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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
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VAN DE REDACTIE

 
Hadden we eindelijk de Bijloo conventie gepubli-
ceerd en nu heeft nog niemand gereageerd met zijn 
ervaring daarmee. En het had toch zo maar kunnen 
zijn dat net als Stayman en Namyats, dit een 
wereldconventie werd, ook al hadden we onder die 
naam al een conventie. Als clubbladredactie wil je 
graag over het wel en wee van de clubleden schrijven 
in relatie tot hun bridgesport of aanverwante zaken. 
Dat kan ook zomaar over de club zijn of iemands 
bedenksels aangaande bridge. 

De externe competitie is losgebrand en na de extra 
toptraining door wereldspelers verwachten wij er 
heel veel van voor onze topteams; ook de clubdrives 
zijn fris van start gegaan met nieuwe leden, soms 
beginnend, soms al met veel ervaring van buiten. 
Wij kijken uit naar het sinterklaasfeest. Dit wordt 
helaas niet meer zo uitbundig gevierd op de club 
als in vroeger jaren. Daar heeft het pietenprobleem 
niets mee te maken, dus weet de redactie niet wie 
zij wel hiervoor de zwarte Piet moet toespelen. Het 
feest komt eraan, dat kan niet uitgeveegd worden. 

Voor de fysiek sterken onder de leden was er ook 
weer de bridgemarathon eind oktober, ooit een 
nachtelijk gebeuren, maar drie dagdelen stevig 
doorkaarten vergt ook heel wat van het uithoudings-
vermogen. Traditiegetrouw is deze wedstrijd op de 
dag waarop de klok verzet wordt. Als nu door Euro-
pees ingrijpen de zomertijdregeling verdwijnt, zou 
het zo maar kunnen dat dit in volgende jaren wordt: 
De marathon wordt gehouden op de zaterdag dat 
de klok vroeger verzet werd.

De algemene ledenvergadering in september 
mocht zich verheugen op een redelijke opkomst. 
Maar het quorum was er niet. Nu was dat ook niet 
nodig, maar meer leden zouden toch welkom zijn. 
Als iedereen komt is de zaal te klein. Een geringe 
opkomst is uit te leggen als een blijk van groot 
vertrouwen in het bestuur. De redactie heeft ter 
vergadering uitdrukkelijk gevraagd of er iemand niet 
op de foto wil, want dan kan de “verluchting” van het 
artikel over de ALV niet doorgaan. Niemand heeft 
bezwaar aan laten tekenen. Hoe zwaar tillen we 
aan de privacy wetgeving? Mochten er redacteuren 
rondlopen met een camera en u wilt niet dat in het 
clubblad uw afbeelding verschijnt, maak het dan 
kenbaar aan de fotograaf. 

De zomer leek wel niet op te houden. In oktober nog 
zomerse dagen. Te midden waarvan een viertallen 
toernooi. De redactie doet verslag. Helaas, of toch 
gelukkig, werd niet een viertal van onze club eerste, 
hoewel onze voorzitter met zijn team er dichtbij 
zat. Er was ook nog een herfstdrive in september, 
waarvan helaas nog geen verslag ontvangen is.

 
De redactie kon zich verheugen op een reeks 
bijdragen. De oproep van Ciska Michon voor 
handen is indringend. De maatschappij staat op ons 
te wachten.

De puzzel is weer interessant, maar de redactie 
blijft het vreemd vinden dat de lijst van leden die 
zich met oplossingen op de ladderlijst plaatsen, van 
bescheiden omvang blijft. 

 
IN DIT BLAD
 

Deense slag blz. 07

De ALV blz. 08

De Herfstdrive blz. 11

Vrijwilligers gezocht blz. 11

Wedstrijdleidershoekje blz. 12

BCLH viertallen toernooi blz. 12

De marathon blz. 13

Marathon 2018 blz. 16

Uit de oude doos blz. 18

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
CONTRIBUTIE blz. 10
PUZZEL  blz. 21
BARCOMMISSARISSEN blz. 23
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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. 06-15498308, 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:
Paul Hoevenaars, Jan Kaptein, Cisca Michon, 
Herman Nagtegaal, Jan Pleit, Madelon Spek, 
Wolf Tostmann 

Dobbepraat zal verschijnen:
19 december 2018

Kopij inleveren uiterlijk: 
5 december 2018

Marianne Drive: 10 november 2018



5Seizoen 2018/2019 Nr. 2 - november 2018

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 delen 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

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 HET BESTUUR

Oktober 2018. Na een lange, warme nazomer 
dient de herfst zich nu toch langzaam aan. Het 
hele seizoen 2017-2018 stond in het teken 
van ons tiende lustrum. Het was een prachtig 
feestjaar! Dat hebben we nu achter ons 
gelaten en we zijn volop bezig in het nieuwe 
verenigingsjaar. Dit is de periode dat er direct 
weer een hoop activiteiten van start gaan. We 
hebben het nieuwe bridgeseizoen geopend met 
het langzaam traditie wordende herfsttoernooi op 
zaterdag 22 september, in de week erna hebben 
alle avonddagdelen een viertallenavond gehad 
en op zaterdag 13 oktober was de vierde editie 
van ons eigen viertallentoernooi. Organisator en 
wedstrijdleider daarvan, Madelon Spek, heeft tot 
het laatst geijverd voor meer deelname, zodat er 
uiteindelijk achttien teams meededen, waaronder 
maar liefst vier jeugdteams!

Het zondagmiddagbridge, onder leiding 
van Jeanne Wubben en Ineke 
Westenberg, is op zondag 14 
oktober weer van start gegaan. 
Dit zondagmiddagbridge vindt 
iedere tweede zondag van 
de maand plaats, van 
oktober tot en met 
maart. Ik beveel 
dit bij iedereen 
van harte aan! Als 
ik dit schrijf, moet 
de Marathon op 27 
oktober nog plaatsvinden, 
maar als u dit leest is hij 
alweer geweest. En verder 
gaan welgeteld 17 teams van 
onze vereniging weer van start 
in de jaarlijkse viertallencompetitie: 
een prachtig aantal! Kortom: ons 
verenigingsleven bestaat uit (veel) meer dan 
alleen de wekelijkse clubmiddag of –avond en 
bruist enorm.

Aan het begin van elk verenigingsjaar hebben 
we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
(ALV). Ieder jaar zijn we te gast op een andere 
clubavond. Dit jaar was dat de dinsdagavond op 
2 oktober jongstleden. Ik ben blij te constateren 
dat er altijd wel zo’n 40 à 50 trouwe clubleden 
zijn die de ALV meer maken dan een pro 
forma aangelegenheid. Naast de gebruikelijke 
agendapunten waren er een paar zaken aan 
de orde die ik hier voor de degenen die niet 
aanwezig konden zijn, nog even wil noemen. 
Allereerst nam ons bestuurslid Edy Zonneveld 
na zes jaar afscheid van het bestuur. Ze had de 
laatste jaren de organisatie van evenementen 

in haar portefeuille en heeft in die hoedanigheid 
de lustrumcommissie voorgezeten. Zij heeft in 
de vorige Dobbepraat al uiteengezet waarom 
ze haar bestuurstaak neerlegt. Daarnaast is ook 
Corrie van Rijt gestopt als secretaris, vanwege de 
naweeën van het vervelende ongeluk van vorig 
jaar. Als bestuur hebben we met een lunch en 
cadeaus al afscheid van beiden genomen en in 
de ALV zwaaiden ze officieel af. Vanaf deze plek 
wil ik beiden nog een keer heel hartelijk danken 
voor de fijne samenwerking en hun enorme inzet!

Als bestuur zijn we heel erg blij dat we een 
uitstekende opvolger hebben kunnen vinden in 
de persoon van Marlou Meuleman. Zij had al 
toegezegd de coördinatie van de prijzeninkoop 
op zich te willen nemen en is in de ALV 
bovendien toegetreden tot het bestuur voor 
de portefeuille evenementen. Hartelijk welkom 
Marlou! Ze kon direct flink aan de slag met de 

evenementen van oktober en heeft inmiddels 
met het viertallentoernooi haar vuurdoop 

gehad. Dat ging gesmeerd (ook letterlijk 
voor wat betreft de broodjes), dus dat 

geeft veel vertrouwen. Ze kan best 
af en toe wat hulp gebruiken, 

dus in de ALV heeft ze meteen 
een oproep gedaan om 

een ‘vrijwilligerspool’ te 
vormen. Diverse leden 

hebben zich daar al 
voor aangemeld, 

maar als u ook af 
en toe wilt helpen, 

stuur dan een mailtje 
naar evenementen@bclh.

nl. Madelon Spek fungeerde 
het afgelopen jaar al als 

secretaris ad interim en is in de 
ALV officieel tot secretaris benoemd 

(naast alles wat ze verder al doet).

Een van de speerpunten dit jaar is het verder 
in gang zetten van het MVV-traject. MVV staat 

voor Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. 
In eerdere edities van de Dobbepraat is daar al 
het nodige over verschenen. Inmiddels hebben 
Cisca Michon en Edy Zonneveld een plan van 
aanpak opgesteld over hoe dit traject verder zou 
moeten gaan. In de ALV heeft Cisca daar met een 
helder betoog en een powerpointpresentatie een 
toelichting op gegeven. Er wordt focus gelegd 
op een aantal concrete doelen, waarvoor de 
plannen verder uitgewerkt gaan worden en die 
we vervolgens gaan uitvoeren. Ook hier kunnen 
we enthousiastelingen gebruiken die ofwel willen 
meedenken in de voorbereiding of die zin hebben 
om mee te werken aan de concrete uitvoering 
van een plan. Ook bij belangstelling hiervoor kunt 
u mailen naar evenementen@bclh.nl.
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Tot slot wil ik nog het heuglijke feit melden dat we 
sinds een paar weken de begeleiding van de jeugd 
op vrijdagavond verder gestalte hebben kunnen 
geven: Danny Molenaar, die reeds samen met 
Tim Verbeek de toptraining en de subtoptraining 
voor onze club verzorgt, neemt iedere paar weken 
de jeugdspelers (en hun partners) apart voor een 
avond training en begeleiding. Het basissysteem 
dat hij voor de jeugdselecties van de NBB heeft 
ontwikkeld, is hierbij de leidraad. We hopen dat 
de jeugd hiermee nog enthousiaster raakt over 
ons edele spel en dat we hiermee goed kunnen 
voortborduren op de jeugdinitiatieven van Toos 
van Leeuwen en Heleen Barendregt. Kent u nog 
jeugdspelers van buiten onze club die hiervoor 
interesse zouden kunnen hebben, wijs ze hierop. 
Deelname is gratis!

Ik sluit af. Er gebeurt weer een hoop op onze 
club, en ik heb nog lang niet alles opgenoemd. 

Ik wens iedereen een mooi vervolg van weer een 
geweldig bridgeseizoen.

Paul Hoevenaars

MET DE DEENSE SLAG

In de vorige Dobbepraat schreef ♣2 zijn succes-
verhaal. Deze keer is het woord aan de hoogste in 
rang: ♠Aas. 

“Zoals bekend bestaat het kaartvolk uit een onbe-
twiste leider (ik), dan de koninklijken, de adel (Boe-
ren en tienen) en het gepeupel (de kleine kaarten).

Ik laat u een spel zien waarin ik eens niet zoals 
gebruikelijk de slag maak, maar toch de hoofdrol  
opeis - een bewijs dat niemand kan tippen aan mijn 
onvoorstelbare slimheid. Bij wijze van uitzondering 
vermeld ik hierbij een van de negens als leider van 
het gepeupel; maar u moet me gelijk geven dat de 
rest er feitelijk niet toe doet (dat zeg ik - verstandig 
als ik ben - niet openlijk).

♠
♥
♦
♣

VBx
Bxx
HB9xx
Vx

♠
♥
♦
♣

xxxxx
x
10xx
Axxx

♠
♥
♦
♣

AHxx
xx
Vx
Hxxxx

♠
♥
♦
♣

x
AHV10xxx
Axx
Bx

Nadat wij (Oost) met 1♣ hadden geopend, belandde 
de tegenpartij in 4♥. West kwam uit met ♣A en speel-
de klaveren na voor de Heer. De troefswitch werd 
door Zuid genomen. Die stak over naar ♥B en ver-
volgde met ♦B, via de ♦V voor het Aas. Zuid begon 
zijn troeven af te draaien tot de volgende stelling:

♠
♥
♦
♣

VB
-
H9
-

♠
♥
♦
♣

x
-
10x
x

♠
♥
♦
♣

AHx
-
x
-

♠
♥
♦
♣

x
x
xx

 
Jullie zien dat het contract eenvoudig te maken is 
middels een snit op ♦10.
Op de laatste troef verdween ♠B van tafel en Oost 
(wij dus) maakte een prachtige coup door mij er-
onder te leggen! De gepiepelde Zuid dacht nu na-
tuurlijk dat Oost in 4-kaartspositie nog ♠AH en ♦10x 
bezat. Hij kon hem nu ‘ingooien’ met ♠H. Maar Oost 
zwaaide een schoppenpummeltje op tafel voor één 
down.

Dit spel bewijst voor eens en voor altijd dat: 

I am still the greatest!

Uit: Fra ♠Es til ♣2 door Ib Lundby
(Wat aangepaste) vertaling: Jan Pleit       Jan Pleit
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DE A.L.V.

 
Vergaderen dat het een lust is. 

Na vooroverleg in het bestuur, opende Paul 
Hoevenaars om acht uur de vergadering. Hij heette 
in het bijzonder Just Verschuur als oud-voorzitter 
en erelid welkom. Er zijn niet veel problemen in 
de bridgeclub. Dat was te merken aan de opkomst 
op de algemene ledenvergadering. Onze club 
is toch groot genoeg om de speelzaal van het 
bridgehome te vullen met leden, maar dit was niet 
het geval.

De waarnemend en zeer gewaardeerde secretaris 
Madelon Spek vermeldde het aantal leden dat 
zich had afgemeld: dat waren er 28. Gelukkig 
was er nog een Gideonsbende wel op komen 
dagen om de q.q. aanwezigen te omringen. De 
rest is de stilzwijgende meerderheid. Alle leden 
bewonderen de inzet van de vrijwilligers, in het 
bijzonder die van het bestuur, maar om daarvoor 
nu de ledenvergadering bij te wonen, dat gaat 

velen te ver. De voorzitter dacht dan ook wel om 
20.15 uur klaar te zijn.

Na zijn openingswoord, dat een kwartier duurde, 
bleek dat al niet uit te komen, maar ja er was nog 
een terugblik op het jubileumjaar met een grote 
feestdrive en een bobodrive en niet te vergeten een 
week vrij drinken. Er staat ook veel te gebeuren. 
Bovendien waren er uit een nalatenschap dozen 
boeken voor de bibliotheek binnengekomen. Het 
ledental is gegroeid. De gemiddelde leeftijd van 
de leden is gezakt tot 69 jaar en we moeten aan 
de toekomstige instroom van jeugdigen werken. 

Er is veel gedaan aan het onderhoud van het 
gebouw. Zo is er in de keuken een nieuwe 
afwasmachine geplaatst. Ook de EU is van 
invloed op ons beleid, door wetgeving op het 
gebied van privacy af te kondigen. BCLH heeft 
hierop actie ondernomen, zodat ook wij aan de 
nieuwe regels van de EU voldoen. Zo hebben wij 
het “10-stappen-(privacy)plan” doorlopen.

Het houdt niet op. Dus dankte de voorzitter de be-
stuursleden die zich zo voortreffelijk hadden inge-
zet. Hij noemde de in Verweggistan verkerende 
evenementencommissaris Edy Zonneveld in het 
bijzonder.

Uit het jaarverslag van de secretaris en de 
commissies bleek dat dit jaar zich een nieuw 
soort vrijwilliger is gaan voordoen: de gastheer 
dan wel gastvrouw. Zij hebben wel niet dezelfde 

Voorvergadering

Er kan nog meer bij

Pieter Oorlog houdt de financiën in de gaten
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officiële status als een barcommissaris of de 
wedstrijdleider, maar ze dienen vooral voor de 
opvang en begeleiding van nieuwe leden. Het 
idee komt, zoals de voorzitter zei, van de NBB.

We zijn financieel gezond. Dat leidde er overigens 
niet toe dat we na afloop van de jaarvergadering 
meer dan één drankje aangeboden kregen van 
het bestuur. De baromzet was dan ook gedaald. 
Niet dat dat zorgen baarde maar toch… De 
kascommissie overhandigde via Pieter Oorlog 
haar goedkeurend verslag. 

In het verslag was een bijzondere waardering voor 
het werk van de penningmeester Eric van Dijk 
opgenomen. Eén en al acclamatie was er, tot en 
met de begroting toe. Afscheid is genomen van de 
bestuursleden Edy Zonneveld en Corrie van Rijt. 
Zij waren reeds “uit-gelunched” en “be-cadeaut” 
en werden ter vergadering nogmaals bedankt. 
De aftredende Eric van Dijk en Madelon Spek 
werden herbenoemd, de laatste nu tot secretaris. 
In het bestuur komt Marlou Meuleman met als 
speciale taak de organisatie van evenementen. 
Marlou riep onmiddellijk de leden op zich op te 
geven om haar te ondersteunen bij alle mogelijke 
taken bij evenementen, zoals inrichting van de 
zaal, broodjes smeren, opruimen, etc.

De kascommissie moest na 11 jaar afscheid 
nemen van Wiber Bühler. Hij wordt opgevolgd 
door Marcel Denie.

In de club zijn Ciska Michon en Edy Zonneveld 
het MVV (Maatschappelijk Verantwoord Vereni-
gen) traject aan het uitzetten. Ciska gaf een uit-
gebreide presentatie over wat goed gaat in de 
vereniging en welke verbeterpunten er zijn, ook 
de kansen en de bedreigingen kwamen voorbij. Marlou als bestuurslid, daarachter 

Marcel Denie kascommissie

Presentatie MVV - traject

Het nieuwe bestuur
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Dan kan je doelen stellen. Eén daarvan is een 
gemiddelde leeftijd van 60 jaar. Een kleine reken-
som uitgaande van het huidige ledenbestand leert 
dat je als je dat in één jaar zou willen bereiken 
je 800 nieuwe leden met een gemiddelde leeftijd 
van 50 jaar nodig hebt of 200 van gemiddeld 15 
jaar. Er zijn ook nog andere denkwijzen mogelijk. 
Voor ogen staan contacten met onderwijs, ver-
zorgingstehuizen, buurtbewoners, andere bridge-
clubs, thuisbridgers, etc. Maar om alle ideeën 
handen en voeten te geven is veel mankracht 
nodig. Die werd uitgenodigd zich aan te melden. 

In de rondvraag was er een stortvloed van 
vragen, over gebruik invalidentoilet, met de hand 
schudden of niet, over duidelijkheid wie arbitreert, 
over de NBB koffer, over het overleggen van 
systeemkaarten, kunnen er zomers avonden zijn 
waarop 28 spellen worden gespeeld, lekkere 
vrij verstrekte pinda’s (waar ik overigens op 
tegen ben: obesitas en rommel, zie Dobbepraat 
september 2018).

Toch kon de voorzitter de bijeenkomst nog voor 
22.00 uur beëindigen. Het was geanimeerd.

Herman Nagtegaal

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.)

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

55%
reductie op
energiekosten

60%
op uitstoot
van CO2

60%
op uitstoot
van CO2

50.000
branduren
T8 LED tube

LTS advertentie 177x60mm.pdf   1   09-12-15   09:04
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HERFSTDRIVE 22 SEPTEMBER 2018  
Aan de herfstdrive werd deelgenomen door 102 
personen. Aan deze geanimeerde wedstrijd 
bewaren velen een goede herinnering. In het 
bijzonder geldt dat voor de paren die bovenaan in 
het klassement eindigden.

Winnaar met 66,27 % was het paar Valentine van 
Delft & Tineke Frost.

Op de voet gevolgd door het echtpaar Weisbeek 
met 65,89% en Marcel Thijssen & Frank de Vos 
eveneens met 65,89%.

Herman Nagtegaal

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

 
Onze club is gestart met een MVV traject. Wat 
betekent MVV? Maatschappelijk Verantwoord 
Verenigen. In het kort komt het er op neer dat 
wij als club niet alleen onze interne sociale en 
maatschappelijke rol vervullen, maar ook extern 
actief zijn. Waarom? Omdat wij over een aantal 
jaren nog steeds een club willen hebben zoals nu: 
bridgen, zowel voor de gezelligheid als op niveau. 
Waarin mensen hun sociale contacten kunnen 
onderhouden, waar veel wordt georganiseerd; 
naast de competities ook allerlei drives (kerst 
drives, oliebollendrive, nieuwjaarsdrive, etc). En dat 
kunnen we doen omdat we veel vrijwilligers hebben. 
Met name voor de bardienst is dat handig omdat op 
deze manier de consumptieprijzen laag blijven. Als 
we dat zo willen houden moeten we zorgen voor 
nieuwe en iets jongere aanwas. Dat kan door aan te 
haken bij onder meer het jeugdprogramma van de 
NBB, aansluiting zoeken bij andere bridgeclubs in 
de buurt die ook met ”vergrijzing” te maken hebben 
en die wellicht - om financiële redenen - willen 
aansluiten bij onze club. Om het MVV programma 
te kunnen uitvoeren hebben we de volgende acties 
benoemd:

1. Samenwerking zoeken met andere (bridge)
verenigingen.

2. Samenwerking intensiveren met onderwijs 
(aanhakend op de reeds gestarte acties bij 
onze club en bij de NBB).

3. Bridge voor speciale doelgroepen 
(bijvoorbeeld slechtzienden/slechthorenden, 
werkende mensen die het ’s avonds niet te 
laat willen maken). 

4. Meer bekendheid in de wijk.
5. Samenwerking met verzorgingshuizen (oudere 

mensen die ooit hebben gebridged en die 
dreigen te vereenzamen).

We hebben hiervoor wel wat vrijwilligers nodig. Met 
een aantal uren inzet zouden we al blij zijn. Als je 
je aanmeldt kunnen we kijken wat je zou kunnen 
doen/wat je leuk vindt om te doen. Wil je méér infor-
matie of lijkt het je wel wat om je aan te sluiten bij de 
projectgroep MVV? Meld je dan bij:

Bedankt alvast!      
Cisca Michon

Winnaars herfstdrive 2018

Edy Zonneveld 
06 21149918

Cisca Michon 
06 5137468
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WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE,  
DAT ZOEKEN WE OP

 
Vraag aan de bar na het bridgen: Tot wanneer 
kun je terugkomen op een verzaking? Wij zijn 
erachter gekomen dat er in een spel is verzaakt 
door de tegenpartij, waarschijnlijk zelfs twee keer 
in dezelfde kleur. Kun je daar nog eens naar 
kijken? Ik denk na, één uur ’s nachts is volgens mij 
sowieso te laat, maar wat zeggen de spelregels? 

Ik denk nog even aan het half uur na de wedstrijd 
dat je normaal gesproken krijgt als protesttijd.

“Dat zoeken we op”, om met twee voor twaalf te 
spreken, en wat blijkt: in artikel 64B4 staat dat een 
verzaking niet wordt bestraft als er door de niet 
overtredende partij geboden is in het volgende 
spel of aan het einde van de ronde. Er staat ook 
in artikel 64B2 dat een tweede verzaking in de 
zelfde kleur niet wordt bestraft. Volgens artikel 
9A5 ben je als overtredende partij niet verplicht te 
melden dat er een overtreding is geweest.

Mooi, ‘s nachts één uur was dus inderdaad te 
laat. En je hoeft ook niet zelf je nek in de strop te 
steken als je erachter komt dat je hebt verzaakt. 

De protesttijd is vooral bedoeld om te melden dat 
een uitslag op een spel niet klopt, of om protest 
aan te tekenen tegen een arbitrale beslissing. Als 
er iets verkeerd in de bridgemates blijkt te zijn 
ingetypt, kun je vaak tot de volgende dag nog 
om herstel vragen. Handige hulpmiddelen hierbij 
zijn natuurlijk de spelverdeling, je scorebriefje en 
onze uitslagen website.

Madelon Spek

BCLH VIERTALLEN TOERNOOI 2018

Op zaterdag 13 oktober vond al weer voor de derde 
keer het BCLH viertallen toernooi plaats op een 
dag dat bijna alle warmterecords werden gebroken 
voor een dag zo laat in oktober. Het leek wel zomer, 
zo warm en zonnig was het. Het toernooi is vooral 
bedoeld als opmaat naar het komende viertallen 
seizoen. Er deden dan ook de nodige viertallen van 
buiten mee.

De algemene leiding was in handen van wed-
strijdleider Madelon Spek. Zij werd in de bar 
bijgestaan door Paula van Leeuwen en Hugo de 
Gooijer, die overuren moesten maken om iedereen 
van, vooral, een natje te voorzien. Ook ons nieuwe 
bestuurslid, Marlou Meuleman, werd “voor de 
leeuwen geworpen”, want zij was verantwoordelijk 
voor de lunch. Een taak waarvan zij zich voortreffelijk 
heeft gekweten. 

Het toernooi werd gespeeld volgens het “Zwitserse 
systeem”. Dat houdt in dat vanaf de tweede ronde 
iedereen speelt tegen een tegenstander die 
ongeveer even veel punten heeft verzameld als 
jij. Daarbij speel je nooit twee keer tegen dezelfde 
tegenstander. Er werden zes ronden van zeven 
spellen gespeeld. Bij dit systeem is het belangrijk 

dat je tot de laatste ronde niet te veel punten laat 
liggen, maar in de laatste ronde toeslaat met een 
hoge score, want je moet je directe concurrent(en) 
op de eindstreep achter je laten. BCLH-Crash (ons 
eerste team, aangevuld met een speler van Crash) 
deed dat duidelijk niet goed. De eerste vijf ronden 
stonden zij steeds eerste of tweede, maar in de 
laatste ronde “zakten zij helemaal door het ijs”, door 
met 3-17 te verliezen van Pantalon, dat daarmee 
de eerste plaats kon opeisen. Het verlies was 
helemaal teleurstellend omdat een gelijk spel de 
eindoverwinning had opgeleverd. Maar ja, het team 
kon alleen maar zichzelf verwijten maken!

De algemene winnaar was het team van Pantalon, 
dat uitkwam in de Hoofd/Eerste klasse. De Tweede 
Divisie werd gewonnen door BCLH 2 (Maarten van 
Os, Paul Hoevenaars, Peter-Paul Worm en Ronald 
Kuip).

De Tweede/Derde Klasse werd een prooi voor De 
Slammers (Barbara de Kort, Lenne Versteeg, Wil 
van Heek en Yvonne Notenboom). Bij de “jeugd” 
hadden zich vier teams ingeschreven, waarbij de 
overwinning uiteindelijk terecht kwam bij het team 
Ruiten 7 (de “bierkaart”).

Tot slot een spelletje uit de laatste wedstrijd. Zie 
je kans om in NZ met je partner het vrijwel zekere 
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contract van 6♣ te bereiken?

Spel 20
W/Allen

♠
♥
♦
♣

7
74
HV104
AHVB84

♠
♥
♦
♣

1093
VB983
986
96

♠
♥
♦
♣

HV852
H1062
B72
7

♠
♥
♦
♣

AB64
A5
A54
10532

Zoals het spel ligt maak je zelfs 7♣ omdat de ruitens 
rond zitten. Zitten de ruitens niet rond, dan troef je 
de vierde ruiten in de dummy en geef je alleen een 
harten af. 6♣ werd slechts aan twee tafels geboden, 
waarvan de een 7♣ maakte en de andere - 2 (!) ging. 
Waarschijnlijk omdat na een harten start gesneden 
werd op ♦B. De leider had waarschijnlijk zijn slagen 
niet geteld.

BCLH maakte korte metten met het spel.  
Noord opende met 1♣ en bood daarna reverse met 
2♦, waarna Zuid doorstoomde naar het slem. Als OW 
tussenbieden is de hand van Noord sterk genoeg om 
ook op drieniveau de ruiten via reverse aan te bieden.

Als we mogen, doen we volgend jaar weer mee.

Wolf Tostmann

Pantalone, afb. uit 1550

De jeugd in aktie

DE MARATHON 
  
DE JAN MEULENBELD BOKAAL  
(verslag van een winnaar)

Zaterdag 27 oktober was het weer tijd voor de 
jaarlijkse marathon bij Leidschenhage. Zoals de 
meesten van jullie wel weten is deze marathon 
sinds het overlijden van mijn vriend, teamgenoot 
en clubicoon Jan Meulenbeld, naar hem ver-
noemd. Jan was een geweldenaar. Een grote man 
met een machtige baard. Een briljante bridger en 
uiterst vriendelijke partner en teamgenoot. Ik heb 
in zijn laatste jaar nog de viertallen met hem als 
partner mogen spelen. Het was niet mijn beste 
prestatie ooit, maar wel een van mijn meest leuke 
competities. Helaas konden we er geen 2e jaar 
meer aan plakken.

Het toernooi verliep door de geweldige organi-
satie, zoals eigenlijk altijd wel, weer bijzonder 

soepel. Daarbij kregen we een lekker stukje cake 
vooraf, uitgebreide lunch en heerlijk diner als een 
welkome en meer dan smakelijke afwisseling tus-
sen de zittingen. 

Het bridgen zelf: Ik was een paar weken eerder 
gevraagd door John de Korte. Natuurlijk had ik 
daar wel weer zin in. De Marathon is altijd wel een 
speciaal toernooi op de agenda van Leidschen-
hage. 

De eerste zitting verliep eigenlijk zonder al te 
briljante acties van onze kant. Wel wat vriende-
lijke tegenstanders die af en toe een donatie de-
den. Een mooie 2e plek was het resultaat van de  
ochtend.

De tweede zitting begon met vuurwerk. Een 
+1100 in een deelscorespelletje was meteen een 
zaaltop. Deze werd gevolgd door een 2♠ die ik 
mocht maken waar de tegenpartij een dichte 3SA 
had kunnen maken. Top 2. De volgende tafel  
boden we op het volgende spel een prachtige 6♥:
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Spel 4 
W/Allen

♠
♥
♦
♣

AV6
HB872
109843

♠
♥
♦
♣

H3
96
AB75
H10973

♠
♥
♦
♣

B8
104
HV62
V8654

♠
♥
♦
♣

1097542
AV53
-
AB2

Na twee keer pas bood ik als zuid 1♠, Noord 2♥ en 
Ik 4♥. John vond zijn kaart nog een poging waard en 
bood nu 4♠. Dit gaf een mooie aansluiting in schop-
pen aan. Ik gaf met 5♣ mijn klavercontrole aan en 
John bood nu 5♥. Geen ruiten controle! Genoeg in-
formatie dus en ik bood 6♥. Door het mooie zitsel 
waren er zelfs 13 slagen. 

Een volle top aangezien niemand dit prachtige slam 
geboden had. Een paar spellen later weer een erg 
goede actie van John.

Spel 26 
O/Allen

♠
♥
♦
♣

B1087
A
HB7
AB1o52

♠
♥
♦
♣

H542
1086542
8
98

♠
♥
♦
♣

A963
HV
106543
73

♠
♥
♦
♣

V
B973
AV93
HV64

Ik opende als Zuid met 1♦. John bood nu 2♣.  
Ik steunde met 3♣. Dit bod belooft meteen ook wat 
overwaarde (zo’n 15 punten of meer). John bood 3♠ 
en na mijn 3SA vond hij zijn kaart mooi genoeg om 
6♣ te knallen. Door mijn bieden trok hij (terecht) de 
conclusie dat ik korte schoppen moest hebben.

Het spelen leverde uiteraard geen probleem op.  
12 slagen dus.

Niemand anders had dit dichte contract geboden. 
Opnieuw een volle zaaltop.

Ook de tweede zitting sloten we af met een mooie 
tweede plek. We hadden inmiddels in het totaalklas-
sement een flinke voorsprong op onze belagers.

De laatste zitting verliep duidelijk minder goed. Ik 
was doodop (ik bridge eigenlijk bijna nooit meer en 
word ook al een dagje ouder) en John was ook niet 
helemaal okselfris meer. 

Toch nog een leuk spelletje waar John weer een 
hoofdrol had:

Spel 17 
N/-

♠
♥
♦
♣

A973
HB84
B9874
-

♠
♥
♦
♣

-
V62
32
VB1086532

♠
♥
♦
♣

H842
A73
AV106
AH

♠
♥
♦
♣

VB1065
1095
H5
974

Na mijn opening van 2 SA trok John door naar 5♣. 

Het spelen ging min of meer vanzelf. Na de Rui-
tenstart voor de ♦10 en ♦H ging er een hartentje 
weg op de ♦A.

Het was helaas te laat om de dwang voor de over-
slag te vinden. We zaten toen al 12 uur te kaarten 
tenslotte. Ziet u hem wel? 

Ruitenstart voor ♦H. Klaver na voor ♣H. Nu ♣A, 
schoppen getroefd, ♣V, ruiten voor ♦V, ♦A (Ha 
weg), schoppen getroefd. Nu de troeven halen en 
Noord kan niet zowel ♥H gedekt houden, zijn ♠A 
vast houden en zijn ruitentje bewaren. In slag 11 
zit hij dus al in dwang. 

Ook als er in slag 2 harten wordt nagespeeld voor 
♥V, ♥H en ♥A komt Noord altijd in een schoppen-
ruiten dwang. Speel maar na.

Toch een mooie 73% op dit spel.

In de derde zitting hadden we 58,54%. Dit was 
genoeg om de concurrentie op ruime afstand te 
houden. 

Bij de prijsuitreiking kregen we uit de handen 
van Edje, Jan’s grote liefde, de beker uitgereikt.  
Warme woorden waren ons deel.

Volgend jaar probeer ik zeker weer van de partij 
te zijn. 

Jan Kaptein

De winnaars
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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
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MARATHON 2018 27 OKTOBER

 
Het was weer een drukte van belang op de bridgeclub 
tijdens de bridgemarathon. Om acht uur waren de 
vrijwilligers al begonnen met alles voor de lunch 
en zo klaar te maken. Toen de eerste deelnemers 
binnenkwamen stonden er al weer door Ciska 
Michon gebakken cakes voor bij de koffie/thee klaar. 
Het werd heel geanimeerd in de bar. 

Het “barpersoneel” in de ochtend (Franka van 
Leeuwen en Edy Zonneveld) had er een hele klus 
aan. Niet zo direct zichtbaar werd in de keuken 
het nodige werk verzet door Marlou Meuleman en 
Cisca Michon. Intussen had ook de wedstrijdleider 
Jacques Brandt alles voor de wedstrijd klaargelegd.

Voorzitter Paul Hoevenaars heette de deelnemers 
welkom. Er waren 48 paren in vier lijnen, die met 
elkaar in drie zittingen de strijd aanbonden. De 
marathon die officieel om 9.30 uur aanvangt, 
nogal vroeg volgens sommige leden, omvat 4 
maal 7 spellen per zitting. Die lagen allemaal 
voorgesorteerd klaar. Het werk van Wolf Tostmann, 
die er heel veel tijd in moest steken omdat de 
sorteermachines niet goed werkten. In het herstel is 
inmiddels voorzien, maar daar heb je als sorteerder 
niet zoveel aan.

Na de eerste zitting was het lunchtijd met geweldige 
bal gehakt, vele broodsoorten, zeer gevarieerd 
beleg en de bekende karnemelk en gewone melk. 
Meer dan genoeg voor iedereen.

Intussen had de computer zijn werk gedaan en 
werden de winnaars van de ochtendzitting bekend. 
Dat was het paar Frits den Haring en Edie van Os. 
Zij hadden 66,89% behaald.

Welgevuld werd de tweede zitting ondernomen. 
En dat is een hele onderneming met de (on)nodige 
frustraties, misverstanden, begripsverwarring, gok-
jes die soms goed, soms fout uitpakken, tot mooi  
geboden contracten toe. Een middag met zeer ge-
varieerde spelen. 

De zittingen werden ook nog opgevrolijkt met 
hapjes die er heel goed ingingen. Er bleef wel eens 
wat over en dat stond in de bar. Daar smolt het 
ook vanzelf weg. Winnaars van de middagzitting 
bleken Erik van Egmond en Malcolm Staallekker 
met 68,32 %.

In de vroege ochtend aan de koffie en cake

Wedstrijdleider Jacques Brandt

Winnaars van de ochtendzitting

Gevarieerde lunch
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En toen was het etenstijd. Het goed verzorgde eten 
werd helemaal aangevoerd vanuit Ermelo.

Saskia van de Rolling Bites gaf, staande bij de 
vleespotten, een toelichting op wat er allemaal op 
tafel kwam, waaronder een salade met een heel 
rijke dressing, goed gekruide aardappels, rijst 
met amandelen, diverse groenten en kippen- en 
rundvlees.

De drommen schoten er op af. Het was genieten. En 
de maaltijd werd bekroond door een mooi dessert 
met ijs, fruit en cake met dressing. Opvallend 
was dat in eerste instantie de mannen daarop af 
kwamen.

De derde zitting ving aan. Voor de meeste paren 
was natuurlijk de spanning van het al of niet winnen 
er wel af. Overblijft toch dat het overwinnen van het 
tegenpaar voldoende motivatie oplevert om al of niet 
vermoeid aan de slag te gaan. Weer is aan te tekenen 
dat de verzorging aan de bar weer uiterst plezierig was. 

Toen kwam het grote moment. Wie heeft de Marathon 
gewonnen? Eerst kregen de zittingwinnaars een fles 
champagne, de medewerkers achter de bar kregen 
een present, evenals Wolf Tostmann voor zijn uren 
werk. Daarna werden de nummers drie, twee en 
één bekend gemaakt. Overall winnaars waren 
Jan Kaptein en John de Korte, de tweede plaats 
bekleedden Frits den Haring en Edie van Os. Derde 
waren Paul Hoevenaars en Anton van Uitert. Daarop 
reikte Edje van der Kroft de wisselbeker uit.

Herman Nagtegaal

Toetje(s)

Goedlachs barpersoneel Mex & Emma

De Jan Meulenbeld wisselbeker wordt uitgereikt door Edje 
van der Kroft.

Samen genieten

Saskia geeft toelichting op de schotels
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UIT DE OUDE DOOS:  
GEVAARLIJK RITME

 
Het verhaal stamt uit een tijd, 1960, waarin 
openingen werden gedaan vanaf een vierkaart, 
doubletten gewoon voor straf waren en de 
biddingbox nog moest worden uitgevonden.

Een helder hoofd en grote concentratie zijn de 
enige bescherming tegen een gevaarlijke ziekte, 
die algemeen bekend is als: doubletkoorts. Veel 
spelers lijden aan een verraderlijke vorm ervan, 
beter bekend als “doubletritme stoornis”, zoals in 
het volgende spel, waar de bieding gaat: 

Zuid West Noord Oost
1♦ 1♥ X (straf!) 2♣

X (straf) 2♥ X 2♠

Pas Pas ?

Noord heeft in handen: ♠: B52, ♥: A10743, ♦ :104, 
♣: A52.

Het is natuurlijk voor iedereen duidelijk dat Noord 
met deze kaarten niet kan passen, toch? Er lijkt een 
grote buit klaar te liggen, waarbij de tegenstanders 
van het kastje naar de muur werden gejaagd.  
2♠ klinkt als een laatste wanhopige poging om de 
downslagen beperkt te houden en het is moeilijk 
te geloven dat Oost acht slagen kan maken. Het is 
waar dat Zuid het bod niet gedoubleerd heeft, maar 
hoe kan hij weten dat partner twee Azen heeft? 
En dus, hoewel Noord liever wat betere schoppen 
zou hebben, klonk “doublet” voor de vierde keer.  
Niet geheel onverwacht lag het spel als volgt:

♠
♥
♦
♣

B52
A10743
104
A52

♠
♥
♦
♣

H107
VB9852
AV52
-

♠
♥
♦
♣

A9863
-
73
B109763

♠
♥
♦
♣

V4
H6
HB985
HV84

Zuid zag een troefstart niet zitten en de Azen van 
Noord speelden maar een kleine rol. Oost maakte 
zijn gedoubleerde contract met een overslag (twee 
ruiten, drie klaver aftroevers in dummy en vier 
troefslagen in zijn eigen hand).

De stroom doubletten had hetzelfde bedwelmende 
effect als het ritmische geluid van voodoo trommels. 
Een slimme tegenstander zal er soms gebruik van 
maken, zoals Zuid deed in het volgende spel:

♠
♥
♦
♣

H974
B
HV102
V1094

♠
♥
♦
♣

B102
10843
4
AB752

♠
♥
♦
♣

A653
A72
A76
H83

♠
♥
♦
♣

V8
HV965
B9853
6

Zuid West Noord Oost

Pas Pas 1♦ 1SA
2♥ X Pas Pas

3♣ (!) X Pas Pas
3♦ Pas Pas X

West kwam met troef uit en Noord maakte 
het gedoubleerde contract precies met een 
verliesslag in elke kleur. Oost was ontzet dat hij 
de schuld kreeg van het drama. Zo was zijn 1SA 
volgbod feitelijk te licht. Zijn hand ontbeerde elke 
“vulling” en kan gemakkelijk tegen -800 aanlopen, 
terwijl er voor de tegenstanders niets inzit. Een 
informatiedoublet is veel veiliger.
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Zuid had natuurlijk enorm geluk met zijn gratis 
klaver-bod. Hij ging er leep van uit dat de 
tegenpartij in de volgende biedronde geïnfecteerd 
zou zijn met het doubletvirus. In feite was het 
bieden van Zuid heel doorzichtig. Waarom zou 
hij eerst twee kleuren bieden om daarna in 3♦ 
te eindigen? Dat West twee maal gedoubleerd 
heeft, doet niet ter zake, want hij heeft gepast na 
het bod 3♦. Oost zat gevangen in een gevecht 
tussen ritme en verstand.

Een laatste grotesk voorbeeld:

♠
♥
♦
♣

9642
9
V107653
V6

♠
♥
♦
♣

-
AB652
AB
H108532

♠
♥
♦
♣

H1075
HV3
98
AB97

♠
♥
♦
♣

AVB83
10874
H42
4

Zuid West Noord Oost
1♠ 2♣ X (!) XX

2♥ X 2♠ X

Het (straf)doublet van Noord is niet zonder risico. 
Het gevaar is duidelijk want Zuid zou, zeker met 
een sterke hand, zo maar kunnen passen. Dan 
wordt 2♣X gemaakt, terwijl het “koud” 4♠ is.

Na de start met ♦A werd 2♠X met een paar 
overslagen gemaakt, terwijl OW alle slagen kunnen 
maken in een klaver contract. De schuld voor het 
resultaat ligt geheel bij oost. Zijn redoublet gaf al 
aan dat hij het doublet van Noord niet serieus nam, 
zeker gezien zijn goede kaarten. Maar hoe komt hij 
dan tot een doublet op 2♠ in de volgende ronde? Er 
is maar een verklaring, Oost leed aan doubletritme 
stoornis!

(Gebaseerd op een column van Maurice Harrison-
Gray in de “The Country Life” van 29 september 
1960.)

Wolf Tostmann
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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 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  
contract tegen elke verdediging?
Het draait in dit spel om de eerste slag. Je neemt 
met het Aas en deblokkeert direct door in de hand 
♣V af te gooien. Dan speel je 4x troef en ♠A. Vervol-
gens neem je ♣9 over met de ♣10. Als Oost neemt, 
fungeert ♣8 als entree voor de schoppen waarop de 
ruitenverliezers verdwijnen.

Probleem B
♠
♥
♦
♣

A1064
HB5
AB92
B7

♠
♥
♦
♣

7
10973
75
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?

Hij neemt ♠A en trekt 2x troef van tafel. Dan ruiten 
naar ♦10, de resterende troeven bij West getrokken 
en ♦H. Na de laatste troef heeft Oost in de eind- 
positie nog ♠H en ♦V8 bewaard. Hij wordt nu in-
gegooid met schoppen en mag in de ruitenvork  
spelen.

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?

De uitkomst is voor ♠H. Als Zuid ruiten vervolgt, pakt 
Oost direct het Aas en speelt schoppen. De leider 
komt dan nooit verder dan 8 slagen. Eerst moet dus 
de entree in klaveren bij West weggespeeld wor-
den. Dit lukt het beste door uit beide handen een 
kleine klaveren te spelen. Het beste tegenspel is 
dat West die slag wint en vervolgt met ♥10; klein 
op tafel voor ♥A in de hand. Nu wordt ♦A eruit ge-
speeld. De negen slagen zijn binnen terwijl ♥V nog 
beschermd op tafel ligt.

LADDERPUZZEL 252

Probleem A

♠
♥
♦
♣

-
HVB94
H
AHV10875

♠
♥
♦
♣

A5432
A65
V7652
-

♠
♥
♦
♣

10876
73
1093
B643

♠
♥
♦
♣

HVB9
1082
AB84
92

Zuid speelt 6♥. West komt uit met ♥A en vervolgt 
een kleine ruiten. Hoe maakt hij dit contract tegen 
elke verdediging?
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Probleem B
♠
♥
♦
♣

976
8742
76
A982

♠
♥
♦
♣

V10
V10
V10932
7653

♠
♥
♦
♣

85432
9653
B8
V4

♠
♥
♦
♣

AHB
AHB
AH54
HB10

Wat een kaarten krijgt die Zuid! Nu mag hij weer 
6 SA spelen. West start ♦3. Hoe komt hij aan 12 
slagen?

Probleem C
♠
♥
♦
♣

 V972
 -
 -
 V

♠
♥
♦
♣

 B108
 32
 -
 -

♠
♥
♦
♣

 -
 -
 H6
 H62

♠
♥
♦
♣

 54
 4
 5
 4

Schoppen is troef. Zuid is aan slag en moet 4  
slagen maken tegen elke verdediging.

Oplossing rekenpuzzel september:
Er waren 4 sommen fout uitgerekend 
(alleen de tweede was goed).

Iemand vroeg me de juiste uitkomst van de vijfde 
opgave: hoeveel is 1/8 : 1/4 x 2 ? Dit moet zijn 1/2 
x 2 = 1.

Met de opkomst van de computer is sinds 1992 de 
volgorde van vermenigvuldigen en delen in een  
rekenreeks gewoon van links naar rechts. Daarvóór 
had vermenigvuldigen voorrang op delen (Meneer 
Van Dale Wacht Op Antwoord).

Rekenpuzzel november:
Je moet 500 golfballetjes in kubusvormige dozen 
verpakken. De balletjes in die dozen liggen recht 
boven en naast elkaar. Dat betekent dat er in de 
lengte, breedte en hoogte van een doos evenveel 
balletjes passen. De gebruikte dozen zijn allemaal 
even groot en zijn precies vol als de 500 balletjes 
zijn ingepakt. Hoeveel dozen vul je? 

 

 

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

LADDERSTAND NA PUZZEL 251

 
Er kwamen 15 inzendingen binnen waaronder  
4 nieuwe deelnemers! Lijstaanvoerder Frits Saraber 
mag een fles wijn ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Frits Saraber   +25 265 
Fons de Jongh   +35 230 
Piet Slootweg   +35 230 
Paul van den Bos   +30 145  
Adrie Fransen   +15 140 
John van Veen    110 
Wybo Kervel    105 
Herman Nagtegaal  +35 100  

Jan Coenen       90 
Hans-Dirk Bakker  +15    75 
Jan Greve    +35    40 
Frits den Haring   +35    35  
Reinout Hoefer   +35    35 
Bert Toet   +35    35 
Wolf Tostmann   +35    35 
Joop Weisbeek   +35    35 
Just Duurkoop   +25    25 
Ria Goeman   +15    15 

Jan Pleit
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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

“Centraa
l”

Fam. Doejaaren

Verwarmd terras 
met uitzicht 
op de Vliet

Aparte zaal voor o.a. 
Bruiloft, receptie, 

bridgedrive, 
koffi etafel en diner

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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?
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

 

 


