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VAN DE REDACTIE

Het bestuur uitte het afgelopen seizoen zijn  
bezorgdheid over het dalend aantal leden. Alle 
energie wordt aangewend om via cursussen, open-
stellingen en relatie netwerken, het aantal leden 
weer te doen toenemen. Toch hoeven we daar niet 
somber over te zijn, immers we hebben nog steeds 
een vereniging met een zeer groot aantal leden, al 
zijn het er geen duizend meer, maar geen nood.  
Bij de jaarvergadering 1988 juichte de voorzitter 
dat door de stormachtige groei in het afgelopen jaar 
we meer dan 500 leden hadden. En nu hebben we 
er nog steeds veel meer. Dat wil niet zeggen dat 
we nu maar rustig achterover kunnen gaan leunen 
en niet actief wat betreft de ledenwerving het nieu-
we seizoen in moeten gaan, maar we zijn een loei-
sterke vereniging. Kijk eens hoe de districtscom-
petitie eruit ziet. Regelmatig moet een viertal van 
Leidschenhage tegen een andere viertal van Leid-
schenhage. Hoe groter we als vereniging zijn, des 
te meer zal dat zich voordoen. En dan wordt bijna 
elke wedstrijd een thuiswedstrijd en of dat nu zo 
leuk is? Er zou eigenlijk gestreefd moeten worden 
naar groei van de andere bridgeclubs. Maar het 
is zoals het is, en dus veel plezier gewenst in de 
externe competitie, ook al is de tegenstander een 
ander team van BCLH. En winnen hè!

Dit jaar hoopt de redactie ook wat meer enthou-
siasme te zien om de puzzels op te lossen. In de 
tachtiger jaren, met rond de 500 leden dus, om-
vatte de ladderstand zo’n 50 namen van inzen-
ders. Met het huidige aantal leden zou de lijst dus 
zo’n 80 namen moeten omvatten. Voor de huidige  
inzenders is het kleine laddertje wel lekker snel 
te beklimmen om weer de lauwerkrans en de fles 
wijn te bemachtigen, maar voor de puzzelredactie 
is meer respons veel prettiger.

Als je oude Dobbepraten doorbladert, dan bleek 
de verschijningsdatum van het nieuwe clubblad 
te liggen na afloop van een clubserie. Dan wer-
den alle eindstanden gepubliceerd en alle namen 
van de leden kwamen in het clubblad. Wel met-
een een grote hoeveelheid kopij, ook al omdat de 
wedstrijdleiders een al of niet speels commentaar 
op het verloop van de afgelopen serie gaven met 
ups en downs van “hun” leden. Waar blijft dat com-
mentaar tegenwoordig? Nu staan er veel overzich-
ten op de website. Wellicht dat in de toekomst de  
digitale werkelijkheid zich zo ontwikkelt dat ook de 
Dobbepraat alleen op de website te vinden is. Iets 
in handen hebben met de foto’s en al heeft voor-
alsnog onze voorkeur, dus geniet nog maar van dit 
nummer.

In de zomer zijn er weer allerlei activiteiten  
geweest. Niet alleen drives, maar ook onderhoud 
en voorbereiding voor het nieuwe seizoen. 

Veel nieuws over onze club heeft u al vernomen 
in de digitale brief van het bestuur, die op onze 
website www.bclh.nl staat. Uw commentaar en 
suggesties voor de vereniging kunt u binnenkort 
weer kwijt in de algemene vergadering. De excur-
sie van de club in oktober kan altijd een wachtlijst 
gebruiken, want er valt altijd wel iemand af. Meldt 
u dus aan. Bij alle evenementen hoopt de redactie 
weer aanwezig te zijn en wellicht komt er dan ook 
een verslag. U ziet wel.

IN DIT BLAD

----- Herstellen van schade ---
Arbiters opgelet blz. 08

----- Hilfiger koker ---
Bridgehome brengt terug blz. 08

----- Hartelijk gefeliciteerd ---
Meesterpunten blz. 11

----- Koningin van het slem ---
Winnaars klassementen blz. 12

----- Aanleiding tot discussie ---
Hemelvaartdrive blz. 14

----- Dubbele deblokkade ---
Deense slag blz. 16

----- BCLH blijft steunen ---
Subtoptrainingen blz. 16

----- Mij is niets gevraagd ---
Stoelendans  blz. 17

----- Redactie door dames ---
Archief clubblad blz. 18

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
TC AANGELEGENHEDEN blz. 09
PUZZEL  blz. 21
CONTRIBUTIE blz. 22
BARCOMMISSARISSEN blz. 23

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
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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:
Jacques Barendregt, Eric van Dijk, Loes Haasdijk, 
Herman Nagtegaal, Jan Pleit, Wolf Tostmann, Aad 
Zaat, Edy Zonneveld.

Dobbepraat zal verschijnen:
28 oktober 2015

Kopij inleveren uiterlijk: 
12 oktober 2015

Agenda
26 september:  Herfst tournooi
1 oktober:  Algemene Leden Vergadering
10 oktober:  BCLH viertallentoernooi BCLH

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

 
Oude bekenden en nieuwe gezichten. Jaren- 
lange partnerships en nieuwe partnerships die 
snel nog afspraken maken. Of te wel: de start van 
een nieuw bridgeseizoen. Vele vrijwilligers die 
weer veel werk hebben verricht om dat mogelijk te 
maken. Van wedstrijdleiders tot moderne nieuwe 
LED lampen. Van spelmateriaal en computers 
controleren en up to date brengen tot het voor-
bereiden van nieuwe cursussen en trainingen.  
En nog zo veel meer.

Speciaal hartelijk welkom voor de nieuwe leden. 
Ervaren bridgers en bridgers die vorig jaar heb-
ben deelgenomen aan de leuke starterscursus-
sen. En de nieuwe jeugdclub op de vrijdagavond 
niet te vergeten. Want bridge is leuk voor oud én 
jong. Veel plezier op onze club.

Traditiegetrouw is dit ook een vol deel van het 
seizoen. Op zaterdag 26 september is weer de 
gezellige herfstdrive. Leuk om leden van andere 
speeldagen te ontmoeten. Helaas ben ik er zelf 
niet bij: want hetzelfde weekend begint ook het 
viertallen in de 2e divisie. 

Over viertallen gesproken: schrijf je nog in voor 
de district viertallencompetitie. Per viertal of per 
paar, zie de informatie verder in dit blad of op de 
TV in de bar. Viertallen heeft echt mijn hart. Een 
mooie wedstrijdvorm, leuk om spelers van andere 
clubs te ontmoeten en om in een team te spelen 
voor Leidschenhage. En echt geschikt voor alle 
niveaus, dus aarzel niet!

Net als vorig jaar organiseren we ter voorbe-
reiding van het viertallen seizoen ook weer het  
Leidschenhage viertallentoernooi. Door de manier 
van indelen speel je tegen spelers van vergelijk-
baar niveau, dus iedereen is welkom. Ook als je je 
niet ingeschreven hebt voor het viertallen, en leuk 
vindt om het een keer te proberen. Voor inschrij-
ving: zie verderop in het blad en op de TV. 

Dan de meer formele kant van onze vereniging: 
de Algemene ledenvergadering op donderdag 
1 oktober 2015. De agenda en de bijbehorende 
stukken worden ook dit jaar per mail naar alle 
leden gestuurd. Voor die leden die de mail niet 
hebben ontvangen, vragen we om uw emailadres 
aan te passen in Mijn NBB. U gaat daarvoor naar 
de website van de bond: www.bridge.nl en kiest 
rechts bovenaan het icoontje: Mijn NBB. Voor de 
mensen die geen email hebben, komen er weer 
papieren versies bij de wedstrijdbalie in de zaal.

Voor een onderwerp willen we nog graag speciale 
aandacht: vriendelijkheid en hoffelijkheid aan tafel.  

Helaas bereiken ons af en toe berichten over 
“spelen met het mes op tafel” of “ongevraagd les 
geven”. Soms wordt dat geassocieerd met spelen 
op hoger niveau. En volgens mij hoeft dat hele-
maal niet. Bridge is een spel voor iedereen. Laten 
we elkaar ook de ruimte daarin geven. Spelers 
van elk niveau kunnen vriendelijk met elkaar om-
gaan, elkaar helpen waar nodig. Wij als bestuur 
kunnen daar op letten, en waar nodig mensen 
aanspreken. En dit is vooral iets wat we samen 
doen. We gaan er samen weer een mooi seizoen 
van maken. 

Veel bridgeplezier!

Maarten van Os, 
bestuurslid technische zaken

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

Puzzelbeker
Dit jaar is voor de 
eerste maal een be-
ker voor de meest ge-
trouwe puzzelaar uit-
gereikt. Deze beker 
is gewonnen door de 
Heer Wolf Tostmann
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ARBITERS OPGELET 
U VERZAAKT UW PLICHT

 
In september 2014 stond er in Dobbepraat een  
instructief artikel over wat de arbiters naar mijn in-
druk altijd vergeten te vermelden als zij een verza- 
king te beoordelen krijgen. Toen noemde ik dat een 
“Heerlijk”recht. En ook dit jaar kwam ik het weer 
tegen. Nu had mijn partner verzaakt en gooide in 
plaats van ♥10 de ♦3 in de verkeerde volgorde weg. 
De spelleider zag het niet, de dummy wel en meld-
de dat correct na afloop van het spel. Dus werd een 
arbiter uitgenodigd – ontboden staat zo stom – en 
die oordeelde na de informatie: die slag met verza- 
ken gemaakt: nee, en nog slagen gehaald: ja, dat er 
een slag moest worden overgedragen. Volledig vol-
gens de spelregels dus. Maar hij vergat wat. Zeker 
nu er geen enkele invloed van de verzaking uitging 
en er geen enkele extra informatie die tot een ander 
spel leidde door de verzaking was gegeven, had hij 
moeten zeggen: de spelregels geven in dit geval 
aan dat er een slag moet worden overgedragen, 
met een maar. Hij had daaraan toe moeten voegen 
en ik geef dat nu maar vet weer:

De arbiter dient artikel 81.C.5 te vermelden. 
Daarin staat dat de niet verzakende partij mag 
verzoeken om van de rechtzetting af te zien. 
Dus de arbitrage vragende partij heeft het recht 
de arbiter de ruimte te geven de verzaking niet 
te bestraffen!

Het zou toch mooi zijn als bij dit soort verzakingen 
van dit recht gebruik gemaakt zou worden. Dat de 
arbiter dan alleen bekijkt of er speltechnisch gezien 
een rechtzetting nodig is. Dan wordt dit artikel een 
recht van “Heren”. Zou de technische commissie 
niet meer bekendheid aan dit artikel kunnen geven? 
Bovendien wordt door zo te handelen recht gedaan 
aan het grondbeginsel van de spelregels: “De 
Spelregels zijn niet in de eerste plaats bedoeld 
voor het toekennen van straf, maar veeleer voor 
het herstellen van schade”. 

En verzakers opgelet, niet verzaken. En als het dan 
toch gebeurt, vraag naar artikel 81.C.5. Arbiters 
verzaken op dit punt. 

Herman Nagtegaal

CONTRIBUTIE BETALEN  
“ZONDER BOETE”

 
De meeste leden hebben een machtiging af-
gegeven voor het voldoen van de contributie.  
Omdat het voor de penningmeester enorm veel 
werk is, om de overige leden een rekening te sturen 
en de administratie hiervan bij te houden, is er in 
het verleden afgesproken dat er bovenop de con-
tributie zonder afgegeven machtiging een bedrag 
van €5,- administratiekosten komt. Omdat dit voor 
veel welwillende leden toch moeilijk te verteren is, 
hebben we besloten dat leden die voor 1 november  

hun contributie zelf spontaan overmaken, het be-
drag gelijk is aan het bedrag dat met een mach-
tiging wordt betaald en er dus geen administratie-
kosten worden berekend. 

De contributie moet worden overgemaakt naar: 
NL04 INGB 0003 9106 00 ten name van BRIDGE-
CLUB LEIDSCHENHAGE. 

Overigens blijft een machtiging afgeven veel prak-
tischer, je kan het niet vergeten en ook niet per 
ongeluk naar de verkeerde rekening overmaken of 
het foutieve bedrag overmaken.

Eric van Dijk

BRIDGEHOME BRENGT OOK TERUG

 
U heeft vast wel eens meegemaakt dat u in huis iets 
terug vond dat u helemaal vergeten was of dat u al 
lang kwijt was. Dan geldt het gezegde: “wat het huis 
verliest, brengt het weer terug”. Ik moest daaraan 
denken bij het volgende voorval.

Op dinsdagavond 7 juli kwam ik na het bridgen in 
lichte euforie thuis met een fles wijn. Daarvoor hoef 
je niet te winnen, want bij de zomerdrives worden 
de prijzen verdeeld over het hele veld. Maar toch, 
een fles daar doe je het voor. Maar weg euforie, 
want bij thuiskomst was mijn bridgebril weg. Ik heb 
meerdere brillen: een gewone, een lees, een com-
puter en een bridgebril. Ik heb ze allemaal nodig, 
want met mijn sterkte werkt multi focus niet.

Wat doe je dan? Ik ging de volgende dag terug naar 
de club en zocht, maar vond niets. Ook reed ik de 
fietsroute terug naar huis een paar keer op en neer 
en keek spiedend rond naar mijn bril, maar ook dat 
te vergeefs. Dan toch maar aangifte gedaan bij..? 
Niet meer bij de politie, maar bij de gemeente, want 
die gaat tegenwoordig over verloren voorwerpen. 
Gelukkig kan dat simpel via internet, maar mijn bril 
kwam niet boven water.

Mijn bril zat in een koker van Tommy Hilfiger. Hoe 
ik daaraan kwam? Wel ik ging naar Hans Anders 
voor de aanbieding van “twee complete brillen voor  
€149”. Maar dat viel tegen, want daar komen kosten  

bij voor extra dunne glazen en ook moest het mon-
tuur rond zijn, vanwege de sterkte (+10) van de 
glazen. Die passen het best in een rond montuur. 
De opticien raadde mij daarom een montuur aan 
van Tommy Hilfiger. Natuurlijk tegen een meer-
prijs, waar ik pas achter kwam bij het afrekenen.  
Zo kwam ik onbewust aan de Hilfiger koker.

Ik hoorde weken niets van de gemeente, dus mijn 
bril was niet gevonden. Met mijn verdorven geest 
bedacht ik dat de vinder de bril, waar hij toch niet 
door kon kijken, had weggegooid en alleen de  
Hilfiger koker had bewaard, want dat merk ligt goed 
in de markt.

Zo werd het 31 augustus. Ik was in het home en 
keek routinematig achter de bar waar de gevonden 
brillen liggen. Iedere keer als ik in het home kwam, 
keek ik daar, maar tot nu toe niks, nada. Tot mijn 
grote verbazing lag daar opeens een Hilfiger koker 
met daarin mijn bril!

Dus al mijn foute gedachten over de vinder waren 
onterecht en kon ik constateren dat ook ons home 
“neemt en weer terug geeft”.

Met dank aan de vinder.

Wolfgang Tostmann 

 Oefen voor het viertallen
Zaterdag 10 oktober 2015

Leidschenhage viertallentoernooi
Voor alle niveaus leuk

SCHRIJF JE NU IN!
 

Deelname open voor viertallen van alle niveaus. 
Je hoeft niet deel te nemen aan de viertallencompetitie. 

Door de indeling speel je tegen tegenstanders van je eigen niveau.

Leuke prijzen in natura voor:
 2e divisie en hoger, hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse en 3e klasse 

Locatie: bridgehome van BC Leidschenhage 
Inschrijfgeld slechts € 10 per viertal (dat gaat volledig naar de prijzen)
Drankjes en lunch voor de aantrekkelijke lage prijzen van onze club.

Aantal spellen: zeven rondes van zes spellen ”Zwitsers”
Wedstrijdleiding: Eric van Dijk

Start: 10:30 uur

Schrijf je in door € 10 over te maken op:
NL04INGB0003910600 tnv  BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE

onder vermelding van je teamnaam en de spelers.
Meer informatie: technischecommissie@bclh.nl of www.bclh.nl
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MEESTERPUNTENREGISTRATIE 

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

Hartelijk gefeliciteerd!

Clubmeester 
[500 meesterpunten, insigne: klaveren in zilver]
• Mevrouw S. Bosnjakovic
• Mevrouw J.N. Emnes
• De heer L. van Bommel

Districtsmeester 
[2000 meesterpunten, insigne: klaveren in goud]
• Mevrouw E.M. Grundeken- van der Veen
• Mevrouw A.J. van den Beld- Rietveld
• Mevrouw W. Commandeur
• Mevrouw C.I. van der Sluis- Kuipe
• De heer H.W. van der Sluis

Regionaal meester 
[5.000 meesterpunten, insigne: ruiten in goud]
• Mevrouw E.H. Jansen
• Mevrouw C.M. Bödicker
• Mevrouw M.H.J. Wolbers

• Mevrouw M.C. van den Elzen-v.d. Heuvel
• De heer P.J. Smith
• De heer M. Roodhuyzen
• De heer C.J.M. Hulsker

Kandidaat bondsmeester 
[10.000 meesterpunten, insigne: harten in brons]
• Mevrouw A.S. Posthumus-Postma
• Mevrouw H.G. Pupping-Sprenkels
• De heer J.H. Post-Uiterweer
• De heer R. Shah
• De heer O. van Egmon
• De heer Q.J.C. van Rijn

Nationaal meester 
[30.000 meesterpunten, insigne: schoppen in zilver]
• De heer P.H. Bussemaker
• De heer A.H. Wedman
• De heer P.P. Worm
• De heer A.W.F. den Haring

Loes Haasdijk

DOE MEE AAN DE DISTRICTS 
VIERTALLEN COMPETITIE 2015/2016

 
Ook dit jaar kunt je je weer als viertal of als paar 
aanmelden voor de externe district viertallen com-
petitie 2015/2016. (Hoofdklasse, 1e t/m 3e klasse).

De Hoofdklasse blijft bestaan uit 12 teams. De 11 
wedstrijden van de halve competitie worden ge-
speeld op twee centrale zaterdagen en zeven uit- 
en thuiswedstrijden in de periode daartussen. 

Voor de eerste, tweede en derde klasse worden, 
voor zover mogelijk, afdelingen van acht teams 
gemaakt waarin een halve competitie wordt ge-
speeld.

De inschrijving sluit op 2 oktober. Vergeet niet bij 
de opgave van een geheel viertal de voorkeur 
thuisavond te vermelden.

Als er paren zijn die nu al weten gedurende de com-
petitieperiode langer verhinderd te zijn (bijv. door 
een nu al geplande vakantie) raad ik ze met klem 
aan zich als onderdeel van een zestal in te schrij-
ven. 

De indeling van de teams wordt uiterlijk 9 oktober 
bekend gemaakt.

Ik hoop dat ook dit jaar veel paren en viertallen 
aan deze uitdagende en gezellige competitie mee 
zullen doen!

Als je nog vragen hebt, aarzel niet contact met me 
op te nemen.

Piet Schoon 
Wedstrijd secretaris viertallen 
Tel: 070-3272074 
E-mail: piet.schoon@hetnet.nl

Piet Schoon

voorlopig programma: 
Hoofdklasse: eerste, tweede en derde klasse:
1-6 november 1-6 november
7 november centraal twee wedstrijden

21-27 november 21-27 november
5-12 december

11-15 januari 11-15 januari
25-29 januari 25-29 januari
1-5 februari 1-5 februari
15-19 februari

5 maart centraal TK en DK twee wedstrijden
6 maart centraal twee wedstrijden 6 maart centraal EK twee wedstrijden

BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE 50 JAAR

 
In 2017 is het dan zover. Onze mooie club ziet dan 
Abraham en/of Sara!

50 jaar is een bijzonder jubileum en het bestuur wil er 
dan ook een bijzondere viering van maken.

Dat vergt de nodige creativiteit, organisatievermogen 
en vooral ook tijd. En daarvoor hebben we de hulp 
van enthousiaste mensen nodig.

Martin Huisintveld heeft zich als eerste aangemeld als 
enthousiasteling en daar zijn we heel blij mee. 

Ondergetekende zal vanuit het Bestuur in de 
feestcommissie plaatsnemen.

Heeft u zin en tijd om aan de slag te gaan voor dit ju-
bileumfeest? Meldt U dan snel aan bij Edy Zonneveld 
(edy@wormnet.nl) Alvast hartelijk dank voor uw inzet!

Edy Zonneveld 
Secretaris BCLH Voor meer informatie: www.marbellabridge.com

Sponsored by:

Internationaal 
Bridge Toernooi
Marbella | 6 en 7 november 2015LIEVE BRIDGEVRIENDEN

 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de 
vele kaarten en bezoeken die ik heb ontvangen in  
Prinsenhof en nu ook in het Anker. Ik ben blij met  

alle aandacht en hoop jullie nog regelmatig te zien. 
Jullie slepen mij met z’n allen door deze moeilijke 
periode heen.

Liefs, 
Corrie Koot
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WINNAARS SEIZOENKLASSEMENTEN 
EN SLEMKLASSEMENTEN 2014 - 2015

Aan het einde van een seizoen wordt het saldo  
opgemaakt. Dat geldt voor een paar als de som van 
de per serie behaalde resultaten en voor een indivi-
dueel lid voor het aantal geboden en gerealiseerde  
slems waarbij een groot slem vanzelfsprekend 
meer oplevert dan een klein slem. En het aardige 
van het slemklassement is dat het ook doortelt als 
je niet met je eigen partner speelt. En dan kan je 
zo maar ingehaald worden als jij je partner in de 
steek laat. Dat is een oude partner van mij ook eens 
overkomen. Daarom kreeg ik toen alleen de beker.  
Dit jaar bleef ik er verre van.

Dit jaar waren er prachtige trofeeën. De dames die 
zich met de inkoop bezig houden verdienen onze 
complimenten. Dat geldt in het bijzonder voor Thea 
van den Berg-van Westbroek. 

Op de dinsdagavond kondigde de wedstrijdleider 
aan dat het seizoenklassement voor de tweede 
maal op rij gewonnen was door het paar Kaptein 
- Winkel. Dat is toch wel bijzonder voor een avond 
waarover gezegd wordt dat daar de sterkste spe-
lers van onze club aan de competitie meedoen. Dat 
geldt natuurlijk ook voor de winnares van het slem-
klassement. Fijn dat het Mariska Bezemer was, dat 
brengt ook het bestuur niet in verlegenheid nu de 
regering verordineerd heeft dat 30% van de leiders 
vrouwelijk moet zijn. Daarom van dit paar en deze 
koningin van het slemklassement een foto.

Nu verwacht een redacteur, die altijd aan de wed-
strijdleiders vraagt of er nog wat bijzonders te ver-
melden is, een overzicht van de winnaars van alle 
middagen en avonden. Maar alleen Titus Tavecchio 
deed dit met de volgende woorden:

Op vrijdag 4 september jl. zijn de winnaars van de 
clubcompetitie op vrijdagmiddag van het seizoen 
2014-2015 bekend gemaakt.

Leken er in het begin drie kanshebbers voor deze  
titel te zijn, maar uiteindelijk wist het al jarenlang  
samenspelende koppel Paula Van Leeuwen-Nel 
van Heyningen alle concurrentie af te schudden en 
als winnaar uit de bus te komen.

Een troost voor de runner up de dames Coby  
Vierhout-Corrie van Rijt was de winst van het slem-
klassement.

Rest mij nog te vermelden dat de door Thea van 
den Berg  uitgezochte prijzen zeer de moeite waard 
waren.

Wedstrijdleider vrijcm.

Groeten,

Titus

Het wachten is op de inzending van de overige 
wedstrijdleiders, liefst met foto. Een fotograferende 
redacteur kan immers niet overal aanwezig zijn.

De website van BCLH is niet geheel uniform op-
gezet op dit punt, maar te vinden was dat het  
seizoenklassement was gewonnen op DOCm door 
Bouman - Verhoeven en op de DOC door het paar 
Scheldwald – Shah. Op de VRIJC door E. van  
Egmond – Staallekker.

Voor het slemklassement zijn als eerste genoemd: 
MAC: Wim van der Meer en Jan van Elst, WOCm: 
Hans de Brieder, WOC: Ank Huijs- van den Akker en 
Leonie Castenmiller – Compeer, Voor de VRIJCm 
staan bovenaan het slemklassement Coby Vierhout 
– Maat en Corrie van Rijt en voor de VRIJC zijn dat 
Just Verschuur en Frank de Vos.

Herman Nagtegaal

Martens Bridgereizen
Lage Linie 2 • 4844 BP Terheijden • Tel 076-5932020 of 06 10851119  

email: martensbridgereizen@gmail.com

H� el de Korenbeurs te Made

 Hotel de Leugenaar te Vlissingen 20 – 23 maart € 199,00
Pasen Boshotel**** Vlodrop 3 – 7 april € 289,00
Hemelvaart Golden Tulip**** Zevenbergen 14 – 18 mei € 269,00
Pinksteren Best Western De Korenbeurs**** Made 22 – 26 mei € 279,00

Bridge/Golf-
arrangement, 

Hotel de Korenbeurs 
te Made 

€ 325,00 incl. p.p. 
2 x golfen op prachtige 

18-holes banen. 
3 - 6 juli
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Martens Bridge Reizen voor gezelligheid en sportief bridgen, tot ziens!

Golden Tulip Nijkerk**** met zwembad en terrasjes. Mooie 
gerenoveerde kamers, fijne bridgezaal met goede verlichting. 
Bosrijke omgeving, gratis parkeren en wifi. Ook het sfeervolle 
centrum van Nijkerk kunt u bezoeken. Mooie locatie voor fietsers 
en wandelaars.
16 - 19 oktober
€ 195,00 p.p. € 15,00 toeslag per nacht 1 per. gebruik.

Hof van Twente***++ te Hengevelde, prettig hotel met meer 
dan uitstekende diners en een prima ontbijt, fijn en vriendelijke 
bediening. In een woord een hotel om vaker heen te gaan! 
Prachtige fietsrouten en veel te zien, nabij Haaksbergen. 
Drankjes van 18.00-23.00 uur gratis, dus bij de prijs inbegrepen.
25  - 28 september en Sinterklaasweekend 4 - 7 december € 189,00. 
€ 15,00 toeslag per nacht 1 pers. gebruik.

Hotel de Heerlijckheijd**** te Ermelo. Hotel met Zwembad en 
Wellness. Het hotel ligt vlak bij 'n bosrijke omgeving. U fietst of 
wandelt zo de natuur in. Een heerlijke plaats om te verblijven 
vlak bij Harderwijk.
2 - 5 oktober en 20 - 23 november zijn we daar.
€ 220,00 p.p. €15,00 toeslag per nacht 1 pers. kamer.

Boshotel ''Vlodrop''**** te Vlodrop.
Een prachtig hotel in de Meinweg (natuurgebied). Het hotel 
heeft een heerlijk zwembad en sauna. U wordt verwend met 
een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds fijne diners. Wij komen 
daar nu al 5 jaar.
23 - 26 oktober

Kerstmis vieren wij ook in het Boshotel te Vlodrop
23 - 27 december 5 daags arrangement met diner dansant en 
live muziek € 375,00 p.p met een sfeervolle ambiance.

Oudejaars arrangement in Kasteel Daelenbroek***+ in Het 
Boshotel. Een prachtige jaarwisseling met vuurwerk, bubbels en 
een exclusief 4 gangen diner, live muziek enz.
29 december - 2 januari
€ 445,00 p.p. 
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HEMELVAARTDRIVE 2015

Heleen en ik hebben de Hemelvaartdrive 2015  
gewonnen. Om nummer één te worden op zo’n 
prestigieuze drive moet je natuurlijk niet slecht  
spelen, maar je hebt ook het nodige geluk nodig.

Spel 1 bijvoorbeeld. Onze tegenstanders (OW)  
bieden heel geïnspireerd door tot 7♥.

Spel 1 
N/-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B9873 
9632 
872 
8

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AHV652 
AV85 
A 
AH

♠ 
♥ 
♦ 
♣

10 
H1074 
HV43 
B974

♠ 
♥ 
♦ 
♣

4 
B 
B10965 
V106532

Een prima contract dat helaas voor hen niet te  
maken is omdat ik vier troeven tegen had én een 
vijfkaart schoppen. (Redactie: met open kaarten: 
Na start met ♣8 neemt de leider, incasseert ♦A, 
speelt troef naar ♥H, troeft een kleine schoppen af, 
incasseert de hoge ruiten in de dummy (W gooit 2 
kleine schoppen af), speelt ♥10 en steekt over naar 
♥AV. De rest van de hand is nu hoog.)

Hoe groot is die kans (troeven 4-1 én schoppen 
5-1)?

Nu dus 80% voor ons, maar het had heel anders 
kunnen zijn!

spel 20 gaf aanleiding tot de nodige discussie.

Spel 20 
W/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H95 
4 
A1097652 
75

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A742 
B7 
HVB 
AB102

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V103 
V953 
4 
HV983

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B86 
AH1062 
83 
64

Heleen (West) opent 1SA.
Met mijn hele mooie 9 punten (mooie vijfkaart, veel 
hoge middenkaarten) ga ik zeker naar de manche. 
Maar de tegenpartij doet lastig. Noord volgt met 2♣.

‘Ha’, denk ik, ‘kunnen we Lebensohl weer eens  
oefenen’. 

Als ik na 2♣ van de TP 3♣ bied dan is dat ‘vervan-
gende Stayman’. Heleen biedt haar vierkaart hoog 
als ze die heeft. Ik ga dan naar 4♥ of 3SA.

Maar 2♣ werd gealerteerd en ik vraag toch maar 
even. Het blijkt zwak met ruiten of zwak met beide 
hoge kleuren te zijn. Dus zeker geen klaveren. Deze 
situatie hebben Heleen en ik nooit doorgesproken 
en we hebben er geen afspraken over gemaakt.
Ik besloot toch 3♣ te bieden. Hoe dat bij Heleen 
zou overkomen wist ik niet. Vervangende Stayman 
of gewoon een echte klaverenkleur en manche- 
forcing?

Nou, de tegenstanders sprongen daar boven op. 
John van V en Malcolm S (zij willen beslist ano-
niem blijven) vroegen Heleen het hemd van het lijf 
over wat ik wel niet met die 3♣ bedoelde. Ik leunde  
ontspannen achterover. ‘Wat ze ook bedenkt, het 
klopt altijd’, dacht ik.

Toen de storm over was bood Heleen 3SA, precies 
gemaakt, achteraf goed voor bijna 70%. Met de 
achterdochtige blikken van onze tegenstanders in 
onze rug vertrokken wij naar de volgende tafel.

Zoals sommigen weten, hebben Heleen en ik het in 
de weekenden vaak druk omdat we voor Dekker-
bridge weekenden begeleiden. Heel gezellig, heel 
leuk. En er gebeuren de vreemdste dingen.

Neem nu dit spel en de arbitrage die erbij hoorde.
Je ziet de laatste twee kaarten die de spelers nog 
in handen hebben:

  ♠B

  ♦B

 ♠2  ♠V

 ♦3  ♦V

  ♠3

  ♦2

Leider Zuid moet nog één slag maken om 3SA bin-
nen te halen. Noord, de dummy is aan slag.

Zoals je kunt zien gaat Zuid zijn contract niet ma-
ken, de laatste twee slagen zijn immers voor Oost.
Maar kijk wat er gebeurt. Uit noord wordt ♠B  
gespeeld en oost speelt ♦V bij (verzaking).

♠B wint dus de slag en de laatste slag is voor ♦B. 
Iedereen is het eens over het resultaat: NZ 3SA+1. 

Tijdens het ingeven in de bridgemate gaat Zuid een 
licht op. Had Oost niet verzaakt? Ja toch? ARBI-
TRAGE! In de verwachting dat op verzaken zware 
straffen staan, laat Zuid mij opdraven.

Ze (ja, het was een zij) verwacht duidelijk op dit spel 
een nog betere score te behalen. Maar, een ver-
zaking in de 12e slag wordt niet voldongen, maar 
wordt gewoon hersteld.

De laatste twee slagen waren dus voor OW:  
NZ 3SA-1 moest worden genoteerd. De dame 
in kwestie heeft me het hele weekend niet meer  
aangekeken.

Nog een ‘mini’. Elke speler ziet alle kaarten die nog 
in het spel zijn. Daar maakt iedereen ook optimaal 
gebruik van.  

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
HB10 
- 
962

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AVB 
V4 
- 
8

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
765 
- 
B104

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V108 
- 
- 
HV3

Zuid is aan slag. Zuid speelt een SA-contract en 
moet nog 5 slagen maken.

Welke kaarten speel je in Zuid en Noord in de  
eerste slag? (Oplossing onder aan het artikel)

Naast het spelen van interessante spellen komen 
dit soort opgaafjes regelmatig aan de orde tijdens 
de trainingen die ik op donderdagmiddag bij BCL 
verzorg voor BCL leden.
Leerzaam en leuk!

Ik kijk nu al uit naar de volgende Hemelvaartdrive. 
Hoewel de straf voor het winnen van die wedstrijd 
heel verschrikkelijk is. Dan moet je er iets zinnigs 
over schrijven.

Jacques Barendregt

Oplossing van de miniatuur:
In Z twee hoge klaveren, in N niet ♣2. Want dan kan 
O voorkomen dat hij in de derde slag moet winnen 
(O speelt ♣B10 bij op de ♣HV van Z). N wint dan de 
derde slag en OW maken nog twee slagen.

HEER OF BOER?

♠ 
♥ 
♦ 
♣

654
A87
AV954
64

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V107
V1094
1032
V83

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A832
B32
H6
B975

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HB9
H65
B87
AH102

In een 3 SA contract heeft Zuid in schoppen H-B-x 
en voor het maken van de negende slag moet hij de 
juiste beslissing nemen als hij een kleintje van tafel 
speelt: legt hij de boer of speelt hij de heer?

Dit lijkt een 50% kans, maar toch kun je soms 
een aanwijzing krijgen uit het bijspelen van de te-
genstanders. Op Bridge Base Online zag ik een 
mooi voorbeeld tijdens de Zwitserse Cupfinale  
(zie diagram).

Zuid speelde 3 SA waartegen West uitkwam met 
♥4 voor de zeven, boer en heer. Na een mislukte 
ruitensnit speelde Oost harten terug. Zuid dook een 
keertje en nam in de derde ronde met het aas. Zuid 
telde nu acht slagen en de negende moest komen 
uit de schoppenkleur. Toen Zuid tenslotte van ta-
fel schoppen speelde en in de hand de boer legde 
maakte West de vrouw en ging het spel down.

Toch had Zuid een aanwijzing over het hoofd  
gezien. Op de derde ruiten had Oost ♠2 weg- 
gedaan en dan moet je er van uitgaan dat hij het 
aas heeft.

Immers van vrouw-vierde of derde gooi je geen 
kaart af. Tip:speel eerst je vrije kaarten of een lange 
kleur uit en kijk naar het afgooien van de tegen-
partij. 

Aad Zaat
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MET DE DEENSE SLAG

Dubbele deblokkade

Tijdens ons jaarlijkse bezoek aan Birthe’s geboorte-
land speelden we een toernooitje in Roskilde. We 
bakten er niet veel van, maar kregen ook niet de 
minste tegenstanders. Aan de vette nul op dit spel 
konden we weinig doen en dat was geheel de ver-
dienste van ene Jørgen. 

Z/NZ ♠ 
♥ 
♦ 
♣

82
VB854
V43
B62

♠ 
♥ 
♦ 
♣

6
762
109876
AH109

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V543
H109
HB2
852

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AHB1097
A3
A5
V43

Jørgen moest als Zuid 4♠ spelen - geen eenvoudige 
opgave gezien het entreegebrek op tafel.

Ik zat West en startte met ♣A. De dummy zal 
hem niet vrolijk gestemd hebben, maar zoals veel  
Denen toonde hij geen emoties (een zeer goede  
eigenschap aan de bridgetafel!). Na enige bedenktijd  

deblokkeerde hij ♣V uit de hand in de eerste slag. Ik 
switchte naar ♦10, via vrouw en heer voor het aas. 
Nu volgde een klaveren richting de boer, door mij 
genomen met de heer. We pakten een ruitenslag 
mee en de volgende ruiten troefde Jørgen vooruit-
ziend met ♠9! 

Z/NZ ♠ 
♥ 
♦ 
♣

82
VB854
-
B

♠ 
♥ 
♦ 
♣

6
762
76
T9

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V543
HT9
-
2

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AHBT7
A3
-
4

Hij speelde nu naar ♣B en vervolgde met ♥V die  
onaangetast rondging. Toen ♠8 en dankzij de eer-
dere aftroever met de 9 kon de schoppensnit her-
haald worden en was het contract thuis. 

Hulde Jørgen, maar ik had toch liever gezien dat 
je dergelijke huzarenstukjes aan een andere tafel 
uithaalde.

Jan Pleit 

NIEUW SEIZOEN SUBTOPTRAININGEN

 
Data en Onderwerpen:

Omdat BC Leidschenhage de trainingen door  
middel van subsidie blijft steunen, is de prijs voor 
Leidschenhageleden € 60,- per persoon. 

Niet-Leidschenhageleden zijn ook welkom, maar 
betalen € 120,- per persoon.

U kunt zich bij voorkeur opgeven via e-mail. Ons 
adres, ook voor al uw bridgevragen is: 
dannyentimbridge@gmail.com 

 

Bellen kan ook naar Danny Molenaar 06 - 81 48 38 
32. Als u voorkeur heeft, kunt u ook aangeven of u 
liever deelneemt in de ochtendgroep van 09.30 tot 
13.30 uur of in de middaggroep van 14.00 tot 18.00 
uur.

Hopelijk tot komend seizoen!

 
Tim Verbeek en Danny Molenaar

Datum Onderwerp Trainer
17 oktober 2015 Afspel Tim
7 november 2015 Starten tegen troef Danny
30 januari 2016 Tegenspel Danny
27 februari 2016 Deelscore gevecht Tim
16 april 2016 Parentactiek Tim
4 juni 2016 ‘Samenvatting training 1-5’ Danny

HERFSTDRIVE
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2015

SCHRIJF JE NU IN!
 

Deelname alleen Leidschenhage leden en introducés
Aanvang: 13.30 uur   Zaal open: 13.00 uur.

Aantal spellen: 24   Maximaal aantal paren: 70
Deelname voor leden gratis, introducés € 2,50

Het bestuur zorgt voor hapjes en een fraaie prijzentafel.

Wil je meedoen aan deze gezellige drive? 

Mail naar: suksmi.abbink@kpnmail.nl

STOELENDANS BINNEN 
LEIDSCHENHAGE?

 
Bij ons bridgehome zijn opeens 8 nieuwe stoelen  
binnengedragen. Waarom, wat is hier aan de 
hand? Hebben we niet genoeg stoelen? Zijn de 
huidige stoelen overbodig geworden? Nee niets 
van dit alles. Zoals onze beheerder Clubgebouw en 
Bar, Eric van Tienhoven, eerder geschreven heeft, 
zijn de stoelen van ons home dringend aan ver-
vanging toe. Daarom staan in de bestuurskamer 8 
nieuwe stoelen opgesteld, waaruit een nieuwe zal 
worden gekozen. Er worden zoveel mogelijk leden 
uitgenodigd alle stoelen te gaan “bezitten” en aan 
te geven welke stoel het lekkerst zit. Daarbij moet 
o.a. worden gelet op de zitting, de rugleuning en 
de armsteunen. Een lastige zaak, zoals ik zelf heb 
ondervonden toen Eric naar mijn mening vroeg. 

Wij zijn een democratische club, dus hierbij wordt 
iedereen uitgenodigd om in de bestuurskamer de 
opgestelde stoelen te proberen en een voorkeur 
uit te spreken.

Het is dus een echte stoelendans, maar zonder 
verliezers, want iedereen kan zitten en hoeft niet 
te vechten voor een plekje. 

Wel wordt uw mening zeer op prijs gesteld. En ga 
zelf ook zitten, zodat u later niet kunt zeggen: mij 
is niets gevraagd!

Wolf Tostmann

mailto:dannyentimbridge@gmail.com
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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

ARCHIEF CLUBBLAD

Een aantal maanden heeft het archief van het club-
blad bij mij thuis gestaan. Gered voor de verbou-
wing zal ik maar zeggen. En geleidelijk aan breng 
ik de onderdelen terug in een, helaas voor de leden 
die er eens een blik in willen werpen, afgesloten ruim-
te. Ik heb er deze zomer zo nu en dan wat in zit-
ten neuzen.Toen Dobbepraat nog clubblad heette 
was de redacteur Jaap Verhoeff. Telkenmale als 
een serie was afgelopen kwam er een clubblad uit, 
met verslagen over het wedervaren tijdens de af-
gelopen serie en de integrale eindstanden, zoals je 
die dezer dagen op de website vindt. Daarbij had 
je nog een rubriek “wedstrijdleiders lief en leed” 
met hun herinneringen over ups en downs in de 
afgelopen tijd, waarbij vooral Koos van der Geest 
een actief schrijver was. Toen de redactionele taak 
werd overgenomen door een groep dames die met 
enthousiasme aan interviews begonnen, klaagde 
Jaap eens, dat ons clubblad toch vooral een club-
blad moest blijven. Het ging om het wedervaren van 
de leden. En met die nieuwe fratsen van die dames 
zag hij dat niet zitten, zo leek het wel. Aan de puz-
zel werd door veel leden deelgenomen. De ladder 
had een omvang van 65 personen en dat bij een 
veel kleiner ledenbestand. Was je wel wat later aan 
de beurt om een fles wijn van de wedstrijdleider in 
ontvangst te kunnen nemen dan thans. Dat is wel 
vreemd omdat we veel meer leden hebben dan toen. 
De naam Dobbepraat kwam in september 1994 op 
het clubblad te staan, want we waren verhuisd naar 
de Dobbelaan. Dat is nu al weer 21 jaar geleden, 
onvoorstelbaar. Het blad kreeg een omslag met 
een foto van het clubgebouw. De omslag in twee 
kleuren werd voor het hele jaar voorgedrukt, eve-
nals de vaste advertentiepagina’s. Dat betekende 
dat er advertenties voor een heel seizoen verwor-
ven moesten worden. Dat is trouwens nog steeds 
het advertentiebeleid. De afspraak om te adver-
teren geldt voor een heel jaar. En de redactie wordt 
geacht achter adverteerders aan te (doen) gaan.
Na de periode dat de redactie door dames werd 
gevormd, brak er in 1996 een tijd aan dat de heren 
domineerden met een enkele dame in de redactie. 
Bij het einde van de oude eeuw was er iets nieuws. 
Dit leidde ertoe dat de omslag naar full colour ging, 
de rest bleef zwart wit. Bovendien werd het aan-
schijn van het blad vernieuwd naar een ontwerp 
van Jos Kuyen. Vanaf 2001 tot op heden was de 
redactie een mannelijke aangelegenheid. Was het 
in elkaar zetten van Dobbepraat eerst knip- en plak 
werk, met name Frits Bodaan was daar bedreven 
in. Geleidelijk werd er meer gebruik gemaakt van 
de computer, waarvoor we dan weer specialisten  
nodig hadden als Frank Bloemen en Erik van 
Egmond. Ook al was “Word” niet zo’n ideaal pro-
gramma voor het opmaken van een blad, het was 
makkelijker, al ging er ook wel eens wat mis. Vooral 

toen meer foto’s ingevoegd werden, schoten de 
ingebrachte beelden soms van hot naar her. Maar 
toch meer foto’s. En later glanspapier voor betere 
afdrukjes. In september 2009 stapten wij over naar 
kleurendruk. In 2012 kon ook de tot dan toe elk 
jaar vastliggende omslag van keer tot keer veran-
deren. Dat gold ook voor de advertenties.En het 
kwam toch steeds sneller voor elkaar. Mijn eerste 
redactiebijeenkomst in 2001- Herman schrijf nog 
even het hoofdartikel - duurde van ’s ochtends 9.30 
uur tot ‘s avonds 22.30 uur. Toen de computer veel 

werk uit handen nam, was het eerst om vier uur ’s 
middags klaar en later nog eerder. En tegenwoordig, 
als we het goed voorbereiden, zit de Dobbepraat in 
drie uur in elkaar. Daarbij moet de huidige, vrouwelijke 
invloed niet onderschat worden. Zo staat er weliswaar 
Jan Biesheuvel in de redactie, maar zonder “zijn” 
assistenten werd het vast niet zo snel en zo’n mooi 
clubblad als het thans is. In het bijzonder Eveline 
Hendriks heeft zich voor de opmaak ingezet.Sinds 
2012 is het werken door de flexibele omslag, de 
mogelijkheid van soepele veranderingen in de ad-
vertenties, en de prettig werkende software, steeds 
makkelijker geworden, maar ik tik nog in Word.

Herman Nagtegaal
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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL CCXXXII

Probleem A  
(in de opgave waren de OW-handen niet vermeld)

Z/NZ ♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV73 
7 
AV9842 
92

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B965 
H953 
B 
HB106

♠ 
♥ 
♦ 
♣

84 
V1086 
10653 
A73

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H102 
AB42 
H7 
V854

Viertallenwedstrijd. Na een 12-14 SA-opening en 
Stayman van Noord belandt Zuid in 3SA. Hij krijgt 
de vriendelijke uitkomst van ♠5. Wat is de beste 
speelwijze voor 9 slagen?

Zuid moet de ruitenkleur benutten en gelijktijdig 
voorkomen dat Oost aan slag komt; die is gevaarlijk 
omdat daarvandaan de verdediging 4 klaverslagen 
kan oprapen. Zuid moet de uitkomst dus op tafel 

nemen en een kleine ruiten naar de 7 spelen. Dit 
wapent hem tegen boer of 10 vierde bij Oost en is 
het beste speelplan voor 9 slagen.

Probleem B 

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B97 
432 
HB2 
AB43

♠ 
♥ 
♦ 
♣

543 
10 
1084 
HV10976

♠ 
♥ 
♦ 
♣

2 
B987 
V97653 
85

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AHV1086 
AHV65 
A 
2

Zuid speelt 7♠. West komt uit met ♣H. Hoe gaat hij 
te werk?

Neem ♣A en troef een ♣ hoog af. Speel een kleine 
troef en neem zo laag mogelijk in Noord. Troef weer 
een ♣ hoog af en speel ♦A. Dan weer kleine troef 
laag nemen in Noord en de laatste ♣ hoog troeven. 
Als nu de laatste troef naar Noord gespeeld wordt, 
zit Oost in ♦/♥ dwang. 

LADDERPUZZEL CCXXXIII

Bij de start van het nieuwe seizoen hebben we 
gekozen voor een ABC’tje: 3 dubbeldummy pro-
blemen van verschillende moeilijkheidsgraad. Veel 
succes!
 
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?

Probleem B

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B10 
B10942 
B8765 
-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V93 
V873 
92 
B972

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
H65 
V1043 
AV10654

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH86542 
A 
AH 
H83

Nadat Oost de bieding met 1♦ heeft geopend,  
stomen NZ door naar 6♠, gedoubleerd door Oost. 
Helaas komt zijn partner uit met ♦9. In de praktijk 
ging de leider down, maar het contract is na de  
ruitenstart te maken. Ziet u hoe?

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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LADDER 2014-2015

Winnaar van de Ladderbeker is geworden Wolf 
Tostmann. Proficiat! Er kwamen gedurende de 
zomermaanden slechts 10 inzendingen binnen (te 
warm om te puzzelen?) Lijstaanvoerder Abraham 
Serbetsoglou mag een fles wijn ophalen bij zijn 
wedstrijdleider. We hopen van harte op meer 
deelnemers het komende seizoen.

STAND NA PUZZEL CCXXXII

Hr. Serbetsoglou  +30 130 
Hr. Tostmann   +30 120 
Hr. P. van den Bos  +30 110 
Hr. Oosterhuis    105 
Mw. Lamers   +30 100 
Mw. P. van Leeuwen     80 
Hr. Spaas      70  
Hr. Nelwan    +10   70  
Hr. Bussemaker     60 
Mw. Van Heek      60 
Hr. Den Tonkelaar     60 
Hr. Saraber      60 
Hr. Coenen      50 

Hr. Van Veen   +30        40 
Hr. Rust   +10   50 
Hr. Glass        40 
Hr. De Smeth      30  
Hr. Nagtegaal      30 
Hr. Schimpf      20 
Hr. Greve       20 
Hr. De Jongh    +10   10  
Hr. Wijdh    +10   10

Aad Zaat / Jan Pleit

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

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.)

&
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

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?

Het B- en C-probleem zijn ons toegezonden door 
Alex Bijloo.

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

IN MEMORIAM 
Ruud van Wijk

Na een korte ziekteperiode is op  
14 juli Ruud van Wijk overleden op de  

leeftijd van 80 jaar. Ruud speelde vele jaren 
op de woensdagmidag, vaak met succes.

Bijvoorbeeld in zijn laatste middag,  
hij was toen de eerste bij de top integraal. 

Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Namens de woensdag middag.

Suksmi Abbink
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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

 

 


