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Het 51ste bridgeclub jaar is begonnen

De ware kampioenen

Clubkampioenen seizoen 2017-2018

Uitgeput na behalen van het clubkampioenschap 
in de D-lijn
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Dreamfactory wenst u allen
een fijn bridgeseizoen!

Opdrachtgevers
vinden

tevreden
houden

&

Inhoud alleen is niet meer genoeg.
Inhoudelijk sterke professionals als 
architecten, consultants, ontwerpers, 
ingenieurs, advocaten, techneuten zijn 
vaak goed in hun vak. Als het gaat om 
het nemen van de rol van “vertrouwde 
adviseur” en het zien en opvolgen van 
commerciële kansen, ligt er bij organisaties 
nog veel onbenut potentieel. Dat potentieel 
zetten we met plezier om in resultaat.
Met training, praktijkbegeleiding en 
praktische adviezen.

Meer weten: spreek Maarten van Os 
aan (als hij niet te druk is met spellen 
nabespreken), of lees zijn boeken.
Of kijk op: www.dreamfactory.nl

Voor een waardevol afscheid 
met zorg en respect afgestemd 
op ieders persoonlijke wensen.

www.vdhuz.nl - 070-3202040 - dag en nacht

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

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum • Kantoor
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?”
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VAN DE REDACTIE

 
Door de zomer zou je het bijna vergeten, we 
hadden een jubileumjaar. De uitgestelde BOBO 
drive was daarvan het laatste fenomeen. Dit jaar 
dus geen groots feest in het vooruitzicht, waarop 
we met elkaar kunnen zien dat we echt een grote 
club zijn. Maar we zijn het toch. 

Verslagen hebt u als lezer nog tegoed van de 
clubkampioenschappen en de voor bridgefanaten 
bestemde marathon om de Jan Meulenbeld beker. 

Eén van de deelnemers aan de beginnerslijn op 
vrijdagavond schreef er een hartverwarmend 
verslag over. 

Vanzelfsprekend wordt er aandacht geschonken 
aan de zomerdrives. Er zijn er zoveel, dat het 
niet doenlijk is alles te belichten. Fijn toch dat er 
steeds weer een barbezetting is en vooral een 
wedstrijdleiding. Gezien de zaalbezetting zou 
daarop bespaard kunnen worden, maar velen zijn 
gehecht aan de vastgestelde dagen. 

Helaas zijn er ook weer leden overleden. Hun In 
Memoria treft u aan. Er is een nieuwe conventie 
verzonnen, aan u de eer die te beoordelen op 
bruikbaarheid in uw systeem.

Onze puzzelredacteur heeft weer gezorgd 
voor een uitdagende bridgepuzzel. En voor de 
doorzetters is er weer een fles wijn te verdienen.

En dan natuurlijk is er weer alle gelegenheid om 
te trainen op de cursussen. En het geleerde is 
ook toe te passen in het externe viertallen. Het 
programma zoals de TC dat voorziet is in dit  
nummer opgenomen.

EN VERDER
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AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
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Club- en groepskampioenschappen blz. 08

Bobo drive blz. 09

Etiquette blz. 10
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OPRICHTINGSDATUM:  
8 SEPTEMBER 1967

Postadres
BC Leidschenhage, t.a.v. E. van Dijk, 
Essesteijnstraat 2, 2272 XW Voorburg
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
Corrie van Rijt
Kerklaan 181, 2282 CJ Rijswijk
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
Jan Stevens
Tel. 070-3279179, 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: Jan Pleit, e-mail: janpleit@gmail.com
Oplage: 600
Drukkerij: Arrow Grafitotaal

WEDSTRIJDLEIDERS

MACM     Fons de Jongh 06-54255418
 (Albert Wedman)
e-mail maandagmiddag@bclh.nl

MAC   Nora Iding   079-3310816  06-26956966
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    Nicole Meulenman 06-15443861
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            Roberta Law 070-3200692
          Jim Law  
e-mail  vrijdagmiddag@bclh.nl

VRIJC Malcolm Staallekker 06-29232498
 (Edie van Os)
e-mail vrijdagavond@bclh.nl

Vrijdagavond inlopen mogelijk na aanmelding voor 
16.00 uur - kosten € 2,50 p.p.
 
Aanmelden Drives: drives@bclh.nl

Wedstrijdsecretaris viertallen
Jacques Brandt, 070-3220297, jgabrandt@kpnplanet.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:
Alex Bijloo, Jacques Brandt, Harry van Daelen, 
Henny de Groot, Laura Haasdijk, Herman Nagtegaal, 
Jan Pleit, Madelon Spek, Wolf Tostmann,  
Edy Zonneveld

Dobbepraat zal verschijnen:
6 november 2018

Kopij inleveren uiterlijk: 
24 oktober 2018

ALV: 2 oktober 2018
BCLH 4-tallen: 13 oktober 2018
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VAN HET BESTUUR

Vreemd gevoel. Mijn laatste epistel voor de 
Dobbepraat namens het Bestuur. Of eigenlijk toch 
meer namens mijzelf. Vanaf de komende ALV ben 
ik aftredend en zal ik mij niet meer herkiesbaar 
stellen. Ik heb daar lang en hard over nagedacht, 
maar begin van dit jaar heb ik het besluit genomen 
en de andere bestuursleden op de hoogte gesteld. 
Met pijn in mijn hart, dat wel. Want ons bestuur 
bestaat uit een groep mensen dat ongelofelijk hart 
heeft voor de club en zijn best doet om de BCLH 
nog mooier en beter te maken dan het al was. En ik 
kan u uit eerste hand vertellen, dat is echt keihard 
werken. Ik hoorde laatst van iemand, dat het leek 
alsof al het reilen en zeilen van de club als vanzelf 
ging, maar niets is minder waar.

Dit is uiteindelijk ook de reden waarom ik 
mijn besluit na 6 jaar heb moeten nemen. 
Ik heb ook nog een drukke baan, een 
gezin en huishouden, een moeder 
die meer zorg nodig heeft en 
(geloof het of niet) ook andere 
hobby’s. Daarom kon ik naar 
mijn gevoel niet meer die 
100% inzetten die nodig 
was om mijzelf er goed bij 
te voelen. En eigenlijk is het 
ook wel goed om na 6 jaar weer 
eens een frisse blik in het bestuur te 
hebben, toch?

Maar helemaal ophouden met me voor de club 
in te zetten gaat nu ook weer niet gebeuren hoor. 
Zoals u weet hebben we met een groep vrijwilligers 
het Maatschappelijk Verantwoord Verenigen traject 
doorlopen met een trainster van MVV Nederland. 
Hier is een mooi rapport uitgekomen met doelen/
activiteiten voor de kortere en langere termijn. Een 
greep hieruit:
• Organiseren van (kaart)activiteiten voor ook 

niet-leden zoals een open bridgetoernooi, 
pokertoernooi, klaverjasmiddag, etc.

• Het bridgehome meer benutten in de ochtend. 
Organiseren van (kaart) spelletjes voor bijv. 
belangstellenden uit de buurt.

• Bridge aanbod voor mensen met een beperking. 
Welke behoefte is er en welke hulpmiddelen 
kunnen wij inzetten?

• Aantrekkelijke wedstrijdavonden creëren voor 
werkende mensen. Denk aan flexibel bridgen, 
of eerder beginnen met broodjesservice op 
specifieke avonden.

• Aanbieden van maaltijdservice een aantal keer 
per maand.

• Het (groot)ouder-kind toernooi weer organiseren.
• Verbeteren van interne en externe communicatie. 

Maken van een communicatieplan.

• Opvolgen van een aantal succesvolle 
maatschappelijke activiteiten zoals genoemd op 
de NBB Website.

Leuke ideëen, waarvoor we binnenkort zullen 
starten met het werven van leden die aan het 
verwezenlijken van de doelen concreet een steentje 
bij willen dragen. Ook als niet bestuurslid zal ik daar 
één van zijn.
U kunt het hele rapport, gemaakt door Karin 
Pannekoek, terugvinden op de BLCH website. Een 
aanrader!!

Het organiseren van evenementen was o.a. mijn 
taak binnen het bestuur en dat heb ik met veel 
plezier gedaan. Niets zo leuk als tevreden gezichten 
na een heerlijk buffet bij het medewerkersfeest 
of bij de Marathon, of gewoon na een geslaagde 

broodjeslunch.

Uiteraard ging niet alles even goed 
natuurlijk. Over de catering bij het 

Lustrumfeest is al genoeg gezegd, 
maar ik herinner me ook de eerste 

Marathon waar ik de catering 
voor ging regelen. Met nog 

alle vertrouwen in de 
mensheid had ik besloten 

dat het zonde van het geld 
was om bediening bij het buffet 

in te huren. Hmmmm, dat was een 
grote fout, die ik daarna niet meer 

gemaakt heb. Zeker 15 mensen hebben 
geen stamppot meer gekregen, omdat er 

door die en genen zoveel werd opgeschept 
dat ze de rest van de winter er nog van konden 

eten!! Ik vind het werkelijk reuze jammer dat we niet 
meer rekening kunnen houden met elkaar.

Ook is het teleurstellend om te zien dat sommige 
mensen niet even respectvol omgaan met het 
interieur en exterieur van de club. Wat recente 
voorbeelden:
• Iemand heeft in de nieuwe vitrage (slechts 1 

dag oud!!) een grote knoop gelegd i.v.m. een 
openstaand raam.

• Iemand heeft vervolgens aan de vitrage getrokken 
waardoor van deze baan alle ophangsystemen 
ongelijk zijn geworden.

• Vitrage is tussen een openstaand raam gepropt.
• Het nieuw gelegde grint, bedoeld om de 

afwatering buiten te verbeteren, is binnen de 
kortste keren gebruikt als open asbak, terwijl er 
toch echt 3 asbakken hangen bij de club!

U kunt zich hopelijk voorstellen dat het bestuur, 
en in het bijzonder de gebouwencommissie, hier 
redelijk moedeloos van wordt. Dit doet u thuis toch 
ook niet, nemen wij aan?
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Ik wil niet eindigen op een negatieve noot, en 
gelukkig heb ik het nu maar over een klein 
percentage mensen van onze club. Voel u dus niet 
aangesproken als dat niet nodig is, maar wie de 
schoen past trekke hem aan!

Ik wil eindigen met een groot dank je wel aan alle 
vrijwilligers met wie ik de afgelopen 6 jaar heb 
samengewerkt. Super hoe jullie je inzetten. 

En natuurlijk aan mijn (nu nog) mede-bestuursleden 
(die overigens net zo goed allemaal vrijwilligers zijn. 
Dat wordt nogal eens vergeten!). Keep up the good 
work en veel succes in de toekomst.

Edy Zonneveld

BAR STUKJE

 
Zo af en toe mag ik bardienst doen. En met de 
nieuwe afwasmachine gaat de afwas nog sneller dan 
normaal. Een ware explosie van water zorgt ervoor 
dat de afwas in een ommezien van tijd gebeurd is. 
En als het proces klaar is, wordt dat aangegeven 
met een groen lampje. De waarneming daarvan 
is een tikkeltje moeilijk want de lichtjes van de 
machine zitten onder de tafel. Daar zal binnenkort 
wel een spiegel achter gemonteerd worden voor 
een makkelijker waarneming.

Kleine verwonderingen passen bij het staan achter 
de bar. Bij voorbeeld: een lid komt vragen “mag 
ik een glas met ijs?” Dat geef je dan. Vervolgens 
wordt het met water uit de kraan gevuld. Toch eens 
vragen aan het bestuur of dat nu de bedoeling is 
van de ijsmachine die onvermoeibaar ijsblokjes 
produceert.

Een andere zaak die mijn aandacht trekt, is de 
verstrekking van nootjes door het bestuur. Dit 
schijnt ter verhoging van de omzet te zijn. Mijns 
inziens draagt dit vooral bij aan de obesitas van 
de leden. Bovendien worden de spelregels voor 
het consumeren van deze versnapering met 
handen en voeten getreden. De nootjes worden 
meegenomen de zaal in, bij vertrek wordt een hand 
(geen handje) met nootjes meegenomen, waarbij 
zich de nootjes verspreiden in de garderobe tot in 
het urinoir toe. Daar heb ik een foto van genomen, 
maar het privaat heeft wegens privacy redenen 
bezwaar gemaakt tegen publicatie. De zaalfoto is 
dan ook volstrekt anoniem genomen. 

Sommige leden gaan de nootjes privatiseren. Zij 
nemen met zijn tweeën of vieren een flesje voor 
zich alleen. Ach, het zijn maar van die kleine 
ergernissen. 

Evenals Cato ben ik overigens van mening dat 
de vrije verstrekking van nootjes gestaakt moet 
worden. Dan zal de verkoop van nootjes de 
omzet stimuleren, terwijl het verbruik afneemt. 
Dit leidt tot minder verspilling en vervuiling. Over 
het drankgebruik heeft onze club toch al niet te 
klagen.

Herman Nagtegaal

RECTIFICATIE BETREFFENDE 
HET ARTIKEL OVER DE WISSEL 
BRIDGEBEKER VAN ROB AUER UIT 
INDONESIË

 
In de vorige Dobbepraat staat onder het boven-
genoemde stukje een naschrift van de redactie. 
Helaas is door een misverstand de verkeerde indruk 
ontstaan dat er na het overlijden van Rob Auer een 

notaris Testamentair Executeur belast is geweest 
met de nalatenschap van Rob. Hiervan is totaal 
geen sprake, er is ook geen sprake van een brief 
van enige notaris. De wisselbeker van Rob is door 
Dick Smit bij onze bridgeclub opgehaald en naar het 
bridgemuseum in Leerdam gebracht.

Namens het bestuur excuses voor deze fout.
 

Eric van Dijk
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CLUB- EN 
GROEPSKAMPIOENSCHAPPEN 2018

 
Door de geweldige afgelopen zomer zijn we al weer 
bijna een van de hoogtepunten van vorig jaar verge-
ten, te weten: de Club- en Groepskampioenschap-
pen. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de winnaars, 
maar beschouw dit artikel als een geheugen opfrisser.

Het spektakel vond plaats op 26 mei 2018. Er 
deden, wat teleurstellend, maar 74 paren mee. 
Waarschijnlijk was toen ook al het mooie weer 
de reden dat een aantal speelgerechtigde deel-
nemers de voorkeur gaf aan een terras of 
strand(tent) boven het spelen in ons bridgehome. 

De spelers waren, net als op de club, ingedeeld in 
“lijnen”. De winnaar van de A-lijn mocht zich Alge-
meen Kampioen 2018 van Leidschenhage noemen. 
De andere winnaars werden gekroond tot “B”, “C” en 
“D” Kampioen 2018.

De A-lijn speelde twee rondes. Zij begonnen in 
de ochtend en werden in de middag aangevuld 
met de spelers in de andere lijnen. Alle lijnen ein-
digden gelijkertijd, zodat iedereen de spellen met 
elkaar kon nabespreken, als daar nog behoefte 

aan was. Natuurlijk was na afloop het bezoek 
aan de bar veel groter dan tijdens het spelen. 

De technische leiding was in handen van Ton Glass, 
met ondersteuning door Erik van Egmond.

De algehele leiding was in de vertrouwde handen 
van Edy Zonneveld, die wederom gezorgd had voor 
een eenvoudige, doch smakelijke lunch (met dank 
aan heer Olivier B. Bommel). 

Een evenement als het onderhavige kan alleen  
geslaagd worden genoemd als de deelnemers en 
andere aanwezigen niets te kort komen op het ge-
bied van vooral het “laven”. Dat de deelnemers op 
dit vlak niets te klagen hadden, kwam door de voor-
treffelijke barbediening door Hugo de Gooijer, die in 
de middag, bij de grootste drukte, geassisteerd werd 
door Emma, de charmante dochter van Edy.

De algemene winnaars werden Marisca Bezemer & 
Ron Heinsman. Zij mogen zich dan ook BCLH Club-
kampioen 2017-2018 noemen. Zij scoorden ruim 
7% meer dan de runners-up: Paul van den Bos & 
Martin Huisintveld. Voor de winnaars van de andere  
lijnen verwijs ik jullie naar de “foto’s van de winnaars”. 

Al met al een zeer geslaagd evenement, dat volgend 
jaar zeker weer een vervolg zal krijgen.

Wolf Tostmann

De Algemeen Clubkampioenen 2018 Marisca Bezemer & 
Ron Heinsman

De D-Winnaars Rosy & Frido Schönbach

De B-Winnaars Annemiek Leenders & Jeanne Wubben

Tableau de la Troupe

De C-Winnaars Heleen Barendregt & Co Zwetsloot

Hoe warm het was ..
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DE LEIDSCHENHAGE BOBO DRIVE

Op 9 juni 2018 vond de Leidschenhage BoBo 
Drive plaats. De Drive was uitgesteld omdat onze 
secretaris, Corrie van Rijt, op de avond voor ons 
lustrum in september 2017 een ernstig ongeluk kreeg. 
Gelukkig is zij inmiddels weer zo ver hersteld dat zij 
bestuurstaken op zich heeft genomen en ook aan 
feestelijkheden kan deelnemen. Zij speelde samen 
met Tineke Fros en behaalde een eervolle 6e plaats.
De deelnemers aan de BoBo Drive bestonden niet 
alleen uit genodigden van de NBB, het bestuur van 
het district en andere clubs uit ons district, maar ook 
uit de clubleden die op hun clubmiddag af -avond het 
dichtst bij een score van 50% waren uitgekomen. Per 
slot van rekening bestaat BCLH 50 jaar! 

Ook het vermelden waard was de aanwezigheid van 
de “gaande” voorzitter van het district Ming Bong en de 
“komende man” (helaas geen vrouw) Kenneth Smit.
We werden ontvangen met koffie en thee, “versierd” 
met een heerlijk vruchten gebakje en de zaal was 
versierd met “50 jaar” vlaggetjes.

Er deden 54 paren mee die, onder leiding van Madelon 
Spek, vooral een gezellige middag beleefden. Bridgen 
was belangrijk, maar het ontmoeten van anderen 
was belangrijker dan het 
“scoren van punten”. 
Natuurlijk staat of valt een 
drive met de “verzorging”. 
Deze was in de bekwame 
handen van het echtpaar 
Thoen, dat achter de bar 
werd bijgestaan door 
Emma, dochter van Edy 
Zonneveld.

Na afloop van de drive was er ruimschoots tijd voor 
samenspraak onder het genot van een drankje. 
De tijd werd o.a. gevuld door de NBB, die werd 
vertegenwoordigd door Nancy de Boer & Pim 
Vaders. Zoals het gaat als je wordt uitgenodigd voor 
een feestje, hadden zij een cadeautje voor de club 
meegenomen, nl. een koffer met 32 spellen met op 
de boards de vermelding “Leidschenhage 50 jaar”, dat 
door onze voorzitter, Paul Hoevenaars, dankbaar in 
ontvangst werd genomen. 

In een korte toespraak bedankte Paul alle aanwezigen 
voor hun deelname, maar toch vooral ook de vele 
vrijwilligers die bij de drive waren betrokken. Daarna 
was het aan de wedstrijdleider Madelon, om de uitslag 
bekend te maken. Dat het bestuur van het district ook 
enig verstand van bridgen heeft, werd bewezen door 
bestuurslid Bill Swager, die samenspelend met zijn 
“Jenny”, de BoBo Drive wist te winnen.

Al met al kijken de deelnemers terug op een zeer 
geslaagde bijeenkomst, waarbij vooral de “verzorging” 
van grote klasse was. En nu op naar het volgende 
lustrum!         

Wolf Tostmann 

Emma achter de bar

Madelon maakt de uitslag bekend

Dankwoord van onze 
voorzitter

Pim Vaders overhandigt 
cadeau aan BCLH

Joke & Ton Thoen de bar “Toppers”

Kenneth Smit & Ming Bong, komende en gaande voorzitter 
van het district

Jubileum versiering Fruitig gebak
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ETIQUETTE AAN DE BRIDGETAFEL

In deze rubriek zijn oorspronkelijke teksten van Rob 
Stravers - met toestemming - bewerkt

SPORTIEF, GEZELLIG EN CORRECT

Citaat uit het boekje Wedstrijd Reglement Com-
petitie van de Amsterdamsche Bridge Bond uit 
1933: “SPELREGELS EN SPORTIVITEIT: wanneer 
een speler of speelster, bij een overtreding van de 
tegenpartij, toepassing van de regels wenscht is 
dit sportief. Onsportief is het van elken speler of 
speelster, die bij een overtreding van hem of haar, 
daar bezwaar tegen maakt, daar hij (zij) zelf toch 
deze overtreding door onoplettendheid heeft ver-
oorzaakt.”

Dus ook rond 1930 (het oprichtingsjaar van de 
NBB) was het beslist niet onsportief om de arbiter 
uit te nodigen voor een correcte toepassing van de 
spelregels. Wel valt op dat toen in niet mis te ver-
stane woorden werd geoordeeld over de overtreder 
die daartegen bezwaar maakt. Nu voelt deze zich 
vaak beschermd door de kreet: “Ik speel voor de 
gezelligheid”. Negentig jaar geleden kreeg hij het 
harde etiket: ‘onsportief’.

Ikzelf denk eerlijk gezegd dat een dergelijke opstel-
ling vooral komt door onwetendheid. Begin 2018 
gebeurde het volgende met mij aan tafel:

West opent 2♥. Na de uitleg “2♥ is sterk” bood Oost 
3♥, waarop West past. Resultaat 3♥-1.

OW was een gelegenheidspaar. West opende met 
een zwakke twee. Op mijn vraag waarom hij niet 
4♥ bood met zijn maximale hand van 11 punten,  

luidde het eerlijke antwoord: “Ja, ik ben toch niet gek, 
mijn partner legt net uit dat hij op een sterke hand  
rekent!” En op mijn reactie, dat hij zónder die uitleg 
4♥ had geboden, en dat ik daarom graag de visie wil 
horen van de arbiter, zei Oost: “Waarom de arbiter? 
We spelen toch voor de gezelligheid.”

Natuurlijk vergt het van West een flinke dosis spor-
tiviteit om puur uit te gaan van de 3♥-boodschap 
(invite), als West door de uitleg weet dat 3♥ al te 
hoog is. 

Ik sluit kwade bedoelingen van West volledig uit. 
Ook ben ik ervan overtuigd dat deze West speler 
geen overtreding ziet in het gebruik van de gegeven 
uitleg. Daarom gaat het vooroorlogse oordeel dat 
het bezwaar van West onsportief zou zijn, mij te ver. 
Deze West-speler was er heilig van overtuigd dat 
zijn pas correct was, en dat ik degene was die zich 
onsportief gedroeg door voordeel te willen halen uit 
een misverstand binnen een gelegenheidskoppel.
 
En die overtuiging werd in belangrijke mate ver-
sterkt door de arbiter: die zag namelijk geen over-
treding in de pas van West. Toen was het mijn beurt 
om - binnen de sportieve grenzen - te reageren met: 
“Hartelijk dank. Fijn dat je ons wilde helpen”. 

Een week later had ik het met de arbiter nog even 
over dit voorval. Hij gaf toen toe dat hij het probleem 
eigenlijk niet goed had begrepen. Dat bewijst hoe 
lastig het is om de juiste keuzes te maken als we 
sportief, gezellig én correct willen spelen.

Harry van Daelen

GEEF JE OP VOOR DE 
VIERTALLENCOMPETITIE!

 
Ook dit jaar kan je je weer als viertal of als paar 
aanmelden voor de districtsviertallen-competitie 
2018/2019 (Hoofdklasse, 1e t/m 3e klasse). We 
hopen dat ook dit komende jaar veel viertallen 
van BC Leidschenhage aan deze uitdagende en 
gezellige competitie mee zullen doen! Met name 
nodigen wij spelers uit die nog geen ervaring met 
viertallen hebben. De 3e klasse is speciaal voor 
deze spelers ingesteld zodat je op je eigen niveau 
deze wedstrijdvorm kunt ervaren. 

De Hoofdklasse (12 teams) speelt 11 wedstrijden 
waarvan vier op twee centrale dagen. De eerste 
op 17 november 2018 in ons eigen Bridgehome 
en de afsluitende speeldag op 24 maart 2019 in 
Denksportcentrum SBS. Voor de 1e, 2e en 3e klas-
se worden, voor zover mogelijk, afdelingen van 

acht teams gemaakt waarin een halve competi-
tie wordt gespeeld. Dit is echter sterk afhankelijk 
van het totale aantal teams uit het district dat in-
schrijft. Ook deze competities worden afgesloten 
met een feestelijke centrale speeldag, voor de 1e 
klasse bij SBS op 24 maart 2019 en voor de 2 en 
3e klasse op 23 maart 2019 in het Bridgehome.

De inschrijving sluit op 6 oktober 2018. Vergeet 
niet bij de opgave van je viertal de voorkeur voor 
je thuisavond te vermelden. Als er paren zijn die 
nu al weten dat zij gedurende de competitie- 
periode langere tijd verhinderd zijn, raad ik ze aan 
zich als onderdeel van een zestal in te schrijven. 
De indeling van de teams wordt uiterlijk 8 oktober 
2018 bekend gemaakt. 

Als je nog vragen hebt, aarzel niet contact 
met mij op te nemen (per mail of telefonisch 
06 44353243). Aanmelden alleen per mail bij  
Jacques Brandt, jgabrandt@kpnplanet.nl. 
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Voorlopig programma

Week Hoofdklasse: 1e, 2e en 3e klasse:

2018 
03 - 09 nov Ronde 1 
10 - 16 nov  Ronde 1 
17 nov Centraal ronde 2+3 
24 - 30 nov Ronde 4 Reserve ronde  
01 - 07 dec  Ronde 2 
08 - 14 dec Ronde 5 
 
2019 
05 - 11 jan Ronde 6 
12 - 18 jan  Ronde 3 
19 - 25 jan Ronde 7 
26 jan - 1 feb  Ronde 4 
02 - 08 feb Ronde 8 
09 - 15 feb  Ronde 5 
16 - 21 feb Ronde 9 
02 - 08 maart   Reserve ronde 
23 maart  2e/3e Klasse  
  Centraal ronde 6 + 7  
24 maart Centraal ronde 10 + 11 1e klasse      
  Centraal ronde 6 + 7

IN MEMORIAM 
Piet Klaassen

17 maart 1942 – 12 augustus 2018

Op 17 augustus in de St. Martinuskerk hebben wij afscheid genomen van Piet Klaassen.  
Drie kinderen en vijf kleinkinderen van Piet zeiden: “Wij zijn bedroefd, maar dankbaar voor 

alles wat hij voor ons heeft betekend; hij is geheel onverwachts van ons heengegaan.” 
Het zelfde gevoel hebben wij als leden van de Bridgeclub Leidschenhage vrijdagmiddag.

Er was geen tijd voor afscheid. Piet heeft 's ochtends nog getennist en even later, thuis,  
was hij plotseling overleden. 

Piet speelde meer dan twintig jaar bij onze Bridgehome. Hij speelde o.a. met Gerard 
Wesseling, Paul Paul en als laatste, Wout van Esveld. Enige tijd was hij penningmeester van 

onze Club. Piet glimlachte altijd, soms een beetje ondeugd als hij probeerde een gokje te 
wagen. Wij hebben vaak met Piet aan tafel kunnen lachen. Hij genoot van bridge en wij konden 

allemaal meegenieten. Dat was voor hem belangrijk...dat wij plezier in het spel hadden.

Op de rouwkaart stond de filosofie die Piet gekenmerkte: “Het leven kan alleen achterwaarts 
begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd” (S.Kierkegaard)

Roberta Law 

IN MEMORIAM 

Marie-Louise  
Noort – Van Praag

Op 23 augustus is Marie-Louise, 
zoals ze zelf aangaf, aan haar 

enkele reis begonnen. Ze was al 
geruime tijd ernstig ziek. Ze wilde 
beslist haar bridge-omgeving zo 

min mogelijk met deze wetenschap 
belasten. 

Ze was ruim 25 jaar lid van onze 
club en was altijd opgewekt en 

tegelijkertijd gedreven. Veel van 
ons hebben haar daarom de laatste 
maanden gemist en het zal wennen 
zijn zonder haar aan de bridgetafel.

We wensen haar familie sterkte bij 
het verwerken van dit grote verlies. 

Fons de Jongh, 
WL MACM 
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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

CONTRIBUTIE
         Jeugdlid  Volwassenen 
Jaarbedragen   Eerste speelavond of – middag   39,-*/34,-  72,-*/67,- 
(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,-

Niet spelend lid        n.v.t.  35,- 
 
*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.)
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METERS MAKEN OP VRIJDAG

 
Mijn belangstelling voor bridge werd gewekt door 
de enthousiaste verhalen hierover van mijn nicht 
Paula van Leeuwen, die maar liefst zeven dagde-
len bij BCLH te vinden is. Toen mij bekend werd 
dat mijn oud-collega van het Ministerie van VROM,  
Harry van Daelen, momenteel docent van Brid-
geschool Haaglanden, er les gaf, wist ik het ze-
ker: ik ga me bij hem aanmelden om een cursus 
te volgen. Met de wetenschap dat ik elk moment 
zou kunnen afhaken als het niet werd wat ik ervan 
verwachtte, startte ik begin vorig jaar met enige 
terughoudendheid met de beginnerscursus. Ech-
ter, het bridgevirus kreeg me al snel te pakken, 
mede door de plezierige en ontspannen sfeer 
waarin les wordt gegeven en de gezelligheid bij 
de cursisten onderling. 

Ingegeven door het advies van onze docent dat we 
“meters” moeten maken en het feit dat we bridge-
gewijs niet met zomerreces wilden, hebben mijn 
bridgepartner Marion Wouda en ik aan Malcolm 
Staallekker, wedstrijdleider van de vrijdagavond, 
verzocht een aparte passagelijn te organiseren. 
Hij verklaarde zich, na overleg met Bridgeschool 
Haaglanden, hiertoe gaarne bereid. Het moge 
duidelijk zijn dat hem dit veel meerwerk bezorgde: 
aangepaste speeltijden en voor een deel spellen  
uitzoeken die aansluiten bij de leerstof. Na af-
loop kregen we een A4-tje mee naar huis met de 
spellen en een uitwerking hoe er geboden en ge-
speeld had moeten worden. 

Dankzij een goede en plezierige samenwerking 
en een zekere mate van fanatisme zijn mijn 
bridgepartner en ik eerste in deze lijn geworden. 
Omdat gebleken is dat er voor de vrijdagavond 
voldoende belangstelling voor deze passagelijn 

bestaat, wordt deze lijn vanaf september voort-
gezet. Alle krediet gaat uit naar de wedstrijdleider 
die in een behoefte voorziet en bereid is, ondanks 
het meerwerk dat hem het oplevert, dit met ple-
zier te faciliteren.

Henny de Groot

Malcolm Staallekker, Henny de Groot & Marion Wouda

NOG MEER ROEM

 
Niet alleen de ware clubkampioenen, maar ook 
nog eens de beker winnen toont toch wel de uit-
zonderlijke klasse.

Het bekerklassement wordt gewonnen door het 
paar dat gedurende het gehele bridgeseizoen  
gemiddeld het beste resultaat behaalt.

Het getuigt van grote klasse dat Mariska  
Bezermer en Ron Heinsman ook deze ereplaats 
op de dinsdagavond veroverden.

Herman Nagtegaal
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FIT & WELL | Bordewijklaan 7 (t.o. station Mariahoeve)
2591 XR Den Haag | Tel.: 070 - 41 90 190 | www.fitenwell.nl

Well
FIT

&

- Thuis dicht bij huis!
- Slender You en FAME uiterst geschikt

voor sporten met medische aandoeningen
- Altijd persoonlijke begeleiding
- Intensief bewegen zonder belasting
- Geschikt voor dames en heren van alle leeftijden en alle maten
- Zeer geschikt voor ouderen
- Geen harde muziek, spiegels, moeilijke groepslessen

of onmogelijke yogahoudingen
- Prettige, rustige en professionele omgeving
- Een heerlijke kop koffie ‘met een glimlach’ gratis bij ieder bezoek

Wij verwelkomen u graag!

KOM LANGS EN INFORMEER
NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

NIEUW
Voetreflex!
Elke eerste

maandag van
de maand
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maandag van
de maand Verjaardagscadeau?Relatiegeschenk? Een jubileumpresentje?

Of voor u zelf een goede fles? 

Wij verzorgen en bezorgen uw doos of kist wijn door heel 
Nederland en bieden als gespecialiseerde wijnvakhandel een 
rijk geschakeerd assortiment tegen voordelige prijzen.

VAN DOP
WIJNEN-

Oosteinde 79-81   -   2271 ED  Voorburg
telefoon 070-3862441   -   telefax 070-3866846

Restaurant Villa la Ruche maakt deel uit van Les Jeunes Restaurateurs.
Jeunes Restaurateurs d’Europe (JRE) is een vereniging van jonge restaurateurs.
Het draait hier om het elen en uitdragen van talent en passie.
De jonge chefs voelen onderling een grote solidariteit en wisselen met veel plezier 
hun kookkennis en -kunde uit en daar plukt u als gast de vruchten van!

De chefs combineren hoogwaardig culinair vakmanschap met passie voor de 
Europese gastronomie en respect voor de lokale tradities en producten.
Als geen ander zijn zij thuis in de innovatieve en inventieve kookkunst,

zonder de culinaire erfenis uit het oog te verliezen. Daarnaast onderscheid
Villa la Ruche zich qua locatie, interieur, omgeving en service.

Restaurant Villa la Ruche
Prinses Mariannelaan 71 • 2275 BB Voorburg

070-3860110 • www.villalaruche.nl • restaurant@villalaruche.nl
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WAT EEN ZOMER

Het oude liedje ging weer op, over de zomer die 
zowat begon in Mei. Zelfs met de clubkampioen-
schappen was het al warm. Het kon niet op met het 
mooie weer. Elke dag opnieuw weer buiten zitten 
omdat het zo heerlijk was en voor een aantal om 
te roken. En dan komen de hoge temperaturen en 
de waarschuwingen. Drink genoeg, draag kleren 
met lichte kleuren, en voor met name ouderen, ga 
niet tussen 13.00 en 15.00 uur het huis uit.

Dat laatste was een aanslag op het zomerbridge. 
Want hoe je het ook bekijkt, er zijn gemiddeld 
nogal wat ouderen. En als je de lat bij 55+ legt, 
kon er vrijwel niemand de middagzittingen bijwo-
nen. Nu zijn er altijd eigenwijze mensen die dan 
toch komen en dan bleek het in de zaal ’s mid-
dags toch een stuk koeler te zijn dan dat het in de 
bar of buiten is. Niet dat er dan geen mensen wa-
ren die het binnen te warm vonden en daarover 
klaagden of er werkelijk last van hadden, zo zijn 
de leden nu eenmaal, divers. En dan is er altijd 
weer een goede geest of hoe je dat ook noemen 
wil, die de deuren van de bar opent en de ramen 
tegen elkaar open zet om het door te laten waai-
en, vergetend dat daarmee de buitentemperatuur 
naar binnen komt. Wat een licht. 

’s Avonds was het ook zwoel buiten, maar toch 
vaak lekker om op de binnenplaats te zitten. Voor-
al voor de rokers die hun lekkere trek bevredigen. 
Toch hadden zij het ook warm blijkbaar. De grond 
lag bezaaid met peuken – natuurlijke verterings-

tijd 12 jaar of zo – en 
dat terwijl er van die 
praktische asbakken 
aan de muur gehan-
gen zijn. Het was 
blijkbaar te warm om 
even op te staan en 
de peuk in de hang-
bak te werpen.

Een zorg van heel andere aard was een gedachte 
van Prof. David Papineau, beschreven in een arti-
kel in een bijlage van het ND getiteld ZOMER, 20 
juli 2018. Hij geeft als definitie van sport: sport is 
alles wat lichamelijke oefening vereist en dit ook 
als doel heeft. Dus darten – ook wel speerwer-
pen voor dwergen betiteld – is wel een sport en 
bridgen niet. Terwijl hij sport omschrijft als sport 
is een van de prettigste manieren om de tijd die 
je op aarde krijgt door te brengen. Dat geldt toch 
wel voor onze denksport? Bij hem komen we er  

overigens als bridgers nog genadig van af in ver-
gelijking met een uitspraak van een andere filo-
soof Noam Chomsky. Die schreef over de waarde 
van sport: het is een domein dat geen betekenis 
heeft en waarschijnlijk slechts bloeit ter vervan-
ging van de echte problemen waar we geen in-
vloed op hebben.

Leg deze uitspraak nu eens aan tegen het  
wereldkampioenschap voetbal in Rusland, de 
Tour de France en het tennistoernooi van Wimble-
don, met daarnaast de wereldproblemen, dan zou 
daar wat in kunnen zitten. Ook geldt dat het kijken 
naar deze wedstrijden afhoudt van zomerbridge. 
Maar gelukkig is, dankzij de moderne technieken 
thuis, veel over het clubgebeuren tijdens het zo-
merbridge te achterhalen. Een spel dat daaruit 
sprong was een klein slem harten, onmogelijk te 
maken zo te zien.

Spel 11
Z/-

♠
♥
♦
♣

V102
1082
AV943
A7

♠
♥
♦
♣

-
B63
B1062
V109854

♠
♥
♦
♣

B98753
HV
876
B2

♠
♥
♦
♣

AH64
A9754
H
H63

Aan de betreffende leider is later gevraagd, hoe 
heb je dat slem toch binnen gekregen? Hij had, 
aan slag, ♥A gespeeld, Oost gooide de Heer er-
onder en Zuid speelde daarna een kleine harten. 
West was bang gepiepeld te worden - in zijn ge-
dachten had Zuid de Vrouw - en zette daarom de 
Boer. Zou dat nu met de warmte te maken heb-
ben?

Op de wedstrijduitslagen van het zomerbridge zie 
je meer vreemde uitslagen, zoals 5♣ gedubbeld, 
min vier. Je kunt thuis van al die ongelukken ge-
nieten op je tablet. Beter is om aan die drives deel 
te gaan nemen. En dan die telling. Er worden ri-
sico’s genomen door al die parentijgers. Voor een 
gemiddelde clubspeler niet te pruimen. We moe-
ten misschien eens van dat paren af in de warme 
zomer en op butlertelling overgaan. Houden de 
spelers wellicht het hoofd koel.

Herman Nagtegaal
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MEESTERPUNTENREGISTRATIE 
SEPTEMBER 2018 
 
Hieronder een overzicht van de bridgers van 
Bridgeclub Leidschenhage die een mijlpaal in 
de meesterpunten hebben bereikt. Hartelijk 
gefeliciteerd!

Clubmeester [500 meesterpunten, insigne:  
klaveren in zilver]
• Mevr. G.E.M. Toet-Verhaar 
• Mevr. K. van Egmond 
• Dhr. E. de Graaff 
• Dhr. J.C.M. van Leeuwen 
• Mevr. S.J. van Dijk-Eyzendooren 
• Dhr. R. den Hollander

Districtsmeester [2000 meesterpunten, insigne: 
klaveren in goud]
• Dhr. W.M. Dickhoff 
• Mevr. C. van den Bos 
• Mevr. L. Postma

Regionaalmeester (5000 meesterpunten, insigne: 
ruiten in goud)
• Dhr. M.A.C. Tetteroo 
• Dhr. J.S. Law 
• Mevr. R.L. Law-Barrar 
• Mevr. L.J. Spoormaker-Huizing 
• Mevr. M.T.A. Stevens

Kandidaat bondsmeester [10.000 meesterpun-
ten, insigne: harten in brons]
• Dhr. R.W. van Eijkeren 
• Dhr. J.A.W.M. Duurkoop 
• Dhr. B.S.J. Diazoni 
• Dhr. A.G.W.M. de Jongh

Bondsmeester [15.000 meesterpunten, insigne: 
harten in zilver]
• Mevr. T.C.A.M. Zaat-Bloem 
• Dhr. J.J. Barendregt 
• Dhr. E. Izeboud

Nationaal meester [30.000 meesterpunten,  
insigne: schoppen in zilver]
• Dhr. J.Th. Simmelink 
• Dhr. J.R.V. Lindeman 
• Dhr. J.A.A. Bouman

Nationaal meester met kroon (60.000 meester-
punten, insigne schoppen zilver met zirkoon)
• Mevr. P.M. van Heijningen

Laura Haasdijk

JAARPLANNING: ALV, 
COMPETITIESCHEMA/DRIVES EN DE 
MARATHON

 
Algemene Leden Vergadering 
Dinsdag 2 oktober 2018 is weer de jaarlijkse ALV 
om 20.00 uur. Zet het alvast in je agenda. Zoals 
gebruikelijk zullen de stukken weer per mail van 
tevoren worden opgestuurd.

Competitieschema en drives 
Er is weer een jaarcompetitieschema voor alle 
middagen en avonden: wanneer start een serie, 
hoe lang duurt het etc. Dit jaarschema en veel 
meer kun je vinden op onze website bij de 
clubdocumenten.

Naast alle clubavonden en -middagen valt er 
nog veel meer te bridgen. Vanwege de grote 
belangstelling voor de Oliebollendrive en de 
Appelflappendrive is er dit jaar nog een drive 
toegevoegd: de Oudejaarsdrive. Omdat de 
andere twee drives in de avond zijn, is deze in 
de middag gepland.

• HERFSTDRIVE:  
 Zaterdagmiddag 22 sept, 1 x 24 Topintegraal

• VIERTALLENTOERNOOI:  
 Zaterdag 13 okt, 6 x 6 Viertallen 
•  ZONDAGMIDDAGDRIVE:  
 Elke 2e zondag van okt – april, 1 x 24   
 Topintegraal 
•  MARATHON:  
 Zaterdag 29 okt, 3 x 28 Topintegraal 
•  MARIANNEDRIVE:  
 Zaterdagmiddag 10 nov, 1 x 24 Topintegraal 
•  OLIEBOLLENDRIVE:  
 Donderdagavond 27 dec, 1 x 24 Topintegraal 
•  APPELFLAPPENDRIVE:  
 Vrijdagavond 28 dec, 1 x 24 Topintegraal 
•  OUDEJAARSDRIVE:  
 Zondagmiddag 30 dec, 1 x 24 Topintegraal 
•  NIEUWJAARSDRIVE:  
 Zaterdagmiddag 5 jan, 1 x 24 Topintegraal 
•  SOROPTIMISTENDRIVE:  
 Zaterdagmiddag 9 maart, 1 x 24 Topintegraal 
•  BLOEMBOLLENDRIVE:  
 Vrijdagavond 22 maart, 1 x 24 Topintegraal 
•  MEDEWERKERSFEEST:  
 Zaterdag 6 april, 1x12 & 1x15 Topintegraal 
•  ORANJEDRIVE:  
 Zaterdagmiddag 27 april, 1 x 24 Topintegraal 
•  CLUB- & GROEPKAMPIOENSCHAP:  
 Zaterdag 18 mei, 2 & 1 x 21 PAREN 
•  HEMELVAARTSDRIVE:  
 Vrijdagavond 31 mei, 1 x 24 Topintegraal
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DOE MEE MET DE 
BRIDGEMARATHON EN WIN DE JAN 
MEULENBELDTROFEE!

 
Op zaterdag 27 oktober vindt de jaarlijkse mara-
thon plaats. Dit is het enige toernooi op onze club 
waar uithoudingsvermogen minstens zo belang-
rijk is als goed bridgen. Dus iedereen kan mee-
doen!

We beginnen om 9.30 uur, de zaal is open vanaf 
09.00 uur. Er worden 3 zittingen van 28 spellen 
gespeeld. De laatste kaart wordt rond 23.15 uur 
gelegd. Uiteraard wordt voor een lunch en een 
heerlijk diner gezorgd. De kosten bedragen € 35,- 
per paar. 

Niet-leden mogen ook inschrijven, maar komen 
op de wachtlijst, want leden hebben voorrang. 
Niet-leden betalen € 5, - per persoon extra. Voor 
leden die een incassomachtiging hebben afgege-
ven wordt het inschrijfgeld rond 24 oktober afge-
schreven. 

Je kunt je als paar opgeven via de inschrijflijst 
die op het publicatiebord hangt. Maar haast je, 
want er kunnen maximaal 70 paren meedoen. Je 
hebt dan een heel gezellige dag en avond. En wie 
weet eindig je als winnaar en mag je de felbe-
geerde Jan Meulenbeld Trofee een heel jaar lang 
op je nachtkastje zetten.

Nog vragen: 

Jacques Brandt jgabrandt@kpnplanet.nl

WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE: TIMING

 
Bridge is een denksport en dan denk je niet meteen 
aan timing, eerder aan weloverwogen beslissingen. 
Toch kom je ook in onze tak van sport weleens 
snelle of ondoordachte acties tegen. En die blijken 
niet altijd de juiste te zijn.

Ik denk aan het volgende voorval dat ik als arbitra-
ge vraag van een van onze wedstrijdleiders kreeg 
voorgelegd:

Hij werd naar een tafel geroepen waar al een on-
voldoende bod had plaatsgevonden dat ook al 
vervangen was door een pas: De bieding was 
begonnen bij Oost met pas, Zuid opende 1♣, 
West dbl en Noord 2♦. Vervolgens legde Oost 1♠ 
neer waarop Noord protesteerde dat dat niet kon 
en Oost verving toen het 1♠ bod door een pas.  
Daarna bood Zuid 2SA en West legde 3♠ neer. 
Noord en Zuid protesteren tegen dit 3♠ bod en toen 
werd ik geroepen, door West. Wat moet de wed-
strijdleider in zo’n geval doen?

Mijn eerste gedachte was: Zuid had de wedstrijd-
leider wel wat eerder mogen roepen. Of Oost zelf 
eventueel. Dan kan de wedstrijdleider namelijk 
vertellen wat Oost kan bieden in plaats van 1♠ en 
wat daarvan de consequenties zijn. En ook aan 
Zuid vertellen dat die het 1♠ bod mag accepteren. 
Als het bod al is vervangen door een pas, is dat 
de keuze die Oost blijkbaar heeft gemaakt (in geval 
Zuid het 1♠ bod niet accepteert). De wedstrijdleider 
zal dan vertellen dat de partner van Oost verder 
moet passen en dan kan het bieden verder gaan. 
Het bod van 1♠ is dan een ongeoorloofde infor-
matie voor West. Nu dit allemaal niet is gebeurd, 
zou ik denken dat deze spelers hun rechten heb-
ben verspeeld. De timing inzake het roepen van 
de wedstrijdleider of arbiter is hier echt van belang. 
 
Onze wedstrijdleider heeft het geval in de geest van 
de regels (artikel 27) getracht op te lossen wat ik 
bewonderenswaardig vind. Ik denk dat ik ze in hun 
sop had laten gaarkoken….

Madelon Spek

IN MEMORIAM 
Jacques Spaas

Op 25 mei is Jacques thuis na een 
kortstondig ziekbed overleden. 

Jacques speelde altijd met ernst en 
humor, laatstelijk op de maandagmiddag. 
Gaandeweg kreeg Jacques meer last van 

allerlei ongemakken. 

Bij een onderzoek in het ziekenhuis bleek 
hoe ernstig zijn toestand was. Naast het 
bridgen, loste hij graag bridgepuzzels op: 
zijn laatste bijdrage aan de ladderpuzzel 
stond nog in het meinummer van dit blad. 

Wij zullen hem allemaal missen.

We wensen zijn vrouw en familie veel 
sterkte toe bij het verwerken van dit grote 

verlies. 

Fons de Jongh, 
WL MACM 
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NIEUWE CONVENTIE 

Er zijn diverse manieren om slem te onderzoeken 
en het vervolgens te bieden en maken. Toch wil 
ik een eigen variant toevoegen aan dat hele arse-
naal aan biedtechnieken. 

Tegenwoordig zijn in het algemeen transfers na 
een SA-opening opgenomen in uw bridgesys-
teem.

De meeste biedruimte wordt benut t/m 3SA. 
Vanaf het 4-niveau zijn de biedingen vaak ook in 
gebruik, maar voor velen behoorlijk verwarrend 
omdat bijvoorbeeld een bepaald bod is vergeten. 

4♣ .. is dat een transfer of toch iets anders en 4♦ 
idem? Zijn dit transfers met sleminteresse en wat 
is 4SA daarna?

Transfereren op een lager niveau en daarna de 
manche bieden wordt het meest gebruikt. Maar 
er wordt slem gemist als er 3SA+3 of +4 gemaakt 
wordt.

Tijd om iets anders te introduceren. Mijn idee is 
om het 4-niveau te gebruiken om direct te “vertel-
len” hoeveel Azen en/of Heren aanwezig zijn in de 
antwoordende hand. Ik noem dat “het aangeven 
van controlepunten”. Een Aas is 2 en een Heer is 
1 controlepunt. Er zitten 12 controlepunten in het 
spel. Dus 5 controlepunten zijn of 2 Azen en 1 
Heer of 1 Aas en 3 Heren. 

Een direct antwoord op 4-niveau na een 1SA 
of 2SA opening van partner is conventioneel en 
geeft enige verdeling, kracht en het aantal con-
trolepunten aan.

De voorwaarden voor zo’n bod:

Minimaal 15 HCP (= honneurpunten) over 1SA en 
minimaal 10 HCP over 2SA. Er moet een 5-kaart 
aanwezig zijn, m.u.v. het 4SA antwoord en je hebt 
zelf minimaal 3 controlepunten. Op een antwoord 
of herbieding van 4SA of 5SA door de openaar 
mag worden gepast.

Het volgende overzicht is dan van toepassing:

Na een opening van 1 Sans Atout (15-17)

1SA - 4♣ >= 15+ HCP en 3 controles  
(SA-verdeling met een willekeurige 5-kaart) 

1SA - 4♦ >= 15+ HCP en 4 controles  
(SA-verdeling met een willekeurige 5-kaart)

1SA - 4♥ >= 15+ HCP en 5 controles  
(SA-verdeling met een willekeurige 5-kaart)

1SA - 4♠ >= 15+ HCP en 6 controles  
(SA-verdeling met een willekeurige 5-kaart)

1SA - 4SA >= 16+ HCP en 6 controles  
(SA-verdeling met twee 4-kaarten)

Na een opening van 2SA (20-22)

2SA - 3♠ >= 10+ HCP en 3 controles  
(SA-verdeling met een 5+ kaart klaveren)

2SA - 4♣ >= 10+ HCP en 3 controles  
(SA-verdeling met een 5-kaart ruiten)

2SA - 4♦ >= 10+ HCP en 3 controles  
(SA-verdeling met een 5-kaart harten)

2SA - 4♥ >= 10+ HCP en 3 controles  
(SA-verdeling met een 5-kaart schoppen)

2SA - 4♠ >= 10+ HCP en 4 controles  
(SA-verdeling met een willekeurige 5-kaart)

2SA - 4SA >= 11+ HCP en 5 controles  
(SA-verdeling met twee 4-kaarten)

2 SA - 5♣ 6+ kaart ruiten tenminste AH, AV of 
HVB10 en 3 controles

2 SA - 5♦ 6+ kaart harten tenminste AH, AV of 
HVB10 en 3 controles 

2 SA - 5♥ 6+ kaart schoppen tenminste AH, AV 
of HVB10 en 3 controles

2 SA - 5♠ 6+ kaart klaveren tenminste AH, AV of 
HVB10 en 3 controles

NB:

• Als blijkt dat er gezamenlijk minder dan 10 
controlepunten zijn, is slem niet in beeld. Het 
goedkoopste SA-bod is dan een eindbod.

• De transfer hoeft niet te worden aangenomen 
wanneer er geen fit is of als de openaar denkt 
beter in SA te kunnen spelen. In dat geval is 
4SA of 5SA een eindbod.

• Een transfer accepteren belooft minimaal een 
4-kaart in de kleur van de transfer.

Ik wens jullie veel plezier met bridgen. Het is en 
blijft een mooi spel.

Alex Bijloo

Naschrift: De redactie ziet met belangstelling uit 
naar uw ervaring in het gebruik van deze conven-
tie van Alex.
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MET DE DEENSE SLAG

De Deense Bridgebond heeft jaren geleden een 
boekje uitgegeven onder de titel ‘Fra ♠ Es til ♣2’ 
(Van ♠Aas tot ♣2). Hierin komt elk van de 52 kaar-
ten aan het woord over een spel waarin zij de 
hoofdrol speelden. Bijzonder geestig!
Hier het succesverhaal van ♣2:

♠
♥
♦
♣

A10532
9765
4
B87

♠
♥
♦
♣

7
108432
VB96
V95

♠
♥
♦
♣

B98
VB
A1053
10643

♠
♥
♦
♣

HV64
AH
H872
AH2

 
“In het algemeen is er niemand die mij serieus 
neemt. Als laagste kaart in het spel mag ik natuur-
lijk wel eens een lengteslagje maken in sans, maar 
dan hebben de grotere jongens het werk al voor 
me gedaan. Als klaveren geen troef is, kan ik het 
direct vergeten en zelfs als klaveren wel eens troef 
is, word ik meestal onder de Aas of Heer gekwakt.

In het gegeven spel kwam het uur van de wraak. Ik 
was eindelijk in handen gekomen van een speler 
die mij op waarde wist te schatten. Mijn meester 
was in 6♠ beland waartegen West uitkwam met ♦V.
Zoals ieder kan zien, is dit contract bij deze verde-
ling opgelegd. Men kan drie minors troeven op ta-
fel en dat zou betekenen dat ik ook geofferd wordt. 
Geen sprake van!

De uitkomst ging naar het Aas en ♥V kwam retour 
voor ♥H. Nu volgde ♠H en V waarop West een har-
ten afgooide. Dat viel tegen en mijn meester ging 

in diepe trance. Na 5 minuten zag hij plotseling een 
kans. Hij speelde ♥H en toen ♠4. Hier zat West al 
in dwang...hij wist het alleen zelf nog niet! Klave-
ren kon niet en harten zou ook slecht aflopen (mijn 
meester ontwikkelt dan een extra hartenslag), dus 
ontdeed hij zich van een ruiten.

Het ziet er heel onschuldig uit; beide tegenstan-
ders kunnen immers ruiten bewaren. Maar jullie 
zullen nu iets leuks zien gebeuren. Er kwam na-
melijk harten voor troef, ♦H en ruiten getroefd:

 ♠
♥
♦
♣

10
9
-
B8

♠
♥
♦
♣

-
10
-
V95

♠
♥
♦
♣

-
-
10
1064

♠
♥
♦
♣

-
-
8
AH2

 
Deksels! Er was een dubbele dwang ontstaan na-
dat “wij” de ruitendekking naar Oost hadden ge-
kregen. Nu werd ♠10 gespeeld en Oost moest een 
klaveren afgooien om de ruiten te stoppen. “Wij” 
gooiden ♦8 weg en toen was West de klos. Die kon 
♥10 niet wegdoen, dus vaarwel en bedankt tegen 
een klaveren.

Zien jullie dat? De kleinste kaart werd de grootste. 
De twaalfde en beslissende slag ging naar MIJ.”

Deze bijdrage werd geleverd door Roland Wald, 
Deens topspeler en commentator bij BB0 Vugraph.

(Vertaling: Jan Pleit)

GARAGE ADEGEEST
MAZDA EN HYUNDAI

GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN 
BIJ ONDERHOUD OF SCHADEHERSTEL

DIRECTIE: W. SCHREUDER  •  OPERAPAD 1 VOORSCHOTEN
TELEFOON 071-5616464 OF 5617036
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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&
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

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

070 3272902
klokken@atelierhamers.nl
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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL 250

Probleem A
♠
♥
♦
♣

A6
HV42
AVB10
H54

♠
♥
♦
♣

543
876
864
10872

♠
♥
♦
♣

2
AB1095
H75
VB96

♠
♥
♦
♣

HVB10987
3
932
A3

Zuid zit in 6♠. West komt uit met ♥6. Oost neemt ♥H 
met het Aas en vervolgt ♥B.
Hoe wint hij nu zijn contract?
Op ♥V gaat ♦2 weg. Zuid trekt alle troeven op één 
na en maakt ook ♣A.

Daardoor ontstaat de volgende positie:

♠
♥
♦
♣

 -
 42
 A
 H

♠
♥
♦
♣

 -
 6
 86
 10

♠
♥
♦
♣

 -
 109
 H7
 -

♠
♥
♦
♣

 8
 -
 93
 3

Met ♣H naar tafel en oost moet een kaart loslaten. 
Doet hij een harten weg, dan volgt ♥2 en wordt de 
♥4 vrij getroefd; gooit hij ♦7 weg, dan volgt ♦A en is 
♦9 vrij.

Probleem B
♠
♥
♦
♣

 HV
 -
 5
 V984

♠
♥
♦
♣

 B5
 8765
 -
 B

♠
♥
♦
♣

 -
 HB
 8
 7653

♠
♥
♦
♣

 -
 V93
 9
 AH2

Schoppen is troef. Aan slag moet Zuid alle slagen 
maken tegen de beste verdediging.
Zuid speelt ♣2 naar de Vrouw zodat de troeven ge-
trokken kunnen worden. Oost kan geen enkele kla-
veren missen, anders gooit Zuid ♣AH uit de hand 
weg en maakt Noord vier klaverslagen. Oost gooit 
dus op beide troefslagen ♥B en ♦8 af en Zuid eerst 
♣H (of ♣A) en dan ♦9. Nu wordt vanuit Noord de 
vrije ♦5 gespeeld. Oost moet ♥H vasthouden en 
doet een klaveren weg. Nu deblokkeert Zuid ♣A... 
en de klaveren van Noord zijn vrij.

Probleem C
♠
♥
♦
♣

A532
H94
A86
B54

♠
♥
♦
♣

H4
A82
V943
10972

♠
♥
♦
♣

V10986
1053
HB10
63

♠
♥
♦
♣

B7
VB76
752
AHV8

Zuid speelt 3SA. Hoe kunnen OW dit contract down 
spelen?
De leider heeft zes vaste slagen. Omdat de harten 
bij OW 3-3 zitten, kunnen de resterende drie slagen 
uit deze kleur komen.
Bij een ruitenstart neemt Zuid direct ♦A en jaagt ♥A 
eruit. Hij verliest dan nog alleen drie ruitenslagen.
Als West uitkomt met ♠H mag zuid deze niet direct 
nemen, anders gaan er naast ♥A nog vier schop-
penslagen verloren. West kan het contract nu down 
spelen door te vervolgen met ruiten. De verdediging 
maakt dan drie ruitenslagen, een schoppen- en een 
hartenslag.

LADDERPUZZEL 251

Probleem A
♠
♥
♦
♣

HVB10
B64
652
A108

♠
♥
♦
♣

9875432
7
HB104
B

♠
♥
♦
♣

6
8532
98
H76532

♠
♥
♦
♣

A
AHV109
AV73
V94

Zuid speelt 6♥. Uitkomst ♣B. Hoe maakt hij dit con-
tract tegen elke verdediging?
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Probleem B

♠
♥
♦
♣

A1064
HB5
AB92
B7

♠
♥
♦
♣

7
10973
74
AHV963

♠
♥
♦
♣

HV983
8
V863
842

♠
♥
♦
♣

B52
AV642
H104
105

Zuid speelt 4♥. West start met ♣AH en switcht 
schoppen. Hoe haalt hij dit contract binnen?

Probleem C
♠
♥
♦
♣

AH
V542
B102
7654

♠
♥
♦
♣

VB10983
1097
6
V109

♠
♥
♦
♣

74
HB86
A7543
B8

♠
♥
♦
♣

652
A3
HV98
AH32

Zuid speelt 3SA. West komt uit met ♠V. Hoe wint hij 
dit contract?

Oplossing rekenpuzzel mei:

Een tegel van 30 bij 30 cm heeft een oppervlakte 
van 0,09 m²

Een hectare is 10.000 m² : 0,09 = 111.111 tegels 
(afgerond).

Rekenpuzzel september:

Reken onderstaande sommen na:

6 : 1/3 = 2
1/3 : 2/3 = 1/2
12 x 3/4 = 8
2/5 : 3/5 = 1 1/2
1/8 : 1/4 x 2 = 4

Hoeveel zijn er fout?
 

 

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 22 oktober 2018 per e-mail 
naar: janpleit@gmail.com
of per post:
Huyssitterweg 10
2266 HE Leidschendam (Stompwijk)

LADDERSTAND NA PUZZEL 250

 
Er kwamen 11 inzendingen binnen. Lijstaanvoerder 
Wolf Tostmann mag een fles wijn ophalen bij zijn 
wedstrijdleider.

Tostmann   +35 290 
Frits Saraber   +35 240 
Fons de Jongh   +30 195 
Piet Slootweg   +15 195 
Adrie Fransen   +35 125 
Paul van den Bos   +15 115  
John van Veen   +35 110

 
Wybo Kervel   +15 105  
Jan Coenen   +15   90 
Herman Nagtegaal  +15   65  
Hans-Dirk Bakker     60 
Jan Greve    +  5     5 

Top 3 seizoen 2017-2018: 
1. Wolf Tostmann   185 punten 
2. Fons de Jongh   160 punten 
3. Frits Saraber      145 punten 

Jan Pleit

IN MEMORIAM 
Wil Nederlof

Wil Nederlof is op 12 mei 2018 overleden 
op 85-jarige leeftijd.

Tijdens het vorige bridgeseizoen had Wil 
te maken met een aantal ongemakken, 
maar dat een standaardoperatie in het 
ziekenhuis haar noodlottig zou worden, 

kwam voor iedereen als een trieste 
verrassing. 

Bridgen was voor Wil al vele jaren een 
plezierig uitje. 

Namens de maandag- en woensdagavond, 
Nora Iding en Frits Saraber
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BARCOMMISSARISSEN

MACM  Ed Zimmerman 
 
MAC  Anneke Boonekamp 06 - 16528444

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

WOCM  Ellen Forbes 06 - 53384543
WOC Ton Thoen 06 - 21562107

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 Paula van Leeuwen
 Nel van Heijningen


 
 




Hotel  -  Café  -  Restaurant

Fam. Doejaaren

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

Hotel-Café-Restaurant 
Centraal

Vlietweg 130
2266 LB  Leidschendam

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

“Cen
traal”Fam. Doejaaren

Verwarmd terras 
met uitzicht 
op de Vliet

Aparte zaal voor o.a. 
Bruiloft, receptie, 

bridgedrive, 
koffi etafel en diner
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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

 

 


