x klaveren troeven.  
Bovendien promoveert bij West de ♠9.

Probleem C
Z/- ♠

♥
♦
♣

AHB32
AHVB
42
43

♠
♥
♦
♣

8764
1095
VB10
H109

♠
♥
♦
♣

95
87643
87653
2

♠
♥
♦
♣

V10
2
AH9
AVB8765

Zuid speelt 7SA. Uitkomst ♦V voor het Aas. Slag 2 en 
3 zijn voor ♠V en ♠10.
Welke kaart moet in slag 4 gespeeld worden en 
waarom?
♣Aas (Vienna Coup)! Bij het afdraaien van de hoge 
kleuren kun je dan zelf alle klaveren afgooien. Op de 
laatste schoppen of harten komt West in ♣/♦ dwang.

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? 
 
Probleem B
O/- ♠

♥
♦
♣

H1094
AHB9
B3
AV7

♠
♥
♦
♣

V52
52
1076542
86

♠
♥
♦
♣

A3
V8763
HV
H1092

♠
♥
♦
♣

B876
104
A98
B543
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STAND NA PUZZEL CCXXXIII

Er kwamen 12 inzendingen binnen. 
Lijstaanvoerder Wolf Tostmann mag een fles wijn 
ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Hr. Tostmann   +35 155 
Hr. Van den Bos  +25 135  
Mw. Lamers   +35 135 
Hr. Nelwan    +35 105   
Hr. Oosterhuis    105 
Hr. Spaas   +20   90 
Hr. Rust   +35   85 
Mw. Van Leeuwen     80 
Hr. De Smeth   +35   65  

Hr. Bussemaker     60 
Mw. Van Heek      60 
Hr. Den Tonkelaar     60 
Hr. Saraber      60 
Hr. Greve    +35   55 
Hr. Coenen      50 
Hr. De Jongh    +35   45 
Hr. Van Veen      40 
Hr. Glass        40 
Hr. Serbetsoglou  +35   35 
Hr. Kervel   +35   35 
Mw. Hofland   +35   35 
Hr. Nagtegaal      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.)

Een juiste oplossing van het A-probleem 
levert 20 punten op en die van het 
B-probleem 10 punten. Inzending uiterlijk 
30 november 2015 naar:
Aad Zaat
Oranje Nassaustraat 14-B
2271 SK Voorburg
E-mail: a.zaat@ziggo.nl

Na een 1♥ opening van Oost en een infodou-
blet bij Noord belandt Zuid in 4♠. West start met 
♥5. De leider legt het Aas, steekt over naar ♦A 
en speelt ♠B voor, via 2 en 4 voor het Aas van 
Oost. Die incasseert eerst ♦H. Welke kaart moet 
hij naspelen om het contract down te krijgen? 
 
Probleem C

♠
♥
♦
♣

   ??

♠
♥
♦
♣

AHVB9864
53
H
64

♠
♥
♦
♣

   ??

♠
♥
♦
♣

  ??

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

De puzzelredactie

Correctie Ladderpuzzel CCXXXIII
 
Helaas is er onder probleem B van de vorige 
ladderpuzzel een verkeerde tekst afgedrukt. 
Ook ontbreekt ♠7 in Noord. Onderstaand het 
juiste diagram:

Probleem B ♠
♥
♦
♣

B107
B10942
B8765
-

♠
♥
♦
♣

V93
V873
92
B972

♠
♥
♦
♣

-
H65
V1043
AV10654

♠
♥
♦
♣

AH86542
A
AH
H83

Bij welke uitkomst van West zal 6♠ niet worden  
gemaakt?
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BARCOMMISSARISSEN

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

DICM  Hr. B. Diazoni 06 - 42118405
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

 

 


