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VAN DE REDACTIE

 
Dat het leven op aarde eindig is, kwam deze 
maand wel zeer nadrukkelijk tot ons. Elders in 
dit blad wordt aandacht geschonken aan hen 
die ons ontvallen zijn. Hier in het voorwoord 
memoreren we twee namen die voor Dobbepraat 
van veel betekenis zijn geweest. Jos Kuyen was 
de ontwerper van de omslag met de gevarieerde 
afbeeldingen van het clubgebouw dat vele jaren 
ons clubblad omhuld heeft. En Carel Hooijman 
is, naast zijn andere verdiensten voor de club, 
jarenlang puzzelredacteur geweest. En mei is de 
maand van herdenken. En dat terwijl de natuur 
uitbundig opbloeit en nieuw leven aangekondigd 
wordt. Het is goed om toch door te leven met hoop 
en verwachting voor de goede toekomst. 

Verslagen zijn aan te treffen over het mede-
werkersfeest, de Oranjedrive, het afscheid van 
Fred Worm na vele jaren als wedstrijdleider 
op de Macm en over een nieuwe drive, de 
Hemelvaartdrive, die overigens op de dag nadat 
de kerk de Hemelvaart van Jezus Christus 
herdenkt, voor de eerste maal gehouden is op 
de vrijdag erna. Het zou ook bevrijdingsdrive 
hebben kunnen heten, want het was immers 
6 mei. Al met al leeft de club. En dan mogen 
de competities stoppen, in de zomer gaat het 
bridgen volop door op dinsdag en donderdag,  
‘s middags en ’s avonds.

De redactie zegt: het is weer mooi geweest met 
zes nummers. Niet alles is goed gegaan, zelfs 
redacteuren zijn mensen, maar heel veel wel. 
Er zijn zelfs leden die af en toe een compliment 
geven. En dat is in een vereniging in Nederland 
toch maar mooi meegenomen. Vaak overheerst 
de indruk dat er slechts twee varianten in het doen 
zijn: niet goed of verkeerd. Maar bij het afscheid 
komt het goede weer bovendrijven, gelukkig 
maar. Maar zover is het nog niet. In september 
komt er weer een nieuwe jaargang, dus het wel 
en wee van de club kan weer in het blad komen.

De puzzels zijn ook dit keer aantrekkelijk en 
uitdagend. En een hele zomer tijd om oplossingen 
te bedenken en in te zenden. De inzendtermijn is 
in de colofon genoemd, maar er is ruim tijd.

Een goede zomer gewenst, bridge rustig door of 
neem vakantie of combineer dat.

Neem Dobbepraat mee, je weet maar nooit…

IN DIT BLAD

----- Ontploffingsgevaar ---
Riool perikelen blz. 06

----- Mooier uitgedost ---
Vrijwilligersfeest blz. 07

----- Laven van de dorstigen ---
Hemelvaartdrive blz. 08

----- Hoogtepunt voor vrijwilligers ---
Medewerkersfeest 2016 blz. 10

----- Geen reactie ---
Het Medewerkersfeest... blz. 11

----- Steeds ondertroeven ---
Listige snit blz. 11

----- Tien jaar trouwe dienst ---
Afscheid Fred Worm blz. 12

----- Sluikreclame ---
Oranje drive blz. 13

----- ZAK of RKC ---
Te scherp blz. 14

----- Vreugde en verdriet ---
Een wedstrijdleider blz. 18

----- Juiste foto ---
De echte winnaars blz. 22

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
CONTRIBUTIE blz. 11
PUZZEL  blz. 21
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

Rens Hame�
Reparatie van al uw 
antieke klokken en 
vintage horloges.
Op afspraak:

070 3272902
klokken@atelierhamers.nl
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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
Edy Zonneveld
Valkhof 39, 2261 HR  Leidschendam
Tel. 070-3274065, secretaris@bclh.nl

Penningmeester
Eric van Dijk
Tel. 070-3862012, penningmeester@bclh.nl
Bankrekening nummer: NL04 INGB 0003 9106 00  
t.n.v. B.C. Leidschenhage

Ledenadministratie
Jeanne Wubben
Tel. 070-3944417, ledenadministratie@bclh.nl

Jeugd- en Minibridge
Christine Winckel 
Tel. 06-30598124, raskatten@hetnet.nl

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

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

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

Webmaster
Malcolm Staallekker, Frank Bloemen
webmaster@bclh.nl

Redactie Clubblad
• Herman Nagtegaal, Tel. 070-3200589,
 nagtegaal.h@telfort.nl
• Jan Biesheuvel, Tel. 070-3615444
• Wolf Tostmann, Tel. 070-3175763,
 dobbepraat@bclh.nl

Puzzelredactie: Aad Zaat, e-mail: a.zaat@ziggo.nl
Oplage: 600
Drukkerij: Arrow Grafitotaal

WEDSTRIJDLEIDERS

MACM          Fons de Jongh 06-54255418
e-mail maandagmiddag@bclh.nl

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

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

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

WOCM           Ellen Forbes 06-53384543
e-mail woensdagmiddag@bclh.nl

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

DOCM        Jeanne Wubben 070-3944417
e-mail donderdagmiddag@bclh.nl

DOC        Cees Kruisweg 06-49386245
e-mail donderdagavond@bclh.nl

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

VRIJC Malcolm Staallekker 06-29232498
e-mail vrijdagavond@bclh.nl

Vrijdagavond inlopen mogelijk na aanmelding voor 
16.00 uur - kosten €2,50 p.p.

Wedstrijdsecretaris viertallen
Piet Schoon, 070-3272074, piet.schoon@hetnet.nl

Afmelden
Middagclubs van 09.00-10.00 uur
Avondclubs van 10.00-12.00 uur
Afzegging per e-mail is geaccepteerd als u een 
bevestiging heeft ontvangen.

Bijdragen in dit clubblad van:
Erik van Egmond, Frits den Haring, Fons de Jongh, 
Piet van der Linden, Herman Nagtegaal, Jan Pleit, 
Jacques Spaas, Madelon Spek, Eric van Tienhoven, 
Wolf Tostmann, Aad Zaat. 

Dobbepraat zal verschijnen:
21 september 2016

Kopij inleveren uiterlijk: 
7 september 2016

Agenda
Juli - Augustus: Zomerbridge

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

 
Iedere week is er wel een aantal meldingen over het 
gebouw, de inrichting of de installaties van het Bridge-
home zoals: de vaatwasser doet het niet goed, er 
brandt een lamp in het toilet niet, de deurkruk zit los, 
er brandt een buitenlamp in de fietsenstalling niet, 
enz. Al deze kleine en grote problemen worden zo-
veel mogelijk terstond opgelost. Voor de buitenwacht  
geheel normaal, maar achter de schermen is een 
aantal mensen zoals Kees van Leeuwen, Albert Wed-
man en Wolf Tostmann daar wekelijks enige uren mee 
bezig. Soms kleine klussen soms grote en meer inge-
wikkelde klussen. Onze dank gaat dan ook uit naar de 
genoemde personen die toch maar weer kans zien 
deze klussen zoveel mogelijk in eigen beheer en zo 
snel mogelijk allemaal te verhelpen. Door deze klus-
sen in eigen regie uit te voeren besparen zij onze ver-
eniging heel veel geld. Voor de klussen die we niet 
zelf aan kunnen, maken we gebruik van een 
aantal vaste leveranciers die het Bridge-
home door en door kennen. Overigens 
als u zelf iets waarneemt dat kapot is of 
niet goed werkt, geef het dan direct door 
aan de barcommissaris. Hij zorgt dan dat 
de melding snel aan de juiste persoon wordt 
doorgegeven.

Helaas is de vloerbedekking in de barruimte en de 
speelzaal al aardig vervuild, en niet alleen in de gele 
banen. Er zijn verschillende moeilijk verwijderbare 
vlekken die speciaal behandeld moeten worden. 
Dit ondanks de dagelijkse werkzaamheden met de 
sprayflacon vlekken verwijderen, door onze schoon-
maakster Yvonne Boere. In de bijna twee jaar na de 
verbouwing heeft zij ruim 25 kg droge tapijtreiniger en 
maar liefst 25 liter vlekken spray gebruikt! Ik schat dat 
zij op dit moment zo'n 50 uur per jaar bezig is met 
vlekverwijdering. Op jaarbasis dus een aanzienlijke 
kostenpost voor onze vereniging. In de zomervakantie 
zal de vloerbedekking geheel worden gereinigd. Het 
zomerbridge kan ongestoord doorgang vinden omdat 
er nu nog gebruikt kan worden gemaakt van een z.g. 
“droge methode”. 

In de eerste week van mei is de eerste serie van 40 
stoelen, van in totaal circa 200 stoelen, opgehaald 
door Barkruk.NL/Horeca meubilair. Eind mei/be-
gin juni zal de serie, voorzien van nieuwe bekleding 
en foam, worden afgeleverd. Aangezien er 5 series 
van 40 stoelen moeten worden gerenoveerd, zal het 
tot het begin 4e kwartaal 2016 duren voordat het  
geheel is gerealiseerd. Het bestuur heeft, onder-
steund door de commissie die zich met de vervanging 
van de stoelen heeft beziggehouden, alsnog de kleur 
van de leuningen gewijzigd. Op basis van de kleur 
van de eerste proefstoelen is voor een iets heldere 
kleur gekozen die meer past bij de kleurstelling van 
de vloerbedekking. Over de nieuwe stoelen in het 
leslokaal zijn alleen maar positieve reacties over de 
kleurkeuze en materialen binnengekomen.

De dupliceerruimte is in gebruik genomen; dit zeer tot 
het genoegen van de bridge docenten die een ei-

gen leslokaal hebben gekregen en de dupliceer-
ders die ongestoord hun werk kunnen doen. 

De ruimte wordt overigens ook regelmatig 
gebruikt voor kleine besprekingen en 

bestuursvergaderingen.

Op dit moment zijn wij aan het bekijken op 
welke wijze de nog niet LED verlichting in en-

tree, toiletten en berging kan worden aangepakt. 
Het bestaande hang- en sluitwerk van buitendeuren 

zal inbraakwerend worden gemaakt. In de garderobe 
gaan we mogelijk door herindelen van de garderobe-
rekken een kleine berging realiseren. Op basis van 
het verftechnisch advies van Trimetal (Sikkens) gaan 
we inventariseren welke werkzaamheden in 2017 aan 
het Bridgehome moeten worden uitgevoerd.

En als allerlaatste wil ik u nog berichten dat het be-
stuur het plan heeft om één extra bestuurslid te gaan 
werven. Gebleken is dat er toch wel erg veel taken 
op een aantal van onze bordjes terecht zijn gekomen. 
Om de werkdruk iets te verlichten gaan we op zoek 
naar een zevende bestuurslid.

Eric van Tienhoven

RIOOL PERIKELEN

 
Ik heb met de penningmeester Eric van Dijk te doen, 
betreffende de verstoppingen van de toiletten en de 
hoge loodgieterskosten, die daarmee gepaard gaan! 
Wat dat betreft had dat stukje in het verhaal "van het 
bestuur" extra gemarkeerd mogen worden! 

Ik weet er alles van, maar ik blijf er op wijzen, dat  
riolering een professionele zaak is!

Eric weet dat ik 16 jaar voor het Midden-Oosten  
gewerkt heb. Daar was het zelfs verboden gebruikt 
toiletpapier via het toilet door te spoelen. (Idem in  
Brazilië, India, Cyprus, red.)

Vanwege de mogelijkheid van gasvorming in de riole-
ring moet men ook rekening houden met ontploffings-
gevaar! (Dat zou een knal geven: ons Bridgehome 
de lucht in, red.) Succes met de oplossing van dit  
probleem.

Jacques Spaas

VRIJWILLIGERSFEEST: EEN IMPRESSIE

Zo’n vrijwilligersfeest is ook niet alles. Als je niet op-
past word je er doodmoe van. Je moet er mooier uit-
gedost heen dan anders, dat vind ik ten minste.

En dat is ook wel weer leuk, maar toch….
De voorzitter had dat ook bedacht en ging rustig – nou 
rustig – zitten kaarten in de eerste divisie, niet mis. 
Wel miste hij dit feest en wij misten zijn toespraak. Hij 
had als reserve ingezet de partner van PP, Maarten 
van Os. Die zit ook in het bestuur en is technisch wel 
onderlegd.

Die sprak nu dus de waarderende woorden voor de 
vrijwilligers en de mensen die zich ingezet hadden en 
zich inzetten voor het slagen van het feest. Dat had 
de vaste onderdelen: bridgen, drinken, eten en ver-
maak. Niet dat de eerste drie geen vermaak zijn, maar 
anders. Over dat andere vermaak wordt altijd anders 
gedacht dat houdt dat woord in.

Goed, maar het begon dus echt met drinken. Daartoe 
waren schenkdames aanwezig. Daarbij verzamelde 
zich een ieder in de bar. Een zeer bekende schenk-
dame schonk niet, maar stortte zich na het indrinken 
in de bar in het bridge met een geweldige partner.

In de bar mooi aangekleed op het feest

Maarten van Os namens het bestuur

Schenkdames

Pais en vree

LED verlichting is de toekomst. LED verlichting zorgt voor meer dan 60% reductie van de
uitstoot van CO2. Daarnaast hebben LED lampen een lange levensduur en ze hebben een
hoge lumen/watt verhouding waardoor zeer efficiënt met de energie wordt omgegaan.
Meer weten? Kijk op ledtubespecialist.nl

55%
reductie op
energiekosten

60%
op uitstoot
van CO2

60%
op uitstoot
van CO2

50.000
branduren
T8 LED tube

LTS advertentie 177x60mm.pdf   1   09-12-15   09:04
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Na de oproep om te gaan zitten van de zijde van de 
wedstrijdleiding, Madelon Spek en Erik van Egmond, 
nam Maarten van Os het woord en wenste ons na 
de gemelde goede woorden een goede bridgedrive. 
En dat was er een met telkens twee spellen, alle  
tafels door elkaar en tegen wie moest je nu beginnen. 
Daarbij is haastige spoed zelden goed, zeker als je 
Noord zit. Maar alles verliep in pais en vree.

Het eten In de rij kwam uit Ermelo (of all places) en 
ik heb het aan een zekere Wim gevraagd: dat eten 
was goed, verzekerde hij mij en ik kan het bevesti-
gen. Je moest er wel voor in de rij staan. Dat geeft het 
beeld van etende en wachtende mensen. Oorlogs- 
tijd, nu ja mei was toch in aantocht. En er was na het 
eten weer bridgen, en daarna een prijsuitreiking, waar-
bij alle aanwezigen een prijs kregen. Dat is zo mooi bij 
een vrijwilligerfeest. Toch wel even de prijzentafel in 
de gaten houden, je weet maar nooit of je niet eerste 
wordt. Overeenkomstig mijn verwachting is me dat 
ook niet gelukt. Dat was voor de wedstrijdleiders zelf.

Nu ja dat is hen toch van harte gegund. Hoera voor 
zulke vrijwilligers! Op je eigen feest weer vrijwilliger te 
zijn. Herman Nagtegaal

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

HEMELVAARTDRIVE 2016

De Hemelvaartdrive 2016 werd gehouden op de 
vrijdag na Hemelvaart, zodat de niet-speel-dag van 
donderdag kon worden ingehaald. Het was gezellig 
druk met 57 deelnemende paren, waarvan er 6 
in de “starterslijn” streden. De leiding was in de  
bekwame handen van Mister Vrijdagavond:  
Malcolm Staallekker. 

Elke drive is afhankelijk van vrijwilligers die de deel-
nemers in de watten leggen en dan bedoel ik vooral 
een van de zeven werken van barmhartigheid: het 
laven van de dorstigen. We hadden de eer en zeker 
ook het genoegen dat de verzorging in handen was 
van Marie Thérèse Smits en Cees Kruisweg. Zij 
hebben zich vol overgave van hun taak gekweten 
en over de bediening heb ik alleen met waardering 
horen spreken.

De starterslijn werd gewonnen door Henk Vlastra 
& Henny Vlastra – de Knegt. De open drive werd  
gewonnen door Harry Schelwald en uw scribent. 

Geen verslag zonder een spelletje. Hier heb ik een 
probleem, want wij hebben niets bijzonders gedaan 
en scoorden regelmatig. Geen enkele nul en ook 
geen enkele top, maar redelijke scores op vrijwel alle 
spellen en maar 2 scores onder gemiddelde. Een 
voorbeeld:

Je krijgt in handen: ♠ A8, ♥ V2, ♦ H432, ♣ HVB32. 
Je denkt een rustige 1SA te kunnen openen, maar 
partner begint met 2♥ (Muiderberg). Dat belooft een 
5-kaart ♥ met een 4+ in een lage kleur en geen ope-
ning. Ik vroeg met 2SA wat partner heeft en hoorde 
3♣. Dat belooft een 4-kaart ♣ en een minimum. Als je 
weet op welke “bagger” mijn partner een Muiderberg 
kan openen, heb je een probleem. Ik besloot te pas-
sen, ondanks mijn 15 punten. Het spel lag als volgt:

Spel 14 
O/-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HVB104
64
V9765
8

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A8
V2
H432
HVB32

♠ 
♥ 
♦ 
♣

32
A10975
B10
A764

♠ 
♥ 
♦ 
♣

9765
HB83
A8
1095

Harry maakte 10 slagen voor een score van 85%. 
Hier blijkt maar weer dat je niet altijd (te) hoog hoeft 
te bieden voor een goede score.

We kijken terug op een geslaagd evenement en 
zien alweer uit naar de editie van volgend jaar. 
 
        Wolf Tostmann
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MEDEWERKERSFEEST 2016

Het jaarlijkse hoogtepunt voor alle vrijwilligers van 
onze club is natuurlijk het medewerkersfeest. Als  
iemand vertelt dat hij of zij dit jaar helaas niet kan ko-
men, zie je duidelijk de teleurstelling op het gezicht. 
Dit komt vooral door de sfeer en de verwennerij: het 
eten. De bridgedrive is natuurlijk ook leuk; weer eens 
spelen in ontspannen sfeer tegen medevrijwilligers 
die je niet elke week ziet. Onze voorzitter viel dit 
jaar in de categorie pechvogels. Hij had belangrijke 
bridgeverplichtingen in Utrecht: eerste divisie paren. 
Om die reden mocht Maarten ons allemaal welkom 
heten om een uur of vier. Ieder zat al klaar voor de 
bridgedrive en Maarten hield het kort maar krachtig: 
we mochten ons laten verwennen, het eten en de 
drank was voor rekening van de club.

Grappig detail: we hadden dit jaar niet gekozen voor 
een grote biertap van onze leverancier, maar onze 
inkoper Cees had ons voorzien van een bescheiden 
tap die we op een tafel konden installeren. Onze 
bibliothecaris was het in de week voorafgaande aan 
het feest opgevallen dat de tapinstallatie nog niet 
geleverd was en hij begon zich zorgen te maken. 
De bestuursleden tegen wie hij zijn ongerustheid 
uitte, hielden zich rustig van de domme en de ver-
rassing op zijn gezicht bij aanschouwing van toch 
een tap op zaterdag was het meer dan waard.

Onze wedstrijdleider was, zoals al een paar jaar, 
mijn vriendje Erik. In samenspraak met Edy, die 
de verdere organisatie voor haar rekening had  
genomen, was er een bridgeschema van 6x2 
en na het eten nog 7x2 spellen uit zijn computer 
gerold. Zo kwamen we veel verschillende men-
sen tegen. Ik had de eer om samen met hem te 
mogen spelen. Het spelen was gezellig en ont-
spannen en na de eerste zitting stonden we op de 
vijfde plaats.

Toen ging het buffet open. We hadden ’s middags 
toen we aan kwamen fietsen al in de gaten dat 
er iets bijzonders aan de hand was. Ons paadje 
achterom werd geblokkeerd door een kooktentje. 
In onze bestuurskamer/leslokaal was een clubje 
enthousiastelingen bezig met het klaarmaken 
van allerlei heerlijke gerechten en later tijdens 
het bridgen werden we al voorzien van een paar 
voorproefjes. Het eten was het wachten waard 
en ondertussen werden we getrakteerd op een  
muziekje van Bob met het bijzondere pak.

Een feest van een bridgevereniging, daar moet 
natuurlijk wel gebridged worden. Dus toen de 
laatste toetjes verorberd waren, maande Erik 
ons om weer plaats te nemen. Ook nu hadden 
we weer een gezellig parcours tegen vriendelijke 

tegenstanders, die af en toe wel medestanders 
leken. Op de laatste tafel incasseerden we nog 
even 2 zeer slechte scores en zo eindigden we 
ook deze zitting op de vijfde plaats. Onze verba-
zing was dus groot toen bleek dat we overall wel 
eerste waren geworden. Onze redacteur Herman 
wees ons er meteen op dat onze prijs het schrij-
ven van een stukje was en toen was het toch zaak 
om eens een serieuze blik op de rijk gevulde prij-
zentafel te gaan werpen. Die stond volgestapeld 
met hartige en zoete versnaperingen, geflankeerd 
door verschillende flessen drank. Wat een keuze! 
Bovenop stond een vrachtwagen en meteen wist 
ik: die moest voor mijn kleinzoon zijn, die ieder 
moment geboren kon worden. Een week later 
konden we inderdaad zijn grote zussen verblijden 
met het eerste jongensspeelgoed. Het speciale 
bier dat Erik had gekozen was toen al met smaak 
verorberd.

Nog een leuk spelletje van de eerste zitting laat-
ste tafel. Ik (Erik) krijg de volgende hand: ♠ 109, 
♥ 82, ♦ V6543, ♣ V1086. Zelfs voor mij geen ope-
ning, dus pas ik. Links van mij wordt 1♦ geopend. 
Gevolgd door een doublet van mijn partner, rechts 
past. Dan ben ik weer, wat moet je met deze 
hand? Partner heeft de hoge kleuren en ik niet. 
SA lijkt me niet zinnig om te bieden, dus ik besluit 
te passen. Hopen op 1 down voor de ideale 200. 
Het spel ziet er als volgt uit.

Spel 12
N/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HV32
B109
AB109
H9

♠ 
♥ 
♦ 
♣

109
82
V6543
V1086

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A764
AH6
H7
AB75

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B85
V10543
82
432

Na de uitkomst van ♥H van partner, hobbelt het con-
tract zelfs 2 down voor +500. Als 3SA er al inzit, wat 
niet het geval bleek, dan is dit ook meer. Dus een 
goede pas!

Erik en Madelon

EEN LISTIGE SNIT

Het boek Bridge in the menagerie van Victor Mollo, 
wellicht ook te vinden in de bibliotheek van onze 
club, bevat een aantal hilarische bridgeverhalen. 
Een van de leukste vind ik deze: 

♠ 
♥ 
♦ 
♣

9873
B
AHV
AV874

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HB10
10987
432
B102

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V4
5432
108765
93

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A652
AHV6
B9
H65

Door een biedverstand waren NZ in 7♦ beland, 
te spelen door Zuid. Na de start van ♥10 voor de 
Boer stak de leider met ♠A over naar de hand. Op 
de drie hoge harten verdwenen drie schoppen. 

Omdat je vóór aanvang van een cross-ruff eerst je 
topslagen moet maken, speelde Zuid nu ♣5, bood 
Oost een sigaretje aan (kon toen nog) en zei vol 
verwachting: “Ik hoop maar dat deze snit lukt”. 

In dummy werd de Vrouw gelegd. Pfff...snit gelukt! 
Nu ♣A en een kleine klaveren. Oost weet nu niet 
beter dan ♠V weg te doen in plaats van te troeven 
en Zuid... die speelt gewoon ♣H.

De laatste slagen mag Oost steeds ondertroeven!

 

Jan Pleit  

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

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

HET MEDEWERKERSFEEST WAS WEER 
EEN FEEST, MAAR…

Ik wil toch nog even terugblikken op het medewer-
kersfeest van 9 april jl. Ook dit jaar weer uitstekend 
georganiseerd. In alle opzichten alleen maar lof!

Er heerste een goede sfeer; een heerlijke maaltijd; 
de drankjes en het klaarstaan van de nodige bar-
medewerkers; de muzikale omlijsting en ga maar 
door. Prima! Een goede indeling van de speeltafels 
in twee ronden. Ik heb prettig gebridged met een 
door de organisatie gekoppelde bridgepartner. Nog 
steeds perfect!

We zijn toe aan de laatste tafel. We zitten klaar en 
heten onze tegenstanders welkom. We krijgen geen 
reactie! Dan maar beginnen. We spelen het eerste 
spel. Het loopt bij onze tegenstanders, die bekend 
staan als een sterk spelend tweetal, niet zo lekker. 
We scoren hier goed. 

Het tweede spel doet voor mij de deur dicht. Na een 
1SA-opening van mijn partner wordt er links van 
mij gedoubleerd. Gezucht en inwendig gekreun, of 
wat daarop lijkt, van mijn rechtertegenstander. Pas!  
Gevolgd door een duidelijke reactie van mijn linker 
tegenstander! Mijn partner haalt het contract fout-
loos binnen.

Weer een grote tegenvaller voor de ons als bekend 
staande sterke tegenstanders. Alleen maar gemop-
per van: “Hoe kan je dat nou doen?” “Wat had ik 
moeten doen?” Het ergste is dat wij nog steeds 
geen reactie krijgen. Er wordt zelfs niet naar ons ge-
keken. Ik voel me lucht. Al mopperend lopen beide 
tegenstanders van tafel. We tellen nog steeds niet 
mee. Hoe is dat mogelijk? 

Een duidelijk voorbeeld van wat aan een bridge- 
tafel niet thuis hoort. Ik hoop dat beide tegenstan-
ders hier iets mee doen! 

Piet van der Linden 
Afschrift aan het Bestuur
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FRITS DEN HARING EN EDIE VAN 
OS WONNEN DE ORANJEDRIVE OP 
27APRIL 2016

 
Op Koningsdag hebben we met een bar vol drinkers 
en een zaal vol bridgers uitbundig oranjebitter 
gedronken en gebridged. 

Zoals gebruikelijk was een vertegenwoordiging van 
het bestuur van de Oranjevereniging present om 
ons een fijne middag te wensen. Er zijn altijd bed-
rijven die via sluikreclame van ons oranjegevoel 
gebruik willen maken, maar de fraaie hoeden van 
de leidende dames, met als grote verantwoordelijke 
Jeanne Wubben, compenseerden dit.

Twee leden meenden nog dat het volkslied gezon-
gen zou worden en hadden dat dan ook op hun rug 
geschreven voor hun achterbuurman waarschijnlijk. 

Zo’n prijzentafel doet het altijd weer.

En er waren veel prijzen. Nummer één kreeg een prijs 
en verder alle even paren. Tot en met het tachtigste 
paar werd genoemd. Er kwamen meer paren opdagen 
dan verwacht, zodat er een stilzittafel was. Het waren 
leden die voor hun gewone clubmiddag kwamen. Zij 
werden soepel door de wedstrijdleider ingepast. Toch 
waren er voldoende prijzen. Er bleef zelfs een prijs 
over: een zak vol snoep. En Frits den Haring en Edie 
van Os wonnen de bridgewedstrijd. Wie de oranje- 
bitter wedstrijd wonnen, herinner ik me niet meer.

Herman Nagtegaal

AFSCHEID WEDSTRIJDLEIDER  
FRED WORM

 
De maandagmiddag MACM heeft een nieuw gezicht. 
Na circa 10 jaar trouwe dienst heeft Fred Worm het 
wedstrijdleidersstokje overgedragen aan Fons de 
Jongh. Maandag 26 april werd Fred in het zonnetje 
gezet door de leden van de maandagmiddag. 

Cisca Michon verwoordde de voortreffelijke wijze 
waarop Fred al die jaren zijn maandagmiddag heeft 
geleid. Behalve dat Fred door zijn vriendelijkheid 
en kundigheid als wedstrijdleider bijzonder werd 
gewaardeerd, memoreerde zij vooral de rust, waar-
mee Fred de soms lastige situaties toch altijd weer 
tot een goed einde bracht. Deze kwaliteiten zorg-
den ervoor dat de maandagmiddag voor de spelers 
altijd een speelmiddag was om naar uit te kijken.

Voor de gelegenheid hadden de leden royaal in de 
buidel getast. Met een aantal prachtige cadeaus 
drukten Cisca samen met Janna van Tienhoven en 
Jenny Dolle de warme en ook wel wat weemoedige 
gevoelens van de maandagmiddag-leden uit bij 
Freds vertrek.

‘Het ga je goed Fred en nu maar genieten zonder 
de zorgen van het wedstrijdleiderschap!’

Tja, het zal wel even duren voordat Freds niveau 
gehaald wordt, maar in zijn dankwoord vertrouwde 
Fred zijn spelers toe dat hij wel vertrouwen in zijn 
opvolger heeft.

Die moest trouwens meteen aan de bak. Schuiven 
in de opstelling door ontbrekende leden, voorkomen 
van een stilzittafel, herinrichten van de combitafel, 
enfin het gebruikelijke werk…

Bedankt Fred voor de soepele overdracht!

 
Fons de Jongh

Proost: Leve de Koning

Sluikreclame

Hoeden en leiding

Vers 1 van het Wilhelmus. Slechts één fout.

De trotse winnaars 
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TE SCHERP? 
ZAR of RKC

Je zegt het van een groene kerrie, maar soms 
ook van een iets aangetrokken slem. Onze tegen-
standers waren Alex en Magda, goeie bekenden 
van de Voorburgse Bridgeclub. Destijds één van 
de oudste bridgeclubs van Nederland (opgericht 
in 1932), die vanwege de concurrentie helaas 
niet kon overleven. 

Het gaat om spel 4 (W/A) van de Koningsdrive 
2016.

Alex zit Noord en heeft de volgende kaart: ♠B543, 
♥A, ♦AVB653, ♣75. Het zijn 12 mooie punten en 
hij opent net als u en ik met 1♦. Zijn partner ant-
woordt 1♠ en dat klinkt meteen al goed. Nu zullen 
de meesten met de noordhand nog even rustig 2♠ 
terugbieden, maar alzo niet Alex Bijloo.

Hij gebruikt een bijzonder systeem van kaartwaar-
dering (ZAR) en produceert het stevig gekruide 
bod van 3♠! Helemaal niet zo gek trouwens, want 
ook met behulp van de ‘losing-trick-count’ kom je 
op een loser minder dan normaal bij een opening 
(hier zes). Maar scherp is het wel.

Magda is niet meer te stoppen. Sowieso niet, 
maar met de volgende kaart: ♠A10972, ♥HB10, 
♦H42, ♣H9 vraagt ze azen en legt vlot aan in 6♠. 
Alleszins redelijk. Nog bescheiden eigenlijk, maar 
goed er was een Aas weg. Het slem is natuur-
lijk niet te maken, omdat ook troefheer en -vrouw 
ontbreken. Voor hen een teleurstelling, voor Edie 
en mij een paar nuttige punten op weg naar een 
mooie eindscore. 

Misschien mag ik de sympathieke Pools-Neder-
landse combinatie via deze ongebruikelijke weg 
in overweging geven om i.p.v. ZAR voortaan RKC 
(Roman Keycard Blackwood) te gaan spelen. 
De conventie telt ook drie kapitalen en je weet  
tenminste of er voldoende troefkracht in huis is. 
[Met RKC geef je behalve je Azen ook aan of je 
in het bezit bent van troefheer en eventueel troef-
vrouw]. 

Na afloop van het spel heeft Alex met zijn onver-
moeibare enthousiasme nog geprobeerd ook van 
ons ZAR-adepten te maken, maar hij begreep al 
snel dat dit niet het goeie moment was. Zover ik 
hem ken, komt hij daar zeker nog op terug. 

De principes van de ZAR kaartwaardering vind je 
in het kader hiernaast.

       Frits den Haring

Principes van de ZAR telling  
(geplukt van internet)

 
De Zar-telling gaat als volgt:

1. Tel de lengte van de twee langste 
kleuren bij elkaar op

2. Trek de lengte van de kortste kleur af 
van de langste kleur

3. Tel een Aas voor 6 punten

4. Tel een Heer voor 4 punten

5. Tel een Vrouw voor 2 punten

6. Tel een Boer voor 1 punt

 
Openen en bijbieden m.b.v. ZAR 
In ZAR open je vanaf 26 ZAR-punten  
 
Je biedt bij vanaf 16 ZAR-punten 
 
Voor het 2 niveau heb je samen 42 ZARs 
nodig 
 
Voor het 3 niveau 47 ZARs 
 
Voor het 4 niveau 52 ZARs 
 
Voor het 5 niveau 57 ZARs 
  
Voor het 6 niveau zouden 62 ZARs voldoen-
de moeten zijn.

Meer daarover op http://www.johi.nl/Bridge/
Diversen_map/Zar_map/zar.htm















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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IN MEMORIAM 

Jos van Kuijen

Op 7 april jl. is Jos op 65 jarige leeftijd 
overleden. 

Aan Jos hebben we als club veel te 
danken. Na de aankoop van ons huidige 

clubgebouw in 1992 heeft Jos als bestuurslid 
gebouwenbeheer enorm veel werk 

verricht. Naast het coördineren van alle 
werkzaamheden heeft hij ook zelf flink de 

handen uit de mouwen gestoken en als het 
ware een half jaar in het gebouw “gewoond”.  

Ruim 10 jaar geleden werd bij Jos leukemie 
geconstateerd. Hij had daarna steeds minder 

energie over voor het bridgen en speelde 
alleen nog op de maandagmiddag met zijn 

maatje Charles. Het laatste half jaar was zeer 
moeizaam met vele been amputaties. Maar 

hij was altijd positief en bleef tot het einde toe 
hopen weer terug te komen aan de bridgetafel, 

wat helaas niet meer zo mocht zijn.

Wij wensen Wendy en de familie veel kracht 
toe om dit verlies te verwerken.

Het bestuur

IN MEMORIAM 

Corrie Koot-Vreeburg

Corrie Koot is op 3 mei 2016  
overleden op 80 jarige leeftijd.

Tot eind 2014 was Corrie gedurende 24 jaar 
wedstrijdleider van de woensdagavond en 
zij was zo populair dat vele bridgevrienden 

haar het afgelopen jaar bezochten in 
het verzorgingshuis waarbij het bridgen 

regelmatig werd beoefend. Corrie bleef zeer 
geïnteresseerd in het wel en wee van haar 
woensdagavond en van de hele vereniging. 
Vanwege complicaties lukte het bridgen in 
de laatste maanden niet meer en ging haar 

gezondheid achteruit. Op 9 april vierde ze nog 
haar 80 jarige verjaardag in het bijzijn van veel 

bridgevrienden. Haar humor en optimisme 
zullen altijd in onze herinnering blijven.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies. Corrie speelde ook 

op maandagavond en donderdagmiddag. 
Ook namens deze dagdelen.

Frits Saraber, Cobi Alkemade en 
Jeanne Wubben

Corrie is ons na een moeilijke periode in haar 
leven ontvallen. Zij kreeg te maken met de 
verschijnselen na een hartaanval en tijdens 
haar herstel werd ze geconfronteerd met het 

overlijden van haar man Nico. Ze heeft getracht 
om er het beste van te maken, maar dat viel 
niet altijd mee. Zij is vele jaren lang de spil in 
het verenigingsleven van onze club geweest.  

Ze heeft de wedstrijdleiders jarenlang 
vertegenwoordigd in het bestuur en verder 

regelde ze wedstrijdleiders en barmedewerkers 
voor alle evenementen. Samen met Nico 

regelde ze op de achtergrond tal van zaken. 
Daar kwam het bestuur langzamerhand achter 

toen Nico en zij wegvielen als vrijwilligers 
voor onze vereniging. Twee jaar geleden 

kregen ze beide een verdiende kei van een 
vertegenwoordiger van de bridgebond. Corrie 
we missen je no-nonsens aanpak van zaken 

nu al en we wensen de familie en vrienden veel 
sterkte in de komende tijd.

Het bestuur

IN MEMORIAM 

Carel Hooijman

Op 27 april jl. is Carel op 84 jarige leeftijd 
overleden. 

Hij is voorzitter geweest van onze vereniging 
in de roerige jaren dat ons nieuwe 

Bridgehome aan de Dobbelaan werd 
gerealiseerd van 1992 tot eind 1994. 

Hij was al sinds 1977 lid van Leidschenhage 
en had het bridgen in zijn diensttijd 

geleerd. Hij speelde de laatste jaren op de 
woensdagavond met Frits Gies en op de 
donderdagavond samen met zijn vriendin 

Rosemarie Hanse. 

Carel en Rosemarie hebben samen nog van 
vele mooie (bridge)reizen kunnen genieten. 

Wij wensen zijn familie en vrienden veel 
sterkte om dit verlies een plaats te kunnen 

geven.

Het bestuur

Carel Hooijman is op 27 april 2016 overleden 
op 84 jarige leeftijd.

De laatste periode ging zijn gezondheid hard 
achteruit. Carel speelde vele jaren op de 

maandag- en donderdagavond. De laatste 
drie jaar werd de maandagavond ingeruild 

voor de woensdagavond.

Ook was Carel een paar jaar voorzitter 
van BCLH en verzorgde hij vele jaren de 

ladderpuzzels in Dobbepraat. 

Wij wensen zijn partner Rosemarie Hanse 
en verdere familie heel veel sterkte bij het 

verwerken van dit verlies.

 Namens de woensdagavond en 
donderdagavond.

Frits Saraber en Cees Kruisweg

IN MEMORIAM 

Jos Vanrunxt

Ons dinsdagavond lid Jos Vanrunxt is op 69 
jarige leeftijd overleden op 29 april 2016.

Hij was al enige tijd ziek en zijn partners 
Klaas Sijsling en Ed Zimmerman speelden 
meerdere malen met invallers, maar als het 

kon dan kwam Jos. 

Behalve bridger was Jos een fervent 
sportvisser. Zoals hij zelf zei, was hij in 1947 

met een hengel in de wieg geboren. De 
familie heeft in besloten kring afscheid van 

hem genomen. 

We wensen hen en alle vrienden veel kracht 
om met het verlies van Jos om te gaan.

Erik van Egmond en Madelon Spek
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VERHOGING BARPRIJZEN EN 
CONTRIBUTIE 

Wij hebben binnen onze vereniging te maken met 
enerzijds stijgende kosten en anderzijds enkele 
weggevallen inkomsten bronnen.

De stijgende kosten zitten voornamelijk in het  
onderhoud van het gebouw en het duurder wor-
den van de prijzen voor de prijzentafels van onze  
speciale drives. Daarnaast zijn het afschaffen van 
de Ecotaks subsidie per 1 januari 2016 door het  
Ministerie van VWS en de lagere renteopbrengsten 
op ons kapitaal weggevallen inkomstenbronnen.

Het bestuur heeft daarom besloten de barprijzen 
volgend seizoen, per 1 september 2016, te gaan 
verhogen. Alle barprijzen zullen met € 0,10 worden 

verhoogd. Dat betekent dat alles wat nu € 0,80 kost, 
zoals koffie, thee en frisdranken, € 0,90 gaat kos-
ten. Alles wat nu € 1,10 kost, zoals het bier, gaat 
€ 1,20 kosten. En alles wat € 1,40 kost, zoals wijn, 
speciale bieren en sterkere dranken, gaat € 1,50 
kosten. Hiermee blijven de consumpties relatief 
goedkoop.

Daarnaast zal het bestuur aan de ALV voorstel-
len om de contributieprijzen, met ingang van het  
seizoen 2016/2017, te gaan verhogen. In het voor-
stel gaat de contributie voor de eerste speelmiddag/
avond omhoog met € 3 van € 64 naar € 67, de con-
tributie van de volgende speelavond/middag gaat 
met € 2 omhoog van € 40 naar € 42. Met deze con-
tributie zijn we nog altijd verreweg de goedkoopste 
bridge vereniging in de omgeving.

Het bestuur

EEN WEDSTRIJDLEIDER

In de vorige Dobbepraat gaf ik gehoor aan de 
oproep van de redactie met een stukje genaamd 
“Wederwaardigheden van een wedstrijdleider op 
de DIC”. Gravend in oude Dobbepraats vond ik 
dat Koos zijn stukje “Wedstrijdleiders Vreugde 
en Verdriet” noemde. Dat zat dus heel verkeerd 
in mijn geheugen. Wie die wederwaardigheden 
schreef moet ik nog eens uitzoeken.

Plezier beleven wij zeker ook op onze clubavond. 
Het gevoel van voldoening is fijn als het weer  
gelukt is om een even aantal paren in het strijd-
perk te kunnen sturen. De bedankjes die we krij-
gen als het gelukt is om een partner of een in-
valler te vinden, geven de wedstrijdleider moed. 
Ook naar tevredenheid afgehandelde arbitrages 
kunnen een glimlach op zijn gezicht toveren. De 
stress kan ook toeschieten als er ineens nog een 
telefoontje of mailtje binnenkomt met onwelkome 
afmeldingen. Het is een wedstrijdleider zijn eer te 
na om zijn spelers met een stilzit op te zadelen.

Afgelopen dinsdag was het de laatste avond van 
de serie. Met behulp van combi’s, reserves en 
invallers was het weer gelukt de zitting rond te 
breien. Een echtpaar dat altijd al aan de late kant 
arriveert, was er nog niet, dus nog geen echte  
paniek bij Erik. Maar toen ze er na het praatje 
en momentje stilte voor Corrie nog niet waren,  
begon hij toch te zweten (of was het de warmte?).  
Helaas ze kwamen niet. Toch een stilzit dus.

Tien minuten te laat aan de eerste tafel. Net begon-
nen aan het eerste spel komt er iemand arbitrage  

vragen. Het kan niet even wachten tot het spel is 
afgelopen. Meneer begint al te vertellen wat er is 
geboden op het betreffende spel en wil arbitrale 
hulp. Onze WL laat zijn spel maar even liggen en 
gaat mee. Na zijn oordeel te hebben uitgespro-
ken krijgt hij van de teleurgestelde speler te ho-
ren dat hij er niets van kan, arbitreren dan, en zo 
kon het zomaar gebeuren dat er inmiddels stoom 
uit de oren van onze geplaagde wedstrijdleider 
leek te komen. Na zo’n begin wil het eigen spel er 
weleens onder gaan lijden en dat geeft natuurlijk 
geen fijn gevoel. Maar als aan het einde van de 
avond alle ongeregeldheden weer zijn opgelost 
en als er een kloppende uitslag uit de computer 
komt rollen, dan gaat het weer snel beter en is er 
nog tijd voor een gezellig praatje en biertje aan 
de bar.

Thuis wordt alles nog eens goed gecontroleerd 
en in Excel met kleurtjes ingevuld. De uitslag 
van de serie is rond en de nummers een, twee 
en drie mogen naar het groepskampioenschap. 
Voor het clubkampioenschap hebben al vele van 
zijn A-spelers een uitnodiging ontvangen van de 
TC, maar de andere geluksvogels ontvangen 
een mailtje van hem. Als alle belangrijke zaken 
weer op de website staan, gaat hij met goede 
moed aan de indeling van de nieuwe serie begin-
nen. Wie spelen er niet meer samen, wie is er 
al met vakantie, wie komen er op of juist van de  
reservelijst...

(wordt misschien vervolgd)

Madelon Spek

 

Inlichtingen :    076-5932020  martensbridgereizen@gmail.com 

      
 
                          
 
 

10 – 13 JUNI  ASPERGE WEEKEND  
Boshotel**** met zwembad en sauna. Gastvrij 
en zeer goed hotel met ruime kamers. 

    € 220,00 PER PERSOON. 
 
          3 – 6 JULI  ZOMER WEEKEND TE HENGEVELDE 
          Hotel het Hof van Twente te Hengevelde. 
   Prachtige ligging, drankjes zijn tussen 18.00 en  
      23.00 uur bij de prijs inbegrepen. 

  € 180,00 per persoon. GAAT ZEKER DOOR! 
 
 8 - 10 JULI  ZOMERWEEKEND TE ZEVENBERGEN 
 IN GOLDEN TULIP**** ( N.BR)   
Twee overnachtingen en wel 3x bridgen. 
Zaterdagmiddag rondvaart in de Biesbosch. 
2x ontbijt en 2x diner. Zondag na bridgen kleine 
koffietafel. Gaat zeker door. 
€ 175,00 per persoon 
 
12 – 15 AUGUSTUS  ROZENWEEKEND. PARKHOTEL 
TE Horst****. Schitterend hotel met zwembad. 
Prachtig uitzicht vanaf het grote terras.  
€ 245,00 pp.  1 persoons toeslag € 15 p.nacht. 
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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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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL 
CCXXXVII

Probleem A

♠
♥
♦
♣

AV10953
53
V6
A52

♠
♥
♦
♣

H86
84
H1087432
6

♠
♥
♦
♣

B42
B92
B9
HB943

♠
♥
♦
♣

7
AHV1076
A5
V1087

 

Zuid speelt 6♥. Uitkomst ♣6. Hoe maakt hij het con-
tract bij het beste tegenspel?

Neem de eerste slag met het Aas en trek de troeven 
in drie rondes. Schoppen naar de Vrouw en op ♠A 
verdwijnt ♦A! Troef een derde schoppen. Speel dan 
♦5 voor de Heer van West die de tafel de rest mag 
geven.

Een verkeerde oplossing is om West met ♠H in te 
gooien (en dus ♦A vast te houden); die Heer zal hij 
namelijk onder ♠A deblokkeren.

Probleem B

♠
♥
♦
♣

5432
842
V65
H92

♠
♥
♦
♣

VB1098
B7
HB8
AB8

♠
♥
♦
♣

76
109653
9743
107

♠
♥
♦
♣

AH
AHV
A102
V6543

 

Zuid speelt 3SA. Uitkomst ♠V. Hoe komt hij aan  
negen slagen?

Winnend is om in de tweede slag ♣V te spelen. 
West moet wel nemen anders heeft Zuid maar één 
klaververliezer. Na het schoppenvervolg speelt Zuid 
weer klaveren, West klein en in de dummy wordt 
de 9 gezet. Oost mag ♣10 maken maar heeft geen 
schoppen meer. Hij speelt het best ruiten, maar nu 
zijn er negen slagen: ♦A, twee schoppen, drie in 
harten en drie in klaveren.

Probleem C

♠
♥
♦
♣

76
3
62
AH875432

♠
♥
♦
♣

AV1032
B965
H953
-

♠
♥
♦
♣

954
H874
B874
V6

♠
♥
♦
♣

HB8
AV102
AV10
B109

Opnieuw 3SA voor Zuid. De start is ♠3 voor de 
Boer. Hij vervolgt ♣B voor de Heer op tafel. Welke 
kaart moet in de derde slag gespeeld worden?

Uiteraard mag je geen slag aan Oost afstaan. 
Breng daarom West aan slag met schoppen. Die 
neemt zijn vier slagen mee, maar daarop gooi je in 
de hand een blokkerende klaveren weg.

Als West weigert zijn schoppen te incasseren en 
een andere kleur naspeelt, is dat in de vork. Zuid 
speelt daarna gewoon weer schoppen. Blijft West 
onwillig dan kun je na de derde schoppenronde 
rustig ♣V aan de inmiddels ongevaarlijke Oost  
afgeven.

LADDERPUZZEL CCXXXVIII

Probleem A

♠
♥
♦
♣

AV107
5432
-
AHB82

♠
♥
♦
♣

HB9
109
HVB109
V109

♠
♥
♦
♣

5432
876
8
76543

♠
♥
♦
♣

86
AHVB
A765432
-

Zuid speelt 6SA. West komt uit met ♦H. Hoe maakt 
hij het contract?
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BARCOMMISSARISSEN

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

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

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

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

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

ZOM Wisselend
Coördinatie  Erik van Egmond 070 - 3201813&

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

De ABC consulent: Zoals het hoort! 
R. Lankhuyzen

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

Mobiel
Zakelijk
Mail

0681 688 599
0174 38 30 80
abc@atbf.nl

Probleem B
♠
♥
♦
♣

7432
HV10652
 -
AH2

♠
♥
♦
♣

B1098
8
AVB5
VB64

♠
♥
♦
♣

V
73
1087632
10875

♠
♥
♦
♣

AH65
AB94
H94
93

Zuid speelt 6♥. Uitkomst ♠B. Hoe pakt hij dit aan?

Probleem C

♠
♥
♦
♣

B98
H543
654
H87

♠
♥
♦
♣

654
876
AHVB
543

♠
♥
♦
♣

A32
V1092
10732
62

♠
♥
♦
♣

HV107
AB
98
AVB109

Zuid speelt 4♠. West begint met drie hoge ruiten. 
Hoe wint Zuid het contract bij het beste tegenspel?

 

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

STAND NA PUZZEL CCXXXVII

 
Er kwamen 16 inzendingen binnen. 
Lijstaanvoerder Peter Rust mag een fles wijn 
ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Hr. Rust   +35 180 
Hr. Weisbeek   +35 175  
Hr. Den Haring   +25 155  
Hr. Greve   +35 145 
Hr. Spaas   +25 140  
Hr. Tostmann   +35 140 
Hr. De Smeth     135 
Hr. De Jongh   +25 130  
Mw. Fransen   +35 105 
Hr. Van Bommel  +35 105 
Mw. Hofland   +25   95 
Mw. Van Leeuwen     80 

Hr. Van der Linden   + 5   75 
Hr. Coenen   +20   70 
Hr. Dek    +35        70 
Hr. Serbetsoglou     70 
Hr. Bussemaker     60 
Mw. Van Heek      60 
Hr. Den Tonkelaar     60 
Hr. Saraber      60 
Hr. Van den Bos  +30        55  
Hr. Wijdh      45 
Hr. Van Veen      40 
Hr. Glass        40 
Hr. Kervel      40 
Hr. Wedman      35  
Hr. Nelwan    +35   35  
Hr. Slootweg   +35   35 
Hr. Nagtegaal      30

    Aad Zaat / Jan Pleit

DE ECHTE WINNAARS

In de vorige Dobbepraat is een foto geplaatst van 
de “winnaars” van de beginnerslijn van de Bloem-
bollendrive. Helaas is daarbij een vergissing  
gemaakt. 

Daarom hier een foto van de echte winnaars:  
Mariska Overgaauw en Monique Zappeij.
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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
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