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PLAATS U VOOR GROEPSKAMPIOENSCHAPPEN

PAASDRIVES TE VROEG?

SLA UW DEENSE SLAG
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MODE

Toonaangevende en exclusieve damesmode

Maat 36 - 52

Ook voor schoenen, lingerie en accessoires

Koningin Julianalaan 102 – 104, 2274 JM Voorburg, tel 070-3875800, www.mariellemode.nl

openingstijden: ma 13.00 – 17.30 uur, di t/m vr 9.00 – 17.30 uur, za 9.00 – 17.00 uur
Gratis parkeergelegenheid, goed bereikbaar met bus 23 en tram 2

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

070 3272902
klokken@atelierhamers.nl
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VAN DE REDACTIE

 
Het voorjaar is losgebroken, er staat vandaag 
een bolle wind, tijd voor verandering. De 
ontloken bloemen geven kleur en wij zijn van de 
viertallentelling in de parentelling teruggekomen. 
En dat ene slagje meer vergt weer het uiterste van 
de spelers. Nog steeds zijn er geruchten dat de 
voorgesorteerde spellen voorgestoken spellen zijn, 
want ze blijven maar grillig. Dat betekent overigens 
dat het met de hand schudden niet goed gebeurt. 
Maar dat wisten we al. Als er toch eens met de hand 
geschud moet worden, neem er dan de tijd voor. 
Ritsen en zeven keer schudden, dan lijkt het er een 
beetje op.

Opmerkelijk is een klacht over het gebruik van 
damestoiletten met verstoppingen en zo. Vroeger 
was de gedachte dat de mannen de viespeuken 
waren, maar de echte slechteriken zitten dus aan 
de overkant. En dat kost wat, zo kunt u lezen. En 
wat het redacteurschap soms kost kunt u ook lezen, 
maar daar staat tegenover dat de deelname aan 
het medewerkersfeest gratis is. En dat is het feestje 
wel. Je moet er wel vrijwilliger voor worden, daar 
kunnen we er nooit genoeg van krijgen. 

Bovendien komt het lustrum van BCL eraan.  
In 2017 was het vijftig jaar geleden dat de club 
startte. Als er nog leuk materiaal is uit het verleden 
van de club, dan is dat erg welkom bij Edy Zonneveld 
en dus ook bij de redactie. Want wie weet kunnen 
wij er dan ook wat mee voor het lustrumnummer 
van Dobbepraat. Dat lustrum kunnen we met 
meer leden gaan vieren, ook al omdat de jeugd in 
de lift zit en er beginnerscursussen zijn. Fijn dat 
er enthousiaste leraren zijn. En lezer, zorg voor 
aanvoer van leerlingen. Want het bridgen blijft leuk, 
maar we worden met zijn allen honderden jaren per 
jaar ouder. Dat heb je met zo’n grote club als de 
onze en dat is niet best voor het gemiddelde, tenzij 
je natuurlijk hoog wilt scoren.

Van twee wedstrijdleiders kregen we een verslagje 
over het wel en wee op hun clubonderdeel. Dat is 
geweldig. Alleen waar blijven de verhalen van de 
andere wedstrijdleiders? Misschien is het een idee 
om net zoals er “vrijwilligers” voor achter de bar 
aangewezen worden, leden aan te wijzen die de 
volgende keer voor Dobbepraat een stukje moeten 
schrijven over hun clubmiddag dan wel -avond.

Vergeet de oplossing van de puzzel niet in te 
sturen, laaf u aan de Deense slag en vermei u met 
dit nummer. 

IN DIT BLAD

----- Zonder spellen ---
De Bloembollendrive blz. 07

----- Eitjes achterhouden ---
Die Paasdrives toch blz. 08

----- Niet te hebberig ---
Met de Deense slag blz. 10

----- Contract met NUON ---
Nieuwe energieleverancier blz. 10

----- Een Mijpaal ---
Meesterpuntenregistratie blz. 12

----- Wist U Datjes ---
Wederwaardigheden van een 
wedstrijdleider op de DIC blz. 12

----- Vermetele poging ---
De vrijdagmiddag-competitie blz. 14

----- Uw advertentie? ---
Advertentie op de achterkant van 
de barkaarten blz. 14

----- Aan een deskundige voorgelegd ---
Wie zal het zeggen? blz. 14

----- Naar de kantonrechter ---
Redacteuren weten niet beter blz. 15

----- Belangstelling voor hartenaas ---
Exclusive Roman Key Card blz. 16

----- Schroom niet ---
BCLH Bridgeweekend 2016 blz. 18

----- Slemspellen ---
Tweede divisie: een terugblik blz. 20

----- Wil ook warme voeten ---
Ervaringen van een dupliceerder blz. 22

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
TC AANGELEGENHEDEN blz. 11
CONTRIBUTIE blz. 11
TC AANGELEGENHEDEN blz. 13
TC AANGELEGENHEDEN blz. 19
PUZZEL  blz. 25
BARCOMMISSARISSEN blz. 27
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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  Fred Worm    070-3863709
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 Suksmi Abbink  070-4066675
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:
Eric van Dijk, Laura Haasdijk, Herman Nagtegaal, 
Jan Pleit, Madelon Spek, Piet Schoon, Hein 
Stempels, Eric van Tienhoven, Wolf Tostmann, 
Aad Zaat. 

Dobbepraat zal verschijnen:
18 mei 2016
Kopij inleveren uiterlijk: 
4 mei 2016

Agenda
27 april:   Oranjedrive
28 mei: Club- en groepskampioenschap
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Dreamfactory  
wenst u allen een 

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

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

 
Met gemengde gevoelens schrijf ik dit keer het 
stukje van het bestuur, maar daarover straks 
iets meer. We mogen werkelijk heel erg trots zijn 
op onze mooie club en ons geweldige gebouw. 
In het weekend van 5/6 maart hadden we twee 
goede doelen drives in ons gebouw, de Sorop-
timisten en de Lions uit Scheveningen. En echt 
heel veel mensen die voor het eerst bij ons kwa-
men bridgen, keken hun ogen uit. We hebben 
werkelijk alleen maar complimenten gehad, zeker 
mede dankzij de inzet van de vrijwillige barmede- 
werkers en wedstrijdleiders.

En het wordt allemaal nog mooier en beter.  
Momenteel zijn we bezig om alle stoelen in de 
zaal opnieuw te bekleden. Voor een groot aantal 
stoelen is dit langzaam maar zeker echt nood- 
zakelijk. Verder worden zowel de rugleu-
ningen als de zittingen opnieuw gevuld, 
zodat ze weer prettig zullen zitten. 
Voor de bekleding van de zitting is 
gekozen voor luchtdoorlatend 
skai, dat is vele malen mak-
kelijker schoon te houden 
dan de huidige stoffen 
bekleding. De eerste 
stoelen die als proef 
zijn besteld, staan 
er inmiddels. De  
bedoeling is, dat in de ko-
mende maanden, de stoelen  
in 5 tranches van 40 stuks  
zullen worden gerenoveerd. Met 
name op de drukke speelmomenten 
zal het een beetje behelpen worden, 
maar we hebben uitgerekend dat het moet  
lukken.

Het viertallenseizoen is inmiddels ook afgelo-
pen. Natuurlijk was het dit jaar niet zo ongelooflijk  
succesvol als vorig jaar. Dit jaar is er geen enkel 
team gepromoveerd, wel zijn er diverse teams 2e  
geworden in hun poule. Er zijn dit jaar twee teams 
gedegradeerd.

Op de vrijdagavond gaat het steeds een beetje  
beter met het jeugdinitiatief. We hebben nu 14  
spelende jeugdleden en Toos gaat weer starten 
met drie nieuwe jeugdleden. Het belangrijkste doel 
is natuurlijk dat ze vooral veel plezier hebben met 
het bridgen. Maar met trots kunnen we melden, 
dat ze met z’n allen dit seizoen een viertallenteam 
gevormd hadden. De 1e wedstrijd was werkelijk 
een drama, maar de 2e wedstrijd werd er al een  

wedstrijdpunt gehaald. Deze stijgende lijn zette 
zich voort, zodat we in het afsluitende weekeind 
al een geduchte tegenstander werden. Ook heeft 
een aantal paren meegedaan aan het NK voor 
de jeugd. Al deze successen zijn ook bij de NBB  
opgevallen. 

Daarom gaan we tijdens de beleidsdag van de 
NBB namens Leidschenhage een presentatie ge-
ven over hoe wij dit alles voor elkaar weten te 
boksen. En daarbij moeten we natuurlijk alle lof 
aan Toos geven die geheel belangeloos de jeugd 
weet op te leiden. Als u een kind of kleinkind heeft 
dat van spelletjes houdt, kom dan gerust eens  
samen met hem/haar kijken. 

En dan de gemengde gevoelens die ik aan het 
begin noemde: verdrietig worden wij als bestuur, 

en ik vooral als penningmeester, als we zien hoe 
vaak een loodgieter met enige spoed moet 

komen. En helaas is meestal de oorzaak 
dat er een WC verstopt is als gevolg 

van incontinentie materiaal. Beste 
mensen, we hebben op iedere WC 

een hygiënebox staan. 

Deze wordt dagelijks (!) 
geleegd. Alstublieft, doe 

uw materiaal in deze 
hygiënebox en 
probeer dit niet in 

de WC weg te spoe-
len. Het kost de club 

echt veel te veel geld aan 
de loodgieter die opgeroepen 

wordt. Ik overdrijf werkelijk niet 
als ik zeg dat daar de volledige 

contributie van zo’n 15 leden naartoe 
gaat.

Tot slot: als u dit leest is het altijd enorm ge-
zellige medewerkersfeest al weer achter de rug. 

We kijken er altijd naar uit, om onze vrijwilligers 
te bedanken door ze een middag en avond te ver-
wennen. Wilt u daar ook eens bij zijn? Meld u dan 
aan als vrijwilliger, we zoeken op vele vlakken 
helpende handjes.

Namens het bestuur, Eric van Dijk
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DE BLOEMBOLLENDRIVE

 
Ook dit jaar konden we weer meedoen aan de  
inmiddels traditionele Bloembollendrive. Een kleine  
impressie, zonder spellen.

Er was een starterslijn en een gevorderden com-
petitie. Al met al een volle bak. Winnaars bij de 
gevorderden waren Christine Winckel en Hans 
Metselaar met 71,69%. Hun verslag komt nog. 
Runners up waren Erik van Egmond en Malcolm 
Staallekker.

Er was een prijs voor de “gelukkige” nummers.

Zelfs het lentekuiken was present.

De lente hing al in de lucht.

De winnaars van de starterslijn: Monique Zappeij 
& Mariska Overgaauw met wedstrijdleider 
Cees Kruisweg

Wolf Tostmann



8 Seizoen 2016/2017 Nr. 5 - april 2016

DIE PAASDRIVES TOCH

 
De Paasdrives van tegenwoordig zijn het niet hele-
maal meer. Vroegere wedstrijdleiders organiseer-
den drives voor de fun met springende kuikens, 
verplichte troef centraal getrokken, slem-eieren, 
omgekeerde waarden van kaarten, eieren als de 
laatste slag gemaakt werd met ruiten 2 etc. De één 
maakte het nog gekker dan de ander en het ging 
natuurlijk steeds om meer of minder eieren.

Vanzelfsprekend vond de één dit leuker dan de 
ander; er zijn nu eenmaal altijd serieuze kaarters, 
maar het was wel erg gezellig en er heerste een 
ontspannen sfeer. Het deed er immers niets toe.

Kom daar nu eens om. De Paasdrives zijn een 
normale parenwedstrijd en tellen mee voor de 
competitie. Bovendien kan je een plaats op de 
clubkampioenschappen veroveren in deze reeks. 
Gewoon kaarten dus voor je percentage en tien 
eieren. En als je geluk had, had je een prijs. Een-
maal was ik tweede en eenmaal elfde. De prijzen 
velen op 1, 4, 8, 12 en 16. Dus kansloos!! Maar 
de prijzentafel was wel weer mooi.

En de prijstrekkers kwamen graag, dat weer wel.

Speciaal voor de Paasdrives staan paaseitjes op 
de bar met, wat ik maar even noem, witte, zwarte 
en bruine chocolade. Nu ben ik zelf het meest gek 
op wit, maar tot mijn verwondering verdwijnt zwart 
het snelste, zoals ik zag toen ik bardienst had. En 
dan zie je dat sommige leden er vier meenemen, 
voor de tafel zeggen ze dan, en anderen komen 
pas om vier uur tot de ontdekking dat er paas- 
eitjes zijn en melden dan dat zij er geen één  
gehad hebben. Als barman doe je er daarom ver-
standig aan om wat eitjes achter te houden, ook 
al zegt de commissaris: er zijn er genoeg. 

Ik las dat de Nederlander gemiddeld 27 paas-
eitjes rond de Paastijd consumeert. Zelfs met 
de extra paaseitjes waarin het bestuur mij op de 
club voorziet, is het nog hard doorwerken om dat  
gemiddelde te halen.

Overigens gek eigenlijk Paasdrives in de lijdens-
week, je zou het meer na de Pasen verwachten. 
Goede Vrijdag een paasdrive? Het is maar een 
vraag.

Herman Nagtegaal
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Hotel  -  Café  -  Restaurant

Fam. Doejaaren

• Hollandse keuken met seizoengerichte specialiteiten.
• ‘s-Zomers lunchen en dineren op ons sfeervolle terras.
• Centraal is zeven dagen in de week geopend (ook de keuken).
• Gezellige bar.
• Parkeergelegenheid aanwezig. 
• Het speciale maandmenu en alle andere gegevens zijn op de   
 website te vinden.

Hotel-Café-Restaurant 
Centraal

Vlietweg 130
2266 LB  Leidschendam

Tel :  (+31)70 327 35 26
Fax : (+31)70 327 41 26
 
www.hotel-centraal.nl

“Centraa
l”

Fam. Doejaaren

Verwarmd terras 
met uitzicht 
op de Vliet

Aparte zaal voor o.a. 
Bruiloft, receptie, 

bridgedrive, 
koffi etafel en diner

BROCHURES • FOLDERS • NIEUWSBRIEVEN 

JAARVERSLAGEN • BOEKEN • POSTERS 

KALENDERS • MAGAZINES • LEAFLETS

DOCUMENTATIEMAPPEN • RINGBANDEN

EN TABSETS • BANNERS • HUISSTIJLEN

BUITENRECLAME • BINNENRECLAME

ADVERTENTIES • RELATIEGESCHENKEN

Jan Biesheuvel
Tel. 070 - 361 54 44

janbiesheuvel@arrowgrafitotaal.nl

Frankenslag 32, 2582 HS Den Haag
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MET DE DEENSE SLAG

Hebberigheid is een slechte eigenschap en kan ook 
bij bridge een hoop punten kosten. Het volgende 
spel komt uit een Deens wedstrijdverslag:

Z/NZ ♠
♥
♦
♣

B109
A876
HB8
V54

♠
♥
♦
♣

-
VB109543
V10
AH86

♠
♥
♦
♣

V7542
2
A76
9732

♠
♥
♦
♣

AH863
H
95432
B10

 

Zuid opende 1♠ en West gebruikte de gunstige 
kwetsbaarheid om 4♥ te volgen. Na 4♠ van Noord 
en tweemaal pas doubleerde West om zijn defen-
sieve potentieel te tonen. Partner kan dan kiezen 
tussen 4♠ X en 5♥; die koos uiteraard voor het 
eerste. 

Uitkomst ♥V voor de secce heer van de leider. Hij 
vervolgde met ruiten voor 10, Boer en Aas. 

Oost switchte klaveren en West nam zijn twee  
slagen mee alvorens ♥B te spelen voor het Aas op 
tafel. Met al drie slagen op zak en nog Vxxxx in troef  
tegen, moet je nu vooral niet te hebberig worden. 

Oost bleef bij de les. In plaats van te troeven, gooi-
de hij een ruiten af en dat bleek dodelijk!

♠
♥
♦
♣

B109
87
H8
V

♠
♥
♦
♣

-
109543
V
86

♠
♥
♦
♣

V7542
-
7
97

♠
♥
♦
♣

AH863
-
954
-

 
De leider speelde de drie schoppen van tafel die 
onaangetast rondgingen. Toen ♣V en ♦H, maar on-
geacht welke rode kaart er nu gespeeld werd, Oost 
zou altijd een troefslag krijgen. Ruiten kan hij ge-
lijk troeven en op harten gooit hij een klaveren af 
waarna ♠V de downslag oplevert. 
Tillykke!

Jan Pleit 

WE HEBBEN EEN NIEUWE 
ENERGIELEVERANCIER

Per 1 maart hebben wij als Leidschenhage een 
nieuwe energieleverancier. Het contract met Eneco 
liep af en dat was het moment voor de gebouw-
beheerder en de penningmeester om eens te gaan 
kijken naar alternatieven. Tegenwoordig zijn er op 
deze markt heel veel mogelijkheden.

We hebben gekozen voor een in onze ogen  
betrouwbare leverancier (Nuon), die voor ons de 
goedkoopste is. We schatten in dat we hiermee 
bij Leidschenhage minimaal zo’n 500 euro op jaar- 
basis gaan besparen. We hebben een jaarcontract 
afgesloten, zodat we volgend jaar weer om ons 
heen kunnen kijken.

Nadat we het contract hadden afgesloten bleek er 
nog een mogelijk voordeel te zijn. Iedereen die bij 
de KvK (Kamer van Koophandel) op enige wijze is 
ingeschreven (hetzij via een zaak, hetzij via een 
vereniging of hoe dan ook) én lid is van Leidschen-
hage mag onder dezelfde voorwaarden zo’n con-
tract met Nuon afsluiten. De tenaamstelling van uw 
contract blijft in dit geval ongewijzigd. Het enige dat 

wijzigt zijn de tarieven. Deze liggen door het zakelijk 
voordeel een stuk lager.

Nuon heeft beloofd eventuele overstapboetes te 
betalen. Mocht u ingeschreven staan bij de KvK en 
interesse hebben om over te stappen, dan kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met Marcel van den 
Acker, energieadviseur bij Nuon Zakelijke Markt op 
telefoonnummer 06-39321111. Vermeldt hierbij dat 
u lid bent van Leidschenhage.

Eric van Tienhoven (gebouwbeheer) 
Eric van Dijk (penningmeester)
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RESULTAAT VIERTALLEN 2015-2016

Dit jaar geen kampioenen. Het derde team, uitko-
mend in de tweede divisie, is na een beslissings-
wedstrijd spelen gedegradeerd. Het zesde team, 
uitkomend in de hoofdklasse, is eveneens gedegra-
deerd.

Er deed voor het eerst, hopelijk niet voor het laatst, 
een team van jeugdspelers mee. Ze gingen niet 
voor de hoofdprijs, maar om ook dit facet van 
het bridgen te ervaren. Misschien hebben we de 

wereldkampioenen van 2028 aan het werk gezien.
Wilt u ook eens ervaring opdoen in het viertallen: 
vorm een team van gelijkgezinden en doe volgende 
keer ook mee. Vraag eens na bij diegenen die dit 
jaar meegedaan hebben en hoor hoe leuk deze 
vorm van het bridgen is.

Piet Schoon

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.)

Tweede divisie groep 4 
 
L’hage 1 3e 
L’hage 3 9e gedegradeerd

Hoofdklasse 
 
L’hage 5 2e 
L’hage 6 gedegradeerd 
L’hage 7 7e 
L’hage 8 10e

Eerste klasse 
 
L’hage  9 3e 
L’hage 10 5e 
L’hage 11 6e

Tweede klasse afd. 3 
 
L’hage 12 2e 
L’hage 14 4e

Derde klasse afd. 5 
 
L’hage 15 3e 
L’hage 18 7e

Tweede divisie groep 5 
 
L’hage 2 2e 
L’hage 4 7e

Tweede klasse afd. 4 
 
L’hage 13 3e 

 
Derde klasse afd. 6 
 
L’hage 16 3e 
L’hage 17 6e
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WEDERWAARDIGHEDEN VAN EEN 
WEDSTRIJDLEIDER OP DE DIC

 
Hier moest ik ineens aan denken toen ik het mailtje 
van onze redactieman Herman las met de oproep 
aan de wedstrijdleiders om een stukje in te leveren. 
Vroeger heette zo het stukje dat Koos inleverde bij 
“de Redactiedames” zoals hij ons steevast noem-
de. Heerlijk leesbare stukjes waren dat. Je kon hem 
horen praten als je ze las. We kregen ze aange-
leverd op vol getypte velletjes met heel veel kom-
ma’s en weinig punten. Daarmee gingen wij dan 
aan de slag in WP 5.1. We zochten of tekenden er 
plaatjes bij en voegden de bladzijde bij de ande-
re stukjes die we kregen. Zo vulden we de eerste 
seizoenen Dobbepraat voordat die naar de drukker 
ging. Dat vonden we overigens best luxe; we hoef-
den niet meer zelf te stencilen, te verzamelen en te 
nieten. 

Nu met onze eigen website waarop wij als wedstrijd- 
leiders ons eigen deel kunnen vullen, zie je weinig 
stukjes meer in Dobbepraat. Gelukkig nam de WL 
van de VRIJCM vorige keer de uitdaging aan. Leuk, 
dacht ik, en dat is de reden dat ik nu achter (voor?) 
mijn laptop ben gekropen. Op onze site van de DIC 
schrijf ik af en toe “Wist u datjes”. Die worden door 
een klein maar trouw publiek gelezen. En nu dus een 
stukje Van de Wedstrijdleiders voor Dobbepraat.

Op de dinsdagavond is de afgelopen Winterserie 
de eerste Paren serie gespeeld. Dit was na drie 
butlerseries weer even omschakelen. Getergde 
gezichten van leiders die op zoek waren naar een 
overslag en onverhoopt ineens down gingen, mop-
perende tegenstanders die één down niet voldo-
ende vonden of een overslag teveel, staken ineens 
de kop weer op. Manches worden ineens weer 
gemist en de doubletten vliegen weer om je oren. 
Er wordt om elk procentje gevochten. Als dat geen 
spelen met het mes op tafel is…. De Paasdrive 
was de laatste van deze serie en moest helderheid 
brengen over promotie en degradatie. In vier grote 
lijnen betreft dat heel wat paren. Erik had aan het 
begin van de serie nog een kleine enquête via hand- 
opsteken gehouden over de vraag of we verder 
zouden spelen in vier grote of vijf normale lijnen. 
Men stemde voor vier lijnen. Dat betekende veel 
spellen lenen en druk wandelverkeer door de zaal. 
De grote winnaars waren deze serie: Jan Bourquin 
& Wieger Stapel op de voet gevolgd door PP Worm 
& Maarten van Os. Toevallig (!) zijn dit ook de spel-
ers van ons eerste viertal. En de paasprijzentafel 
was aan het einde van de avond bijna leeg. Daar 
wisten de DIC’jes wel raad mee. Met dank aan de 
prijzeninkopers en de kippen die al die eieren heb-
ben gelegd.

Madelon Spek

MEESTERPUNTENREGISTRATIE

Hieronder een overzicht van de bridgers 
van Bridgeclub Leidschenhage die een mijl-
paal in de meesterpunten hebben bereikt.  
Hartelijk gefeliciteerd!

Clubmeester (500 meesterpunten, insigne:  
klaveren in zilver)

• Mevr. W.T. van Buuren 
• Mevr. J.P.G.M. Jaspers-Lancèe 
• Mevr. I.A.C.M. Keser-Schell 
• Mevr. L.H.F. Roovers-Mackenzie 
• Mevr. B.M. Stubbé-Vergroesen 
• Dhr. A.H.J.M. Braun 
• Dhr. B.J.H.C. Jaspers 
• Dhr. M.P. Thijssen

Districtsmeester (2000 meesterpunten, insigne: 
klaveren in goud)

• Mevr. M.G. van Leeuwen 
• Mevr. T. Verhoek-van Leeuwen 
• Dhr. K.G. Müller 
• Dhr. J.C. van Santen 
• Dhr. H.J.M. Verkerk

Regionaal meester (5.000 meesterpunten,  
insigne: ruiten in goud)

• Mevr. S. Rijkeboer-Rubinstein 
• Mevr. M. Scholtz 
• Dhr. P. Kaatee 
• Dhr. J. Lips

Kandidaat bondsmeester (10.000 meester- 
punten, insigne: harten in brons)

• Mevr. A.J.M. Arnoldus-Westerhoven 
• Mevr. P.J.J. Bras- van der Par 
• Mevr. C.A. Oudshoorn-Rietveld

Bondsmeester (15.000 meesterpunten, insigne 
harten in zilver)

• Mevr. D. Dufour 
• Mevr. W. van der Ploeg-Spaans 
• Dhr. C.J.H. Hooijman 
• Dhr. R.A. de Koster

Nationaal Meester (30.000 meesterpunten,  
insigne schoppen in zilver)

• Mevr. T.T.M. van den Berg- van Westbroek
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CLUB- EN GROEPSKAMPIOENSCHAP 
OP ZATERDAG 28 MEI A.S.

 
Op 28 mei vindt in het bridgehome het belangrijkste 
toernooi van het jaar plaats, te weten het club- en 
groepskampioenschap. Ook dit jaar wordt de wedstrijd 
om het clubkampioenschap 2016 gecombineerd met 
de A- groep van het groepskampioenschap. Het club-
kampioenschap omvat twee zittingen: een ochtend- 
zitting (aanvang 10.00 uur) en een middagzitting (aan-
vang 14.00 uur), die uiteraard gelijktijdig met de B-, C-, 
en D- groep van het groepskampioenschap worden 
gespeeld. De deelnemers aan de beide zittingen van 
het clubkampioenschap krijgen een eenvoudige lunch 
aangeboden. Net als vorig jaar is deelname aan het 
clubkampioenschap alleen mogelijk op uitnodiging. 
De volgende paren mogen mee te doen aan het club-
kampioenschap:

• De nrs. 1 t/m 3 van de A- groep lenteserie 
 van alle speelmiddagen en -avonden; 
• De nrs. 1 t/m 3 van het vorige clubkampioen-  
 schap;  
• Alle paren die minimaal hoofdklasse viertallen of  
 paren spelen (ook de dit seizoen  
 gepromoveerden); 
• De eerste 14 paren in de A-groep lenteserie van  
 de DIC; 

• De nrs. 1 t/m 10 van het seizoenklassement van  
 de DIC; 
• De nrs. 1 t/m 3 van het seizoenklassement   
 2014-2015 van alle overige speelmiddagen en –  
 avonden; 
• Alle overige paren die door de TC worden uit- 
 genodigd op grond van hun veronderstelde  
 speelsterkte.

Uiteraard zullen veel paren aan meerdere van boven-
staande criteria voldoen, zodat het aantal uit te nodigen 
paren nog enigszins beperkt zal zijn. Alle voor het club-
kampioenschap in aanmerking komende paren worden 
ruimschoots van te voren per e-mail uitgenodigd om 
mee te doen. Invallers bij het clubkampioenschap zijn 
toegestaan, mits die aan bovenstaande criteria voldoen. 
Deelname aan de B-, C-, en D- groep van het groeps- 
kampioenschap is zoals gebruikelijk weggelegd voor 
de nrs 1 t/m 3 (met de nrs 4 en 5 als reserveparen) 
in de lenteserie van die lijnen van alle speelmiddagen  
en –avonden. Zij ontvangen, net als vorig jaar, tijdig 
een uitnodiging van hun wedstrijdleider en per e-mail. 
Het gecombineerde club- en groepskampioenschap 
krijgt een feestelijk karakter met cake bij de koffie en 
hapjes in de middag. Verdere informatie over het club- 
en groepskampioenschap vind je op het publicatiebord.

Hein Stempels & Piet Schoon

SPEL NIET GESPEELD

Het komt voor dat een spel niet gespeeld kan worden. 
Er wordt dan NG (niet gespeeld) ingevoerd. Het totaal 
aantal punten dat je die zitting kunt halen is daardoor 
minder dan als je alle spellen zou spelen. Soms is er 
een stilzittafel, dan kun je op die 4 spellen geen score 
halen. Het mogelijk aantal te behalen punten is dan 
nog lager. Regelmatig wordt de vraag gesteld hoe dan 
de score voor de zitting wordt bepaald.

Een klein voorbeeld:
Stel je speelt een zitting van twee rondes van 4 spel 
per ronde, in totaal dus 8 spellen.
Er spelen 12 paren mee.
De top op een spel is dan 10 MP.
Over de hele zitting kun je maximaal 8 x 10 = 80 MP 
behalen (100%).

Stel, een paar heeft in de eerste ronde 24 MP gehaald 
over de 4 spellen (=60%). Op een spel in de tweede 
ronde wordt NG ingevoerd (spel niet gespeeld). Op de 
andere spellen wordt 15 MP (=50%) behaald.
 
In het persoonlijk overzicht staat:
spellen 1 t/m 4    
1:    6 MP    60%
2:    6 MP    60%
3:    4 MP    40%
4:    8 MP    80%

totaal voor deze tafel:  24 MP (60%)
spellen 5 t/m 8
5:    5 MP    50%
6:    6 MP    60%
7:    4 MP    40%
8:    0 MP
totaal voor deze tafel 15 MP (50%)
 
De score wordt nu over 7 spellen in plaats van 8 
spellen berekend. 
Omdat over 7 spellen maximaal 7 x 10 = 70 MP 
behaald kan worden is het totaal resultaat 
(24 MP + 15 MP)/70 MP = 55,71% 
De "score" op dat ene spel telt dus niet mee. 

Omdat dit verhaal enige kennis van de rekenkunde 
vereist, zegt men ook wel dat je voor het niet gespeel-
de spel het gemiddelde van de overige spellen krijgt.

Proef op de som:
Het gemiddelde van de wel gespeelde spellen is:
(60 + 60 + 40 + 80 + 50 + 60 + 40)/7 = 55,71%

In de competitiestand telt deze zittingscore overigens 
iets minder zwaar mee dan de scores van de andere 
zittingen. Zie hiervoor het verhaal van Frits Saraber in 
een vorige Dobbepraat.

Piet Schoon



14 Seizoen 2016/2017 Nr. 5 - april 2016

DE VRIJDAGMIDDAG-COMPETITIE

 
Even leek het erop dat het vermaarde duo Van  
Heijningen / Van Leeuwen nu eens niet de eerste 
plaats zou bereiken, daar het nieuwe koppel Tan /  
Vermin een vermetele poging heeft gedaan om ze 
van de troon te stoten. Tot de laatste dag hing een 
verrassing in de lucht, maar in een zenuwslopende 
slotronde gaf de routine toch weer de doorslag en 
zakte het paar dat deze serie voor gezonde spanning 
heeft gezorgd naar de derde plaats.

De runner up was een nieuwe combinatie, maar ook 
dat paar kwam tekort.

Helaas zijn zoals gebruikelijk weer een aantal paren 
uit elkaar gegaan. Het probleem is dat een enkeling 
door gebrek aan een vervanger de vrijcm verlaat en 
dat is iets wat we natuurlijk niet graag zien.

Vrijdag is de nieuwe serie gestart met de Paasdrive 
welke echter meetelt voor de competitie.

Een aantal heeft zich afgemeld om de (koude) Paas-
dagen elders door te brengen, hetgeen tot een redelijk 
aantal afschrijvingen heeft geleid. Op 1 april verwacht-
en we weer bijna iedereen terug.

Titus Tavecchio

WIE ZAL HET ZEGGEN?

Op mijn clubavond krijg ik in handen ♠V864, ♥ HB975, 
♦32, ♣A4. Mijn geliefde partner opent als Zuid 1♠,  
waarop West kwetsbaar 2♦ volgt. Ik wil graag mijn 
schoppensteun en kracht aangeven. Als West niet 
gevolgd had zou 3♦ het bod geweest zijn omdat we 
Bergen raises spelen. 

Maar nu? 2♥ geeft wat kracht met harten aan, dou-
blet geeft de twee andere kleuren, 2♠ te slap, 3 en 4♠ 
zijn verdelingsboden. Aangezien ik de ruitenkracht bij 
de tegenpartij plaats denk ik dat er wel minstens een 
schoppenmanche in zal zitten en biedt 3♦, maat zeg 
nog eens wat. Die zegt prompt 4♣ en ik dan 4♠. En 
dan stokt het. Totdat mijn partner na het openleggen 
opmerkt dat ik mijn kaart niet heb verteld. 

Ik heb het nog eens aan een deskundige voorgelegd 
en die zei: ik zou of 2♥ of 4♠ hebben geboden.

Mijn vraag is wat zou u hebben geboden en hoe zou 
u 3♦ hebben geïnterpreteerd?

Graag uw reacties voor het volgende nummer aan 
nagtegaal.h@telfort.nl, dan kan ik in het nummer van 
Dobbepraat van mei hierover berichten.

Oh, ja er was een 6♠ verloren gegaan, zie de volgen-
de verdeling.

Z/OW ♠ 
♥ 
♦ 
♣

V864
HB975
32
A4

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B
V864
HVB85
875

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A2
T32
T9764
T93

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HT9753
A
A
HVB62

West Noord Oost Zuid
-   - - 1♠

2♦ 3♦ Pas 4♣
Pas 4♠ Pas Pas
Pas - - -

Herman Nagtegaal

UW ADVERTENTIE OP DE 
ACHTERKANT VAN DE BARKAARTEN?

 
Helaas heeft Heineken aangegeven te stoppen met 
het adverteren op de achterkant van de barkaarten. 
Hiermee ontstaat met ingang van het nieuwe seizoen 
een geweldige kans om de naamsbekendheid van uw 

bedrijf te vergroten. Ieder lid van onze club (ongeveer 
800 personen) heeft meerdere malen per week zo'n 
kaart in zijn handen. Per jaar worden er ongeveer 
20.000 barkaarten verkocht. Heeft u interesse om uw 
advertentie op de barkaarten te plaatsen, schroom 
dan niet, maar neem contact met mij op.

Eric van Dijk (penningmeester)
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REDACTEUREN WETEN NIET BETER 

 
Vervolg op redactionele perikelen in de Dobbe- 
praat feb 2016.

Het verhaal eindigende met  ik ga in beroep. Het 
was niet zomaar een beroep dat ik naar Utrecht 
stuurde  nee een geïllustreerd met de aanrijd- 
situatie en al. Met de vermelding dat de Heer Wolf 
Tostmann getuige was. Zie hierbij de bijgevoegde 
foto’s van de toegang tot de van Oldenbarneveldt-
laan. Ondanks foto’s en ondanks een getuige en 
ondanks mijn verklaring dat er geen  bord ver-
boden in te rijden staat kreeg ik net voor Pasen 
een negatieve reactie: bezwaar afgewezen.

 Een bord C4? Waar dan?

Zo kwam ik aan 

 

Hier kon ik niet in 

Motivatie: de officier kent doorslaggevende bete-
kenis toe aan de ambtsedige *) verklaring van 
de verbalisant. Die heeft inmiddels in de stukken 
uit Utrecht, in plaats van een nummer een naam 
gekregen:  Steehouwer. Dus de foto’s zeggen  
niets, getuigenverklaring zegt niets, het feit dat ik 
verklaar dat er geen bord staat, zegt niets. Moet 
ik toch eerst betalen en daarna maar weer naar 
de kantonrechter. Dus dit verhaal wordt vervolgd. 
Vreemd dat in Utrecht niemand even de telefoon 
heeft opgenomen om bij de verbalisant na te  
vragen of de geverbaliseerde soms een punt had.

Herman Nagtegaal

+) Volgens de gegevens had de ambtenaar een 
belofte afgelegd, zou het dan niet een ambts- 
beloftige verklaring moeten zijn?
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EXCLUSIVE ROMAN KEY CARD

Tijdens een wedstrijdje thuis kwam het volgende 
interessante spel voor: (zie diagram)

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B982
B53
AB
V753

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V104
AH872
962
108

♠ 
♥ 
♦ 
♣

76
V10964
V107
B64

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH53
-
H8543
AH92

Het bieden verdient nadere uitleg

Zuid: 1 ruiten= 17 punten of meer
West:  2 harten(!)
Noord:  doublet= mancheforcing + schoppenkleur
Oost:  3 harten

Zuid:  4 harten= azen vragen, maar geen(!)  
 belangstelling voor hartenaas
West:  pas
Noord:  4 SA= ruitenaas
  Met hartenaas biedt Noord 4 schoppen
Oost:  pas

Zuid:  6 schoppen, waarop iedereen paste.
West kwam uit met hartenaas in Zuid getroefd.

Hierna werd schoppenaas/heer gespeeld.
(de troef moet maar 3-2 zitten= 68%)

Vervolgens werden de ruitens vrij getroefd en het 
contract was gemaakt.

Alleen troefvrouw ging verloren.

Aad Zaat

IN MEMORIAM 
Alex Berends

Alex Berends is op 15 februari jl. op 59 jarige 
leeftijd overleden. 

De laatste maanden was hij al vaak afwezig 
wegens ziekte, maar zodra het lukte kwam 

hij spelen op de dinsdagavond met zijn 
partner Ben Venneman. 

De laatste keer speelden zij samen op de 
kerstdrive. 

Wij wensen zijn familie en (bridge)vrienden 
heel veel sterkte in de komende tijd om met 

dit verlies om te gaan.

Erik van Egmond en Madelon Spek

West Noord Oost Zuid
-   - - 1♦

2♥ doublet 3♥ 4♥
Pas 4SA Pas 6 ♠
Pas Pas Pas
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BCLH BRIDGEWEEKEND 2016 

vrijdag 21 oktober tot en met zondag 23 oktober

Programma:

Vrijdag 21 okt. U bent welkom in ons bridgehome 
v.a. 10.15 uur, waar u ontvangen wordt met koffie of 
thee, vergezeld van iets lekkers.

Vervolgens vertrekken we 11.00 uur met de bus naar 
het Postillion Hotel Deventer. Dit hotel is in 2013 
grotendeels gerenoveerd, heeft in 2014 de Dutch 
Hotel award gewonnen en is de laatste 3 maanden 
nog verder gemoderniseerd. Na een ruime lunch-
stop in Amersfoort komen we daar +/- 16.00 uur 
aan, zodat u gelegenheid heeft om u op te frissen 
en/of even de omgeving te verkennen.

Rond 18.00 uur is het diner en daarna wordt er in 
2 zittingen gebridged. Later op de avond wordt een 
borrelhapje geserveerd. Op speciaal verzoek blijft 
de bar van het hotel langer open dan gebruikelijk, 
mits u gezellig bent.

Zaterdag 22 okt. Het ontbijt staat voor u klaar tot 
11.00 uur. Verder kunt u deze dag geheel naar  
eigen inzicht besteden. Het leuke oude centrum van  
Deventer ligt een klein half uurtje lopen van het  
hotel, maar er is een goede busverbinding. Tevens 
kunt u bij het hotel fietsen huren. In de historische 
binnenstad van Deventer kunt u een stadswande-
ling maken door de straten met prachtige oude  
gevels, u kunt langs de IJssel wandelen en/of 
deze oversteken met het pontje. Daarnaast is een  
bezoek aan het Speelgoedmuseum een echte 
aanrader! Wilt u liever ‘serieuze’ kunst bekijken, 
dan is een bezoek aan Museum MORE in Gorssel  
(5 km vanaf het hotel) de moeite waard. 

Ook op zaterdag is het diner rond 18.00 uur, waarna 
er weer in 2 zittingen wordt gebridged. Later op de 
avond wordt een borrelhapje geserveerd.

Zondag 23 okt. Vertrekken we na het ontbijt (+/- 
10.00 uur) richting Honselersdijk. In Honselersdijk 

zullen we het Westlands museum bezoeken, alwaar 
we ook de laatste bridgeronde zullen spelen. Er is 
hier een eenvoudige lunch te verkrijgen.

Vervolgens rijden we door naar Leidschendam voor 
het inmiddels traditionele Chin.Ind. afscheidsdiner 
van Chop Stick Palace en de prijsuitreiking.

Het bridgeniveau is zeer divers. Van beginner tot 
zeer goede speler, maar de indeling is op sterkte 
zodat u meestal tegen mensen van ongeveer gelijk 
niveau speelt.

Schroom daarom niet om u aan te melden! Boven-
dien mag u elke zitting van partner wisselen, maar 
dat hoeft niet. De eindscore wordt individueel bere-
kend. U kunt met en zonder partner inschrijven!

De Kosten

Voor de busreis, koffie of thee met iets lekkers bij 
vertrek, 2 hotel overnachtingen in een 2-persoons-
kamer, 2x ontbijt, 3x diner, koffie of thee bij aanvang 
van het bridge in het hotel, de borrelhappen, 5 zittin-
gen bridge, entree Westlands museum, incl. rond-
leiding & voor iedereen minimaal 1 prijs, betaalt u 
slechts 195 euro p.p. (excl. toeristenbelasting). Alle 
lunches zijn voor eigen rekening.

Maar let op bij aanmelding & betaling voor 1 mei 
185 euro p.p.

Voor een beperkt aantal mensen zijn er 1-per-
soonskamers beschikbaar. De meerprijs hiervoor 
bedraagt € 35,--. (17,50 euro per nacht)

Het is een reis zonder winstoogmerk. Bij een posi-
tief saldo (veel deelnemers): gratis drank tijdens het 
afscheidsdiner en de prijsuitreiking.
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Minimum aantal deelnemers: 40 maximaal 56.

Wilt u mee, meldt u dan aan via martinrembrandt@
casema.nl of via 070-2201554 (na 10.00 uur) en 
maak het geld over op NL47ABNA0967738644 
t.n.v. Martin Huisintveld te Voorburg.

N.B. met het hotel is afgesproken dat tot 1 juli  
voldoende kamers voor ons gereserveerd zijn. 
Meldt u zich later aan dan gelden de wijze woorden 
die elke wedstrijdleider uit z’n hoofd kent: “Ik doe 
mijn best maar beloof niets”.

Wedstrijdleiding: Erik van Egmond & Madelon 
Spek.

Organisatie: Martin Huisintveld (met dank aan 
Cisca Michon).

Noodnummer tijdens het weekend: 06 18161352

SCORE BIJ SPELEN IN EEN ANDERE 
GROEP

Het komt regelmatig voor dat je als paar in een 
andere groep moet spelen. Als je als vast paar 
in een hogere groep wordt ingedeeld krijg je een  
bonus van 5% op de score die je in de zitting hebt 
behaald, voor iedere lijn die je hoger speelt, en een 
aftrek van 5% voor iedere lijn dat je lager speelt. 
Deze mogelijke indeling zal door de wedstrijdleider 
zo veel mogelijk vermeden worden, er is immers de 
mogelijkheid om een combi-tafel in te richten.

Iets anders is als je met een speler uit een andere 
groep wordt ingedeeld. Hier geldt het bepaalde in 
art. 28 van het wedstrijdreglement:

De score van een gelegenheidspaar, waarvan één 
speler afkomstig is uit een andere lijn, wordt per 
groep dat deze speler hoger speelt met 2% ver-
meerderd en per groep dat hij lager speelt met 2% 
verminderd. Vervolgens gelden de normale onder- 
en bovengrenzen voor gelegenheidsparen.

Een aantal voorbeelden:

U speelt in de B-lijn en bent met een speler uit de 
A-lijn als gelegenheidspaar in de A-lijn ingedeeld, 
de zittingscore is:

1. 43%, de zittingscore wordt aangepast en  
 wordt 45% 
2. 46%, de zittingscore wordt aangepast en  
 wordt 48% 
3. 49%, de zittingscore wordt aangepast en  
 wordt 51% 
4. 54%, de zittingscore wordt aangepast en  
 wordt 56%

Omdat bij gelegenheidsparen de score in de com-
petitiestand niet lager dan 47% en niet hoger dan 
53% (te weten de normale onder- en bovengren-
zen) kan zijn, wordt de score in de competitiestand 
voor u en voor het andere paar:

1. 47% 
2. 48% 
3. 51% 
4. 53%

Bij een butlercompetitie geld dezelfde regel. 2% 
komt overeen met 6 IMPs, de normale onder- en 
bovengrenzen voor een gelegenheidspaar. Voor de 
competitiestand gelden een minimum van -9 IMPs 
en een maximum van +9 IMPs 

Piet Schoon
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TWEEDE DIVISIE: EEN TERUGBLIK

Na afloop van het eerste weekend berichtte ik u 
euforisch over de resultaten van de 4-viertallen 
van BCLH in de 2e divisie. Toen stonden 3 van 
de 4 viertallen bovenaan. Het was te verwachten 
dat we die situatie niet helemaal zouden kunnen 
consolideren, maar hoe staan we er voor aan het 
eind van de competitie?

Allereerst BCLH 2. Zij waren lang in de race voor 
het kampioenschap, maar door een teleurstellend 
resultaat in de voorlaatste wedstijd, verloren met 
6 – 14, kwamen zijn aan het eind 4 (!) VIPs te 
kort voor het kampioenschap. BCLH 4 speelde 
een gedegen competitie en eindigde als 7e, ruim  
boven de degradatiestreep. Er degradeerden 5 
van de 14 teams.

BCLH 1 had een “matige” tussenserie en eindig-
de op de 3e plaats, ruim achter de nummer 1. Na 
3-maal een 2e plaats was BCLH 1 er alles aan 
gelegen om niet weer 2e te worden. 1e mocht, ook 
3e, maar geen 2e. Het werd nipt 3e, op slechts 2,5 
VIP achter nr. 2.

U vraagt zich af: wat deed BCLH 3? Zij vonden 
het spelen in de 2e divisie zo geweldig, dat zij er 
op 19 maart een beslissingswedstijd aan vast 
hebben geknoopt. Een wedstijd tegen Bodegra-
ven – Reeuwijk 2 moest beslissen wie er over-
winterde in de 2e divisie. Helaas heeft BCLH deze 
wedstrijd verloren. Ook hier degraderen 5 van de 
14 teams.

Het laatste weekend mochten Sam en uw scri-
bent invallen in het 1e. Er stond toen niets meer 
op het spel. We konden niet omlaag en ook niet 
omhoog. De nadruk lag vooral op leuk bridge. 

Ik zal u verslag doen aan de hand van een paar 
slemspellen, altijd spectaculair en een garantie 
voor swings. 

We begonnen tegen VIVA 2. Je hebt: ♠ V1032,  
♥ V6, ♦ AHB64, ♣ A4. 

Je partner opent met 1 SA (15 – 17). Doe je een 
slem poging?

Het hele spel

 
13 
N/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H 
B1092 
875 
97652

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V1032 
V6 
AHB64 
A4

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A65 
A83 
V93 
HVB8

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B9874 
H764 
102 
103

Zoals je ziet niet opgelegd, maar de 5-kaart ♦ is wel 
een extra slagen bron. Onze tegenpartij deed geen 
poging, onze partners, uiteraard, wel. Er werden 13 
slagen gemaakt voor +13 IMPs.

Je hebt: ♠ HV43, ♥ 8, ♦ A6, ♣ A86542. Je partner 
heeft een goede hand, een behoorlijke ♦-kaart en 
een goede 4-kaart ♠. Doe je een poging?

16 
W/OW

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HV43 
8 
V6 
A86542

♠ 
♥ 
♦ 
♣

10975 
V72 
109 
VB73

♠ 
♥ 
♦ 
♣

8 
HB109654 
HB5 
109

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AB62 
A3 
A87432 
H

Zoals je ziet zit het spel behoorlijk scheef. Onze  
tegenpartij, waarschijnlijk nog van slag wegens het 
missen van slem op spel 13, deed een poging en 
ging down in 5♠. Weer +12 IMPs for the good guys.

Je hebt als N: ♠ AH83, ♥ B8543, ♦ A, ♣ H106. Wij 
zijn kwetsbaar en de tegenpartij niet. O opent met 
2♣, gezien je hand is dat een zwakke 2 in ♦. Partner 
doubleert, dat belooft een sterke hand en W biedt 
3♦. Nu mag jij, met wat? N besloot tot 4♦. Via 5♣ 
van partner werd 6♣ bereikt.
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Het spel:

18 
O/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH83 
B8543 
A 
H106

♠ 
♥ 
♦ 
♣

1096542 
97 
HV2 
A7

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B7 
V1062 
86543 
82

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V 
AH 
B1097 
VB9543

 
Een forse opening van O! Zo’n zwakke opening 
hoort op de systeemkaart te staan. Dat was niet het 
geval, maar mogelijk dankzij de zwakke opening, 
bereikten NZ het goede contract van 6♣. Weer +12.

Na een achterstand van 18 IMPs, wonnen we de 
wedstrijd met 16 – 4.

De laatste wedstrijd was tegen VIVA 1.

Je hebt als O: ♠ HV5, ♥ A105, ♦ V43, ♣ A1093. Een 
leuke hand. Partner opent en belooft: 16+ punten, 
5+♥. Dat was genoeg voor O om via cue bids en 
azenvragen slem te bereiken. 

 
Het spel:

20 
W/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A8764 
2 
98 
VB875

♠ 
♥ 
♦ 
♣

2 
HVB97 
AH76 
H42

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HV5 
A105 
V43 
A1093

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B1093 
8643 
B1052 
6

Na een “natuurlijke” opening van 1♥ door W is het 
slem lastiger te bieden en onze tegenstanders kwa-
men er niet uit. +13IMPs.

Het laatste spel van de dag: ♠ B10953, ♥ 5, ♦ AVB43, 
♣ H5. Allen kwetsbaar. Is dit een opening in de 1e 
hand? In ons “systeem” geen probleem: 11punten 
met een 5-kaart, zelfs 2 5-kaarten, dus 1♠.

Het hele spel:

20 
Z/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

4 
VB93 
65 
V108732

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B10953 
5 
Avb43 
H5

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV87 
AH1086 
82 
A4

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H62 
742 
H1097 
B96

 
O kreeg vleugels en moest worden afgeremd voor 
6♥. In de praktijk was het een goed slem. De snit 
in ♠ of ♦ moet goed zitten, dus ca. 75% kans op 
succes. We speelden uiteindelijk gelijk met 54 – 53 
(bij rust 11 achter), dus er ging ook wel wat minder 
goed, maar daarover mogelijk een andere keer.

Wolf Tostmann

 

IN MEMORIAM 
Paul Cuijpers

Toch nog onverwacht is Paul op 12 februari jl. 
overleden op 59 jarige leeftijd. Hij speelde 

al vele jaren op de vrijdagavond in een 
driemanschap met Coen van de Louw en 
René Horst. Ook was hij lid van ons zesde 
viertal in de hoofdklasse. Elk jaar ging hij 
enthousiast mee met Het weekend van 

Leidschenhage. 

We zullen hem missen en wensen zijn familie 
en bridgevrienden veel sterkte om dit verlies 

te dragen.

Madelon Spek
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ERVARINGEN VAN EEN DUPLICEERDER

Op de meeste middagen en avonden wordt tegen-
woordig met gedupliceerde spellen gespeeld. Het 
grote voordeel is dat alle lijnen dezelfde spellen spe-
len en dat na afloop een spelverdeling kan worden 
uitgedeeld. Het napraten wordt makkelijker, zeker ook 
duidelijker en van een veel hoger niveau.

Sinds kort beschikt ons bridgehome over een aparte 
sorteerruimte. Tot dan werd gedupliceerd in de be-
stuurskamer, maar die is tegenwoordig bijna alle 
middagen en avonden bezet, vooral met lesgeven. 
Heel belangrijk, maar wel lastig als je daardoor alleen 
maar in de ochtenden kunt dupliceren. Dat is gelukkig  
voorbij, waarvoor dank aan de beheercommissie. 

Nu kun je denken: dupliceren kan iedereen! Dat is ook 
zo, maar ik maak toch wel rare zaken mee. Zo komt 
het regelmatig voor dat in een spel een aantal kaar-
ten zijn omgedraaid. Hoe dat kan weet ik niet, want 
je mag na afloop geen kaarten van andere spelers uit 
de board halen. Ik ken een wedstrijdleider die hierte-
gen actief en streng optreedt. Maar toch gebeurt het! 
Ook “rode” kaarten tussen de “blauwe” kaarten van 
een ander spel komt regelmatig voor. Heel lastig voor 
mij, want dan moet ik gaan uitzoeken bij welk spel de 
“verkeerde” kaarten horen. Dus help mij en let erop 
dat de kaarten op de juiste wijze in het juiste vakje 
worden gestopt.

Er wordt regelmatig geklaagd over “vieze” kaarten, 
kaarten die “plakken”, enz. Daarbij wordt vaak naar 
mij gekeken, alsof ik de bron ben van deze ellende. Bij 
het dupliceren haal ik alleen de kaarten uit de boards 
en stop deze in de sorteerder. Als de kaarten er niet 
door heen gaan, gooi ik ze weg, maar ik bepotel de 
kaarten niet. 

Elke ALV wordt er wel een keer voor gepleit om alle 
spellen te vervangen door nieuwe spellen. Dat lijkt 
een goede oplossing voor “vieze” spellen, maar het 
is valse schijn. Niet alleen is dit volgens mij kapitaal 
vernietiging, maar ook “verouderen” spellen ongelijk. 
Zo wordt het ene spel aangepakt met plakvingers, 
gaat er koffie over en met andere gebeurt niets. Dus 
na verloop van tijd heb je weer “vieze” en “schone” 
spellen door elkaar met dezelfde roep om ”alles te 
vernieuwen”. Dus volg het advies van het bestuur: als 
je aan het eind van de avond een spel met vieze, plak-
kende, of anderszins ongewenste kaarten tegenkomt, 
gooi het spel dan weg en de sorteerder stopt er een 
nieuw spel in.

Nou ja een nieuw spel, het kan ook een oud spel zijn. 
In onze kasten lagen zeker ruim 1.000 oude spellen, 
die nog gebruikt kunnen worden. Als je goed kijkt, zie 
je dat het oude spellen zijn van de bridgebond, die 
vooral aan de buitenkant niet helemaal schoon zijn. 

Deze spellen zijn maar één keer gebruikt en hebben 
daarna 10 of 20 jaar in een doos gelegen. De kaarten 
plakken niet en zijn glad genoeg om door de machine 
te gaan. Als de kaarten te stroef worden, lukt het  
dupliceren niet en gooi ik ze weg. Dus: kijk goed of het 
spel oud is door het lange liggen of dat het oud is door 
langdurig gebruik.

De dupliceerruimte is onverwarmd. Het was een  
opslag ruimte met een open verbinding naar buiten. 
Om toch wat warmte in het hok te krijgen, laat ik de 
deur op een kier staan. Na verloop van tijd is de tem-
peratuur binnen voldoende gestegen en kan de deur 
dicht. Ik kan mij voorstellen dat je mogelijk last hebt 
van het geluid van het dupliceren als je vlak bij de deur 
zit, maar klachten hierover heb ik nauwelijks gekre-
gen. 

Laatst werd de deur ruw dichtgesmeten, zonder een 
woord te zeggen. Wat bleek, een lid dat een eind van 
de deur aan een tafel zat, had “last van tocht”. Dat 
verbaasde mij, gezien de grote afstand tot de deur, die 
slechts op een kier stond.

Nu zijn er gevoelige mensen. Denk bijvoorbeeld aan 
de “prinses op de erwt”. We weten allemaal dat prin-
sessen heel gevoelig zijn. Zo gevoelig dat zij last van 
een erwt ervaren, dwars door 7 zachte matrassen 
heen! Ook zijn er organismen in de diepzee, die de 
geringste verschillen in temperatuur van het zeewater 
kunnen waarnemen. Ik geloof echter niet dat het be-
treffende lid zo gevoelig is. Het lijkt mij meer iemand 
die in de praktijk al klaagt over tocht als zij een schil-
derij ziet waarop een open raam is afgebeeld. Zij zal 
zeker niet naar de tentoonstelling van Jeroen Bosch 
moeten gaan, want op alle schilderijen staan wel een 
paar ramen open en dan heeft zij meteen “last van 
tocht”.

Dus mijn oproep naar de leden: bedenk dat de  
sorteerder voor jullie werkt en ook graag warme voe-
ten heeft.

Een anonieme sorteerder  
(naam bekend bij de redactie)



23Seizoen 2016/2017 Nr. 5 - april 2016















UitvaartZorgDiensten
Damlaan 64 - 2265 AP  Leidschendam-Voorburg
- 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar
- persoonlijke, professionele begeleiding bij de vormgeving en uitvoering  
  van uitvaarten in de gehele regio en op iedere gewenste locatie
- beschikt over alle middelen t.b.v. een piëteitsvolle thuisopbaring
- bekend met de diverse geloofsovertuigingen en plaatselijke gebruiken
- ook als u elders een verzekering, wilsbeschikking of deposito heeft
- geheel vrijblijvend uw uitvaartwensen laten registreren

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - 2265 AR  Leidschendam-Voorburg
- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden 
- opbaring in individuele rouwsuites, op een bed of in de kist
- zonder beperkingen afscheid nemen in huiselijke sfeer 
- passend alternatief als opbaren thuis niet mogelijk of niet gewenst is
- iedere zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur informatief te bezoeken

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg
- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur
- verkoop van een uitgebreide collectie uitvaartgerelateerde 
  artikelen en nagedachtenismogelijkheden zoals urnen, 
  grafmonumenten, vingerafdruksieraden, assieraden, 
  ornamenten van glas voor as of foto, (kinder-)boeken over 
  rouw- en verliesverwerking, kaarsen, e.d.
- kosteloze en geheel vrijblijvende informatieverstrekking 
  over de vele mogelijkheden op het gebied van uitvaartverzorging 
  in de gehele regio, persoonlijk door één van onze medewerkers 
  of doormiddel van een breed assortiment folders
- voor het verkrijgen van het persoonlijke uitvaartwensenboekje 
  en het uitvaartinformatieboekje “overlijden, een uitvaart.. en nu?”

Boer & van der Helm uitvaartzorg         070 - 320 20 40
www.uitvaart-boer-helm.nl

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

Wij maken het mogelijk.

• originele themafeesten

• treffende bedrijfsfeesten

• verrassende ideeën voor een bruiloft 

• unieke locatie voor receptie of jubileum

• luxe sfeervolle zalen

• persoonlijke aandacht en begeleiding

• uitstekende keuken en leuke bediening

• voldoende gratis parkeerruimte

• goed bereikbaar

www.wittepaard.nl

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

...een feest op een sfeervolle en moderne locatie

...een heerlijke catering met de beste ingrediënten

 

immelzwaan

H A I R  S T Y L I N G

Dames,heren en kinderen

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

www.hairstyling-rimmelzwaan.nl
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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL 
CCXXXVI

Probleem A

 ♠
♥
♦
♣

AH7542
87
AV
752

♠
♥
♦
♣

86
B
1076532
9864

♠
♥
♦
♣

V1093
HV1065
B984
-

♠
♥
♦
♣

B
A9432
H
AHVB103

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

Zuid neemt de eerste slag met ♥A en vervolgt 
♠AH en een schoppen hoog getroefd. Dan over-
steken naar ♦A en nogmaals schoppen voor weer 
een hoge troef. Hij speelt nu de resterende hoge 
troeven en gooit West in met een lage klaver die 
de tafel aan slag mag brengen.

West kan dit eindspel verhinderen door tweemaal 
onder te troeven, maar in dat geval kan Zuid mid-
dels een harten introever de dummy bereiken.

Ingeval West maar één keer (met de 8 of 9) on-
dertroeft, moet later van tafel de “hoge” ♣7 gede-
blokkeerd worden om alsnog het juiste eindspel 
te krijgen.

Probleem B 

(in de opgave waren alleen de Noord- en Oosthand 
zichtbaar)

♠
♥
♦
♣

H83
VB
AVB963
H4

♠
♥
♦
♣

9652
653
104
VT62 

♠
♥
♦
♣

VB104
A2
752
AB73

♠
♥
♦
♣

A7
H109874
H8
985

 

West komt uit met ♣2 (vierde van boven) voor de 
Boer die de slag houdt. Welke kaart moet Oost 
naspelen?

Oost kan zien dat West geen slag meer kan heb-
ben. Hij moet ervoor zorgen dat OW naast ♥A nog 
drie klaverenslagen mee kunnen nemen. Dat is 
alleen mogelijk door in de tweede slag een kleine 
harten te vervolgen. De leider moet wel klave-
ren naspelen in een poging zijn verliezer in die 
kleur te vertroeven. Oost neemt, incasseert ♥A en 
speelt weer klaveren.

Probleem C

♠
♥
♦
♣

V6543
VB62
A
HB8

♠
♥
♦
♣

10972
H985
H632
3

♠
♥
♦
♣

AHB
A10743
5
10654 

♠
♥
♦
♣

8
-
VB109874
AV972  

Zuid speelt 5♦. Uitkomst ♣3. Hoe gaat hij te werk?
De leider verliest altijd troefheer en een schop-
penslag. Hij moet dus voorkomen dat West een 
introever in klaveren krijgt. Neem de uitkomst op 
tafel en speel ♥V. Als Oost dekt, troeft Zuid en 
steekt over naar ♦A. Hij vervolgt met ♥B en gooit 
hierop in de hand de verliezende ♠8 af. 

Nu kan West zijn partner niet meer bereiken om 
een aftroever te krijgen. Dekt Oost in de tweede 
slag niet, dan wordt direct ♠8 bijgespeeld.

West Noord Oost Zuid
-   1♦ Pas 1♥

Pas 2♦ Pas 3♥
Pas 4♥ Pas Pas
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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  
contract bij het beste tegenspel?

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?

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?

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

STAND NA PUZZEL CCXXXVI

 
Er kwamen 16 inzendingen binnen.

Lijstaanvoerder Chris Nelwan mag een fles wijn 
ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Hr. Nelwan    +20 195   
Hr. Rust   +25 145 
Hr. Weisbeek   +35 140  
Hr. De Smeth (corr. feb) +35 135 
Hr. Den Haring   +25 130  
Hr. Spaas   +25 115 
Hr. Greve   +20 110 
Hr. Oosterhuis    105 
Hr. De Jongh   +25 105  
Hr. Tostmann   +35 105 
Mw. Van Leeuwen     80 
Mw. Hofland      70 
Hr. Van Bommel  +35   70 

Hr. Van der Linden     70 
Hr. Serbetsoglou     70 
Mw. Fransen   +5   70 
Hr. Bussemaker     60 
Mw. Van Heek      60 
Hr. Den Tonkelaar     60 
Hr. Saraber      60 
Hr. Coenen      50 
Hr. Wijdh      45 
Hr. Van Veen      40 
Hr. Glass        40 
Hr. Kervel      40 
Hr. Wedman      35  
Hr. Dek    +35        35 
Hr. Nagtegaal      30 
Hr. Van den Bos  +25        25  
    

 Aad Zaat / Jan Pleit



27Seizoen 2016/2017 Nr. 5 - april 2016

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
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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

 

 


