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Op zijn kerstbest

Via OLIEBOLLEN Flap voor en na Goede voornemens
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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

 
Na alle drukte van december en de glorieuze start 
zijn we weer in rustiger bridgewater verzeild. Hoe 
staat het met onze goede voornemens? Wat gaat 
u beter doen? Minder roken, afvallen, lief zijn voor 
uw partner?

De redactie heeft het voornemen minder fouten 
te maken. Doet zij dat dan? Jammer genoeg wel. 
Neem nu het vorige nummer. In het colofon staat 
als secretaris niet Madelon Spek vermeld, maar 
Marlou Meuleman. Voorheen werd hun beider 
functie vervuld door Edy Zonneveld, maar nu 
is de één voor het secretariaat en de ander voor 
de evenementen. En dan tot dertien tellen bij de 
diagrammen. In de puzzel één kaart te weinig, voor 
een beetje puzzelaar wel te vinden, maar toch een 
slordigheidje. En redactie was in kerstsfeer, deelde 
voor de makkelijkste puzzel de meeste ladderpunten 
uit. Te royaal voor de één en te karig voor de ander. 
En er was een reeds lang tevoren ingezonden 
artikel niet opgenomen en nog wel over het verre 
Noorden. Nu past dat gelukkig weer wonderwel bij 
een winternummer van het clubblad, maar toch..

Veel verslagen dit keer. Kerstdrives werden 
opgevolgd door oliebollendrive, appelflappendrive, 
oudejaarsdrive en Nieuwjaarsdrive. En vele 
“eersten” hebben hun schrijftalent weer getoond. 
Vanzelfsprekend is er ook weer aandacht 
geschonken aan de inspirerende woorden van 
de voorzitter bij de Nieuwjaarsontvangst door het 
bestuur van onze club. Het zondagmiddagbridge is 
in ontwikkeling. Het samen na afloop van de drive 
een maaltijd gebruiken is erg aantrekkelijk. Het is 
dan ook samen sociaal bezig zijn. Ditmaal treft u 
ook een artikel aan over een nieuw lid. Misschien 
biedt dat inspiratie voor andere nieuwe leden.

De secretaris heeft de interne regels, waaraan de 
voorzitter refereerde, toegezonden. Lees ze, hang 
ze boven uw nachtkastje, kortom, leef ernaar. 

En voorts treft u de vaste rubrieken aan. Het bestuur 
gaat voorop en de commissies volgen. De stand 
van de externe competitie zou beter kunnen, maar 
er komt in maart weer een Ruitenboertoernooi, 
dus oefenstof genoeg. Vergeet de puzzel niet in te 
zenden en geniet van het nieuwe jaar.

 

IN DIT BLAD
 

Zondagmiddagdrive blz. 07

Kerstdrives blz. 08

Oliebollen drive blz. 11

Oliebollen drive (winnaars) blz. 12

Appelflappen drive blz. 13

Terugblik appelflappen drive blz. 14

Nieuwjaarsontvangst blz. 15

Viertallen competities blz. 17

Meesterpunten blz. 18

Koffertjes blz. 18

Wedstrijdleidershoekje blz. 20

Contractbridge blz. 21

Nieuwe leden blz. 23

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
VAN DE TC blz. 07
CONTRIBUTIE blz. 16
PUZZEL  blz. 25
BARCOMMISSARISSEN blz. 27
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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
Madelon Spek
Hendrik van Randwijkstraat 23, 2264 XL Leidschendam
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
• 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    Tiny van der Harst 070-3311145
e-mail woensdagmiddag@bclh.nl 06-29538208

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:
Jacques Brandt, Wim Dispa, André Geers,  
Laura Haasdijk, Cisca Michon, Herman Nagtegaal, 
Jan Pleit, Madelon Spek, Eric van Tienhoven,  
Wolf Tostman, Joop Weisbeek, Co Zwetsloot 

Dobbepraat zal verschijnen:
27 maart 2019

Kopij inleveren uiterlijk: 
13 maart 2019



5Seizoen 2018/2019 Nr. 4 - februari 2019

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

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat in zeer korte 
tijd vijf druk bezochte drives in het Bridgehome 
hebben plaatsgevonden, de nieuwjaarsdrive 
van het district meegerekend. Zoals onze 
voorzitter van BCLH, Paul Hoevenaars, in 
zijn nieuwjaarsspeech reeds aangaf, alleen 
mogelijk dank zij de enorme inzet van tal van 
vrijwilligers die allemaal op de achtergrond 
hebben bijgedragen aan het succes van deze 
drives. Prijzeninkopers, barmedewerkers, 
wedstrijdleiders, barcommissarissen, versierders, 
enz., enorm bedankt voor alle activiteiten in de 
achterliggende periode.

Het bestuur heeft de noodzaak om de regels met 
betrekking tot alcoholgebruik op te hangen in 
de bar, vanwege de bepalingen in de drank- 
en horecawet, aangegrepen om “huis- 
regels” op te stellen en deze op te han-
gen in de entree en in de barruimte. 
Deze “huisregels” treft u ook aan 
in dit nummer van Dobbepraat.
 
Het zou eigenlijk niet no-
dig moeten zijn, maar 
mede om barmede-
werkers, barcom-
missarissen en 
wedstrijdleiders een 
houvast te geven wat 
wel en niet mag in het 
Bridgehome, hebben we 
ook onze andere afspraken op-
genomen in dit document.

In het jaarverslag Gebouwbeheer 
2017-2018 is uitvoerig bericht over de 
bouwtechnische situatie van het dak van 
het Bridgehome. Het uitgebrachte rapport 
van KIWA/BDA gaf aan dat verder uitstel van 
renovatie ongewenst was. Op basis van een 
viertal uitgebrachte offertes is opnieuw gekozen 
voor onze huidige leverancier Westlandse Dak 
Combinatie uit Wateringen als meest voordelige 
aanbieder. De kosten van de dakrenovatie blijven 
ruim onder de aannames uit het meerjaren 
grootonderhoudsplan. De renovatie zal, afhankelijk 
van de weersituatie, plaatsvinden in augustus 
2019. De werkzaamheden gaan ongeveer drie 
weken duren. Door de werkzaamheden in de 
zomerperiode te laten uitvoeren zal de overlast 
voor het bridgen beperkt blijven.

De werkgroep ventilatie, bestaande uit Aart 
Braun, Dick van der Meer, Albert Wedman 
en de bouwcommissie, heeft in december 
een aantal voorstellen voor vervanging van 

het ventilatiesysteem gepresenteerd aan het 
bestuur. Op basis van deze presentatie heeft 
het bestuur vooralsnog besloten een aantal 
mogelijkheden m.b.t. vervanging/vernieuwing van 
het ventilatiesysteem verder te gaan uitwerken. 
Inmiddels zijn twee offertes ontvangen voor de 
vervanging van de twee bestaande ventilatoren 
van de bar en speelzaal. Door Aart Braun zal, 
gedurende een week op alle speelmomenten, een 
meting plaatsvinden van o.a. CO2, luchtvochtigheid 
en temperatuur van de speelzaal om de 
risico's in kaart te brengen. I.v.m. de komende 
energietransitie, die voor het Bridgehome enorme 
hoge kosten ten gevolge heeft voor verwarming en 
isolatie, zal het bestuur mogelijk nog extern advies 
vragen over de te maken keuzes voor verwarming, 
ventilatie en isolatie van het Bridgehome.

Het buitenschilderwerk van het Bridgehome 
vindt plaats volgens een onderhoudsplan 

van Trimetal (Akzo-Nobel). In 2019 wordt 
het gehele Bridgehome aan de bui-

tenzijde opnieuw geschilderd. In-
middels zijn offertes voor deze 

werkzaamheden opgevraagd 
en zullen de werkzaam- 

heden in de zomer- 
periode plaatsvinden.

Ook in de drukke 
december- en 

januari maand 
gingen er weer tal 

van dingen stuk in het 
Bridgehome. Kapotte 

toiletbrillen (?), toiletreservoir, 
lekkende kranen, een omgevallen 

radiator (niet geschikt als zitbank!) 
enz. Het is dan toch ook weer mooi 

dat al deze mankementen binnen de 
kortst mogelijke termijn zijn verholpen door 

de inzet van onze vrijwilligers. En vanwege 
de enorme berg bridgeboeken die we gekregen 
hebben, moest binnen korte termijn een drietal 
bibliotheekkasten worden aangeschaft bij IKEA, 
opgehaald en in elkaar gezet. En hier bleek weer 
dat ook onze vakmensen grote moeite hadden 
met die IKEA instructies!

Eric van Tienhoven
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ZONDAGMIDDAGBRIDGEDRIVE 
MVV

Zondag 13 januari werd er 
voor de tweede keer een 
“speciale” zondagmiddag 
bridgedrive gehouden, als 
vervolg op de zondag van 
9 december vorig jaar. 
Speciaal omdat in het  
kader van sfeerverbete-
ring de zaal wordt gehal-
veerd door kamerscher-
men en grote planten, het 
eerste kopje koffie/thee 
gratis is (met een stuk 
zelf gebakken cake erbij), 
er hapjes worden geser-
veerd en de mogelijkheid 
wordt geboden om na af-
loop gezamenlijk te eten. 

Eerder, in onder meer 
de Dobbepraat’, is ge-
sproken over het pro-
ject M(aatschappelijk) 
V(erantwoord) V(ereni-
gen). Om ervoor te zor-
gen dat we over 10 jaar 
nog net zo’n club hebben 
als nu, met nieuwe (ook 
jongere) leden. Eén van 
de sporen die we volgen 
is een positieve naams-
bekendheid als bridge-
club. Waar je op niveau, 
maar ook heel gezellig, 
kunt spelen. 

De zondagmiddag is dé middag bij uitstek omdat 
er dan ook niet-leden de sfeer van ons bridge- 
home kunnen proeven.

Ook de afgelopen zon-
dag waren er – net als op 
9 december – ook weer 
enkele niet-leden, die 
naderhand meldden dat 
ze het bijzonder gezellig 
hadden gevonden. Maar 
ook onze eigen cluble-
den lieten het niet afwe-
ten. We hadden weer 28 
paren en na afloop na-
men er 32 mensen deel 
aan het Chinees buffet.

Achter de schermen in de keuken vindt het ech-
te werk plaats. Vooral na afloop. Franka en Kees 
van Leeuwen zijn als barbediening degenen die 
onmisbaar zijn. Evenals Marlou Meuleman. Die 
verantwoordelijk is voor het goed laten verlopen 
van evenementen. Maar ja, dan moet je af en toe 
ook even in de keuken het minder leuke werk 
doen…

De volgende zondagmiddagbridgedrive is op zon-
dag 10 februari. Voor bridgen kun je zo binnen-
lopen. Met of zonder partner. We verwelkomen 
jullie graag!

Wil je deelnemen aan het Chinese buffet geef je 
dan op bij mij.

Cisca Michon: 06 51374682

Cisca Michon

Als je er maar lol in hebt

ACTIVITEITENSCHEMA 2019
drive datum aanvang kosten

ZONDAGMIDDAGDRIVE
Evt. met Chinees

2e Zondag okt – april 13.30 € 2,50
€10,-

SOROPTIMISTENDRIVE  
Goede doelendrive 

Zaterdag 9 maart ja

BLOEMBOLLENDRIVE Vrijdag 22 maart 20.00 €2,50 voor niet-leden
MEDEWERKERSFEEST  
(op uitnodiging)

Zaterdag 13 april 16.00 -

ORANJEDRIVE Zaterdag 27 april 13.30 € 2,50
HEMELVAARTSDRIVE Vrijdag 31 mei 20.00 €2,50 voor niet-leden
CLUB & GROEPSKAMPIOENSCHAP 
(na plaatsing)

Zaterdag 11 mei 10.00 / 13.30 -

 
De zaal opent een half uur voor aanvang
Het medewerkersfeest en het club/groeps kampioenschap zijn verplaatst!
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BRIDGE BOVEN DE POOLCIRKEL

Een anonieme bridger vertoefde enkele weken 
met zijn echtgenote en bridgepartner in of op 
Groenland. Geloof het of niet, ook daar wordt 
bridge gespeeld. Omdat het ’s avonds toch alleen 
maar donker en koud is en je alle sterren na één 
avond ook wel hebt gezien, nam het anonieme 
echtpaar een keer deel aan een voorronde van 
het open Groenlands kampioenschap. Er werd, 
in tegenstelling tot bij ons, niet gespeeld met 
biddingboxen. Dus met spoed moesten de ano-
nieme bridger en zijn echtgenote enige woorden 
Groenlands leren. Groenlands is geen gemakke-
lijke taal, dus regelmatig was er sprake van enige 
verwarring aan tafel en dat soms met bijzondere 
gevolgen.

Noord opende de bieding – in het Groenlands dus 
– met 1SA en Zuid – die zeker na dit spel heel 
graag anoniem wil blijven – probeerde Stayman 
te bieden. Dat ging niet helemaal goed. Na hem 
werd drie maal gepast. Toen hij verbaasd aan 
zijn partner vroeg waarom deze paste kreeg hij 
te horen dat zij na 7♣ (!) niet wist wat te bieden. 
Kennelijk lijkt in het Groenlands twee heel erg op 
zeven.

Enfin. Voor de uitkomst was het groot slem kla-
ver nog niet down. Dus misschien waren er nog 
kansen.

Het gehele spel.

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV32 
432 
AV3 
AB9

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HB6 
987 
HB6 
V1087

♠ 
♥ 
♦ 
♣

754 
HB6 
754 
6543

♠ 
♥ 
♦ 
♣

1098 
AV102 
10982 
H2

West startte met harten. Het contract was niet 
heel erg veelbelovend, met slechts een drie-twee 
fit in troef, terwijl ook nogal wat keren gesneden 
moest worden. Om dit onmogelijke contract enige 
kans van slagen te geven was troeftrekken na-
tuurlijk uit den boze en de lezer ziet het natuurlijk 
al: alle (dubbele) snits zaten goed.

Na alle (zes) geslaagde snits was dit het eind-
spel:

♠ 
♥ 
♦ 
♣

2 
- 
- 
AB9

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
- 
- 
V1087

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
- 
- 
6543

♠ 
♥ 
♦ 
♣

- 
2 
2 
H2

 
Zuid was aan slag en speelde troef twee voor 
dummy’s ♣9. ♠2 werd vervolgens met de Heer 
getroefd waarbij zowel Oost als West moes-
ten ondertroeven. En omdat Wests troefvrouw  
gevangen werd door Noords Aas-Boer maakte 
deze anonieme bridger toch wel eenvoudig zijn 
groot slem en dat in een drie-twee troef fit!

De Groenlanders op de Oost en West plaats  
waren over dit resultaat niet al te zeer tevreden. 
Ik dacht dat ik de één nog tegen de ander hoorde 
zeggen dat ook hij dacht dat ik 2♣ en niet 7♣ had 
geboden. Maar ja, mijn Groenlands is nog steeds 
niet al te goed. Uiteraard had niemand anders op 
dit spel slem geboden, hoewel wel enkele keren 
alle slagen in een SA contract werd gemaakt.

Een anonieme bridger

(naam en adres bij de redactie bekend. Wie 
wil weten of bovenstaande echt heeft plaats-
gevonden kan contact opnemen met Joop 
Weisbeek, lid van DIC en VRIJC)
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KERSTDRIVES

Als bridgeclub gaan we niet met knallend vuur-
werk, maar met drives het oude jaar uit en het 
nieuwe jaar in. Het begint met de kerstdrives. 
Heel bijzonder, want iedereen heeft prijs. 

Meestal is er een inzameling geweest en dan komt 
het. Het ligt per drive verschillend, maar de diverse 
personen die diensten verrichten, hebben een kans 
om even in het zonnetje gezet te worden. Dat kan 
uiteenlopen van een voormalige barvrijwilligster, 
een arbiter, barcommissaris, tot één of meer wed-
strijdleiders toe. De meest bloemige uitreiking die 
ik meemaakte ging gepaard met een berijmde toe-
spraak door Ruud van Dalen, die ik hier citeer, al is 
het maar ter inspiratie voor andere aanbieders. 

Dit is een kerstoverpeinzing, een soort mijmering.  
En ik ga het lezen, want dat is beter dan dat ik 
zing. 
Ik had gehoopt dat nu eens een ander dit zou 
voorlezen,  
Maar het mocht helaas weer niet zo wezen

Maandagmiddag is de dag voor velen 
Om te bridgen en hopelijk niet vals te spelen. 
Afhankelijk zijn we dan van een heleboel mensen 
Die ons een heerlijk middagje toe willen wensen.

Ik begin met een mevrouw die Annie heet. 
Dat ze achter de bar moest stoppen is iets wat 
haar speet. 
Wat ze altijd deed is niet met een paar woorden te 
benoemen. 
We zijn haar niet vergeten daarom krijgt zij van ons 
een mooie bos bloemen.

Verder kwam er als barcommissaris, na Leurs en 
ondergetekende Van Dalen,  
Anneke Postumus waar je toen de drankjes moest 
gaan halen. 
Ze heeft zich met verve van haar taak gekweten; 

Helaas moesten we haar als barcommissaris snel 
vergeten.

Fons en bestuur weer met de handen in het haar, 
Maar wie was plotseling daar? 
Ed Zimmerman wilde wel het stokje overnemen!  
Het ging goed en hij zag totaal geen problemen, 
Maar gezondheid is een groot goed 
Daarom is het dat hij het niet meer doet.

We zaten na deze beslissing met de handen in het 
haar 
Krijg het vervolgens maar eens voor elkaar! 
Wat was de nieuwe tred? 
De naam is Worm en voornaam Fred. 
Hij doet het nu met veel plezier 
Graag een applausje van jullie allen hier.  
Nu nog even alleen de feiten voor de 
maandagmiddag 
Want wie weet wat ik allemaal zag? 
Zeker een Albert Wedman 
Een arbiter die alles oplossen kan 
Spelen en dan nog oplossen alles wat nodig is 
En zelden heeft hij het mis. 
Als Fons met vakantie is valt hij naar genoegen in 
En maakt hij het een ieder naar het zin. 
Ook voor hem een klein cadeau 
Want dat hoort nu eenmaal zo.

Uiteindelijk komen we nu bij Fons de Jong 
Ik ben het met u eens, een behoorlijk grote sprong: 
hij regelt, hij belt, hij hoort dat er mensen niet 
komen opdagen 
en er zijn ook vaak hele andere vragen. 
Soms zie je in zijn ogen een soort van paniek 
maar doorgaan dat doet hij best wel fanatiek. 
Er zijn mensen die hem daarvoor willen belonen 
en hun erkentelijkheid willen tonen. 
Vandaar wordt je aangeboden een envelop 
maar daar rekende je natuurlijk al op.

Verder wil ik namens jullie mijn vrouw maar gaan 
bedanken 
toen ik werd gevraagd dit te doen, begon ik al te 
janken. 
zij beloofde aan de dames dat ik het weer zou 
doen; 
het kostte haar slechts een zoen.

Dichter en Wedstrijdleider

De prijzen
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Dus volgend jaar een andere kandidaat 
die een verhaaltje als dit aan elkaar praat. 
Verder doe vanmiddag zeer je best 
en voor allen een goede kerst. 
 
En dan maar weer bridgen. Soms met een 
telling waar je aan gewoon bent, dan weer wat 
anders. Ooit gehoord van cross imps? Nou die 
was er bij. Per lijn geteld of top integraal over 
de hele zaal. Vele winnaars, veel foto’s, veel 
gezelligheid zo vlak voor het kerstfeest. Fijne tijd 
dat geboortefeest. 

72.17 % Iris Keser Schell en Ingrid van Berg (Macm)

Irene Icastro en 
Trix van Rooijen

Keurig in het pak

Ex-Invallend wedstrijdleider zorgzaam voor de echte  
wedstrijdleider

Paula van Leeuwen deelt uit Wie wordt opa? (prijs-
winnaars dinsdag John 
van Veen en Rik Naus)

Martin Huisintveld goedgemutst.

Drankje toe

En dondermiddag was er weer een eerste prijs: 
Ria van Zonneveld en Hennie Jilleba

En dat ging maar door tot vrijdagavond toe.

Herman Nagtegaal
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OLIEBOLLENDRIVE 2018 Op 27 december 2018 stroomde ons bridgeho-
me vol met enthousiastelingen die de strijd aan-
gingen om de oliebollen. Nou ja, de oliebollen, 
die ook dit jaar weer van voortreffelijke kwaliteit 
waren, gingen weg “om niet”, maar er moest 
wel gestreden worden om de eer. Het was een 
“volle bak” door de deelname van 86 paren. Een 
aantal paren moest zelfs plaats nemen in de  
bestuurskamer.

De leiding was in de betrouwbare handen van 
Erik van Egmond, die natuurlijk ondersteund 
werd door zijn levenspartner Madelon Spek.

Als jullie goed geteld hebben, dan kom je uit op bijna 
200 aanwezigen, die allemaal verzorgd moesten 
worden. Gelukkig was daar het “barteam”, bestaan-
de uit: Suksmi Abbink, gesteund door haar echt- 
genoot en ook weer Madelon, onze actieve, nieu-
we secretaris. Zij bewees dat zij van vele markten 
thuis is. Het barteam moest alle zeilen bijzetten 
om alle dorstigen te laven, maar zij zijn daar voor-
treffelijk in geslaagd.

Na afloop kon Erik de eerste prijs uitreiken aan de 
winnaars Yvonne & Joop Weisbeek. Zij hebben 
keurig aan hun verplichting hebben voldaan door 
een verslag in te sturen van hun ervaringen, dat  
jullie elders in deze Dobbepraat kunnen lezen.

Wolf Tostmann

De oliebollen

De "wintermascottes"

De winnaars Yvonne & Joop Weisbeek
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OLIEBOLLENDRIVE  
(AFLEVERING TWEE) 

Als hoogste eindigen bij een feestdrive van BC Leid-
schenhage heeft zo zijn voordelen. Een ervan is dat 
je een verhaaltje voor het clubblad mag schrijven. 
Een voordeel als je twee maal op rij als hoogste ein-
digt, is dat je het tweede jaar sommige beginzinnen 
kan herhalen!

Vorig jaar begon ik mijn verhaal ongeveer als volgt: 
“Zeventwintig december werd traditioneel de oliebol-
lendrive gespeeld. Onder leiding van wedstrijdleider 
Erik van Egmond speelden bijna honderd paren 
vooral om de eer. De oliebollen werden door de ver-
eniging aangeboden. De avond verliep vlekkeloos. 
Ook toen vlak voor aanvang zich onverwacht een 
extra paar meldde wist deze wedstrijdleider zonder 
problemen en tijdverlies een stilzittafel te voorkomen. 
Alle hulde voor hem. In de meer dan dertig jaren die 
ik inmiddels bridge, heb ik tenminste twee wijsheden 
over bridge geleerd. Als je zelf degelijk speelt in een 
parentoernooi eindig je altijd wel ergens bovenin. 
Winnen blijft echter toch vaak een kwestie van geluk 
hebben.”

De eerste zin is bijna overbodig. Extra drives bij BC 
Leidschenhage zijn altijd zeer goed georganiseerd. 
En wat betreft de tweede zin denk ik, met de ken-
nis van nu, een jaar en ongeveer 2500 gespeelde 
spellen later, ook dat deze nog steeds klopt. Winnen  
is ook een beetje een kwestie van geluk hebben.

Ter illustratie de volgende spellen:

O/NZ ♠ 
♥ 
♦ 
♣

V102 
B1087532 
74 
8

♠ 
♥ 
♦ 
♣

96 
9 
AB1032 
V9752

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B75 
A2 
H85 
AHB103

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH843 
HV6 
V96 
64

Nadat Oost met 1SA opende, Zuid 2♠ bood, West 
3♣ en Noord 3♥, werd Zuid uiteindelijk leider in 4♠ 
gedoubleerd door Oost. ♥9 was voor het Aas, en na 
een getroefde harten en nog twee slagen in ruiten 
en één in klaver was Zuid twee down. Plus 500 voor 
Oost-West zou ongetwijfeld een zeer goede score 
voor hen zijn geweest. Op 27 december lag het spel 
jammer genoeg voor Oost-West precies één kaart 
anders.

Spel 21 
O/OW

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V102 
B1087532 
74 
8

♠ 
♥ 
♦ 
♣

96 
9 
AB1032 
V9752

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B75 
H2 
H85 
AHB103

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH843 
AV6 
V96 
64

♥9 was voor de Heer en het Aas. De leider trok de 
troeven en had na ♥V nog een harten om de vrije har-
tens in dummy te incasseren. Slechts de laatste slag 
werd afgestaan. Minus 1190 voor vier schoppen ge-
doubleerd plus twee kwetsbaar was voor Oost-West 
niet de gehoopte top, maar een gedeelde zaalnul. 
Wat één kaart verschil allemaal niet kan uitmaken. 

Bridge is een spel van twee partners tegen twee 
partners. Goede afspraken – en je daaraan houden 
– zijn ten zeerste van belang om niet te veel slechte 
scores te krijgen. Individuele wedstrijden zijn dan 
ook niet aan mij besteed. Dat is meer een loterij dan 
een serieuze wedstrijd. Na het biedverloop één in 
een kleur (partner) en 1SA (sterke sans) rechts is 
het een eenvoudige en denk ik ook wel goede af-
spraak om doublet als straf te spelen en twee in 
een nieuwe kleur als zwak met een lange kleur. 
Een manche is veelal ver weg met tenminste vijftien 
punten tegen.

Spel 20 (allen kwetsbaar). Je hebt in handen: ♠V96, 
♥AH84, ♦VB42, ♣H9. Na een pas bij partner en een 
1♣ (tenminste een driekaart) besluit ik tot een natuur-
lijk 1SA volgbod. Zuid doubleert…..

Nadat alle kruitdampen en mistwolken waren opge-
trokken, blijkt dat ik ‘slechts’ minus 150 op onze score- 
staat behoef te bij te schrijven. Noord durfde niet te 
passen en Noord-Zuid eindigden in 3♣ en maakten elf 
slagen. Dat is natuurlijk veel beter dan minus 1100 of 
minus 1400 als ikzelf 1SA gedoubleerd had moeten 
afspelen. Het gehele spel:

Spel 20 
W/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AHB8 
7 
A5 
1065432

♠ 
♥ 
♦ 
♣

543 
10963 
109863 
B

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V96 
AH84 
VB42 
H9

♠ 
♥ 
♦ 
♣

1072 
VB52 
H7 
AV87
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Als bovenstaande spellen wat minder gunstig waren 
verlopen had ik waarschijnlijk nog steeds een prijsje in 
ontvangst mogen nemen. Ook de paren die als tiende, 
twintigste, dertigste, enzovoort, eindigden mochten 
een prijs aan de zeer goed verzorgde prijzentafel ko-
men uitzoeken en ik schat dat wij in dat geval twintig-
ste zouden zijn geworden!

Mochten mijn partner (en echtgenote) en ik dan 
met ’kunde’ en ‘geluk’ volgend jaar weer bovenaan  

eindigen dan hoop ik dat de organisatie besluit de olie-
bollenwisselbekertrofee (één woord) definitief aan ons 
uit te reiken.

Rest mij alle lezers een gezond en voorspoedig 2019 
met ook veel bridge plezier toe te wensen.

Joop Weisbeek

APPELFLAPPENDRIVE 2018 

Op 28 december 2018 vond de jaarlijkse Appelflappen-
drive plaats in ons bridgehome. Nou ja, appelflappen: 
volgens deskundigen werden er appelbeignets geser-
veerd en geen appelflappen. Maar, afgezien daarvan, 
smaakten ze voortreffelijk. Wel een grote hap, zodat 
een aantal deelnemers genoegen nam met een halve.

De leiding was in handen 
van de wedstrijdleider 
VRIJC: Malcolm Staallek-
ker, die geassisteerd werd 
door Madelon Spek.

Het home was tot de nok 
gevuld met 76 paren in 
de open lijn en 10 paren 
in de beginnerslijn. Ook 
nu moest een aantal pa-
ren plaatsnemen in de 
bestuurskamer. De grote 
opkomst leidde bij het 
wisselen soms tot op-
stoppingen, maar daar 
nam niemand aanstoot 
aan. Het was een “gezel-
lige bende”.

Een avond als deze staat of valt met de kwaliteit 
van de foeragering. Gelukkig was het team achter 
de bar op zijn uitdagende taak berekend. 

Alle lof voor Marie Thérèse Smits, Annemarie van 
der Linden en Cees Kruisweg, die hun handen 
vol hadden aan het aanslepen van glazen vol met 
van alles. Regelmatig moesten zij de zaal in om 
lege glazen op te halen. Daarom een oproep aan 
ons allen: “Breng na afloop van een ronde de lege 

glazen terug naar 
de bar. Daarmee 
wordt de taak van 
de vrijwilligers 
achter de bar aan-
zienlijk verlicht en 
vrijwilligers zijn de 
kurk waar de club 
op drijft”.

Aan het eind van 
de avond waren 
de winnaars Wim 
Dispa & André 
Geers in de open 
lijn en Suzanna 
Buitendijk & Suzy 
Zuydgeest in de 
beginnerslijn.

Wolf Tostmann

appelflappen appelbeignets
De "open" winnaars

Wereldkampioen Berend van den Bos kijkt toe

Het barteam
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TERUGBLIK OP DE 
APPELFLAPPENDRIVE VAN 28 
DECEMBER 2018 
 
(verslag van de winnaars)

 
Met grote voldoening en veel plezier kijken wij, Wim 
Dispa & André Geers, terug op deze geweldige avond. 
Niet alleen omdat wij de eerste plaats hebben behaald, 
maar meer nog vanwege de uitermate ontspannen 
sfeer die wij allemaal hebben beleefd, onder leiding 
van de wedstrijdleider Malcolm Staallekker. Hij had 
het prima voor elkaar, deze ouderwetse drive, echt 
op z’n “Leidschenhaags”. Een groot compliment komt 
hem toe voor al zijn inspanningen! We zullen er twee 
spellen uitlichten:

Het eerste spel (wij zaten OW):

Spel 5 
N/NZ ♠

♥
♦
♣

HV3 
A1094 
107632 
8

♠
♥
♦
♣

52 
V8653 
VB84 
HB

♠
♥
♦
♣

AB108764 
- 
H5 
10765

♠
♥
♦
♣

9 
HB72 
A9 
AV9432

De bieding ging als volgt:

Noord begint met pas, waarna Oost 3♠ biedt. Zuid 
had het moeilijk met wat te doen. Hij besloot met 4♣ 
te volgen. West paste en Noord na enig nadenken 
ook.

West komt uit met ♠5, waarna ♠V, ♠A en ♠9 bij- 
gespeeld werden. Oost vervolgde met ♠B, (hier-
mee aangevend dat West met de hoogste van de 
overgebleven kleuren moest terugkomen als hij aan 
slag komt). Noord nam de slag met ♠H en speel-
de ♣8. Oost legde ♣10 (wederom aangevend dat 
West harten moest naspelen, Zuid ♣V en West ♣H.  
Er kwam een kleine harten, getroefd door Oost. 
Daarna volgde ♠10, getroefd door Zuid met ♣9, 
overgetroefd met ♣B door West, die een kleine 
harten naspeelde. Wederom afgetroefd door Oost. 
Zodoende ging dit contract gevoelig down met een 
score van (bijna) 100% voor ons. NB: 4♥ zit er voor 
NZ precies in, ondanks de 5-kaart harten tegen. 

Het tweede spel, waarbij wij wederom OW zaten:

Spel 20 
W/- ♠

♥
♦
♣

7653 
B4 
VB92 
432

♠
♥
♦
♣

HB94 
A85 
43 
B1065

♠
♥
♦
♣

AV2 
HV32 
AH8 
AV7

♠
♥
♦
♣

108 
10976 
10765 
H98

 
De bieding ging als volgt:

West Noord Oost Zuid
pas pas 2SA (23-24!) pas
3♣* pas 3♦* pas
3♥* pas 3SA* pas
6SA pas pas pas

3♣ = Niemeijer, vraagt naar 4- en 5-kaarten in de 
hoge kleuren bij de openaar.

3♦ = één of twee 4-kaarten in de hoge kleuren. 
Geen 5-kaart hoog.

3♥ = toont een 4-kaart schoppen.

3SA = toont een 4-kaart harten en geen 4-kaart 
schoppen.

Na 3 SA bood West in één keer 6 SA, dus zonder 
Azen te gaan vragen, vanwege zijn 9 punten en 
23-24 punten van Oost. Zuid startte met ♠10. Oost 
zag dat 6 SA onverliesbaar is en dat 6 SA+1 grote 
kansen heeft als ♣H aan de goede kant zit. het 
zat niet zo, maar 6 SA is gemaakt. Het was geen 
absolute topscore, maar lang niet alle paren hebben 
6 SA uitgeboden.

 
Wim Dispa & André Geers 
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NIEUWJAARSONTVANGST

De voorzitter sprak op 
5 januari 2019 de vele 
aanwezigen toe, na-
dat we onder leiding 
van Jacques Brandt 
door een uitverkochte 
nieuwjaarsdrive met 
zes lijnen waren ge-
loosd. Dat het bestuur 
hierbij voor hapjes 
zorgde was grandioos. 

 

De wedstrijdleider vertelde dat de prijzen vielen op 
de nummers 1, 18 en 19. Aangezien de leden van 
de redactie 17de en 20ste werden, hoeven we daar 
niet diep op in te gaan. Gewoon de verkeerde jaren.
De voorzitter sprak over zijn blijdschap dat we met 
zo velen aanwezig waren. Hij zette het barpersoneel 
in het zonnetje. 

Hij maakte bekend dat Didy Schouten en Adrie 
Fransen 19e waren en het echtpaar de Vries 18e. 

Nummer één waren Eric van Dijk en partner Astrid 
Turion met bijna 67 %.

De voorzitter memoreerde dat er in het interbellum, 
tussen einde competitie Oudjaar en begin Nieuwjaar, 
vier drukbezochte drives waren. Drie maal met 86 
paren en één maal met 76 paren. En ook kwam hij 
nog even terug op het vele werk voor de kerstdrives 
en bedankte met name genoemde personen  
(fam. Saraber en Thoen).

Wat het gebouw betreft kwam de vorig jaar 
aangeschafte supersnelle vaatwasmachine aan de 
orde, met de ledverlichting en de plastic koudesluis. 
Er is hier en daar wat herbestraat en in 2019 wordt 
het dak aangepakt, maar wel zo dat het bridgen er 
niet onder hoeft te lijden. De voorzitter wees op de 
uitbreiding van het boekenbezit en zette uiteen wat 
ermee gedaan gaat worden.

En volgend jaar zijn we weer maatschappelijk 
verantwoord bezig. Alle leden worden verzocht kennis 
te nemen van de borden met daarop de huisregels. 
De voorzitter wekt allen op zich naar de regels te 
gedragen, dus hoffelijk te blijven en van 2019 samen 
een sociaal sportief jaar te maken. Allen dronken 
daarop en mochten op kosten van de penningmeester 
nog wat blijven drinken. Daarbij werden ook weer 
zoutjes op tafel gezet. Dank aan Marlou Meuleman en 
hulpen voor dit alles.         

Herman Nagtegaal

Overleg van voorzitter en secretaris van het bestuur Nummer één Astrid Turion en Eric van Dijk

Het Barpersoneel op deze eerste drive in het nieuwe jaar

Winnaars van de jaarprijs Didy Schouten en Adrie Fransen

Jacques Brandt stuurt de leden 
met de beste wensen 2019 in
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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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VIERTALLENCOMPETITIES NADEREN 
ONTKNOPING

 
In de Tweede Divisie ziet het er somber uit voor 
ons eerste team. De rode lantaarndrager heeft 
nog een eindspurt ingezet, maar de kans om de 
dans te ontspringen in een groep waar vier teams 
degraderen is wel klein. 

Beter ziet het er uit in de hoofdklasse van het district 
Den Haag. LH2 en LH3 laten zien dat de degradatie 
uit de landelijke competitie een vergissing was en 
beide teams strijden vol om het kampioenschap 
waarbij ze al enige afstand hebben genomen van 
nummer drie. LH5 staat in de middenmoot, maar 
LH4 moet nog stevig aan de bak om afdaling naar 
de 1e klasse te voorkomen. 

In die 1e klasse staan drie teams veilig maar zij 
kunnen zich niet echt met het kampioenschap 
bemoeien. Voor LH8 lijkt degradatie onafwendbaar.

Ook in de 2e klasse een gemengd beeld. In afdeling 
4, waar vier teams een dubbele competitie spelen, 
strijdt LH14 volop mee voor het kampioenschap. 
LH12 lijkt hetzelfde lot beschoren als LH8, een 
bijna onafwendbare degradatie. Overigens is hier 
nog niet de helft van de wedstrijden gespeeld. In 
afdeling 5 spelen vier teams van onze club. LH11 
en LH13 bezetten daar de 1e en 2e plaats, mede 
door een overtuigende overwinning van het “all-
ladies” team op LH11: Go Cisca, go! LH10 speelt 
zeer grillig: na een verlies met nagenoeg maximale 
cijfers tegen Noordeinde volgde een gelijksoortige 
overwinning tegen LH15. 

Mede door deze uitslag lijkt het verblijf van dit 
laatste team in de 2e klasse maar kortstondig 
te zijn. In de 3e klasse staan beide teams in de 
middenmoot. De ontknoping in de Tweede Divisie 
vindt op 17 februari plaats. In het district wordt tot 
maart doorgespeeld. De 1e en 3e klasse spelen 
op 23 maart in ons eigen Bridgehome centraal de 
laatste twee wedstrijden. De hoofdklasse en 2e 
klasse doen dat een dag later, op 24 maart, in het 
Denksportcentrum SBS aan de Kerketuinenweg. 

Je kan de laatste scores volgen op https://www.
bclh.nl/wedstrijd, uitslagen district of NBB.

Jacques Brandt

OOK DIT JAAR WEER RUITENBOER!

BC Leidschenhage or-
ganiseert ook dit jaar 
weer twee voorrondes 
van het Ruitenboer 
Toernooi, een op dins-
dagmiddag 12 maart 
en een op vrijdag-
avond 15 maart. Het 
Ruitenboertoernooi is 
speciaal bedoeld voor 

de gemiddelde clubspeler. Het is opgezet om de 
vele bridgers die niet buiten de eigen club spelen 
kennis te laten maken met een grootscheeps lan-
delijk toernooi. Daarom mag iedereen wel aan de 
voorrondes op de eigen club deelnemen om daar 
een mooie fles wijn te winnen, maar zijn sterke 
spelers uitgesloten van deelname aan de halve 
finales. Daaraan mogen alleen spelers met een 
rating van maximaal 1800 deelnemen. Voor club-
leden die op twee dagdelen spelen is deze limiet 

verhoogd tot 2200. Tijdens die halve finales kan 
je je plaatsen voor de feestelijke finale die op 15 
mei in het Nationaal Denksportcentrum in Utrecht 
wordt gehouden. 

Het bestuur steunt het initiatief om leden kennis 
te laten maken met een groot landelijk toernooi. 
Daarom neemt de club de inschrijfkosten voor 
zowel de voorrondes als de halve finale voor 
haar rekening. Voor beide voorrondes geldt een 
maximale deelname van 18 paren. Indien er meer 
inschrijvingen zijn krijgen spelers die gerechtigd 
zijn aan de halve finale deel te nemen voorrang. 
Bij een maximale deelname van 18 paren kun-
nen drie paren zich plaatsen voor de halve finale 
die op zondag 14 april wordt gespeeld. Locatie 
wordt nog bekend gemaakt, maar is in de regio 
Den Haag. De finale wordt op zondag 15 mei 
gespeeld. Schrijf je snel in op de intekenlijsten,  
vol = vol. De inschrijving sluit op 23 februari. 

Kijk voor je NBB-rating op www.nbbclubsites.nl/
club/3006/mp_overzicht. 
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KOFFERTJES

 
Zoals bij nagenoeg iedereen bekend is, stelt onze 
club sinds een aantal jaren koffertjes beschikbaar 
om thuis toernooien te spelen. De uitslagen van 
deze toernooien kun je dan vergelijken met je  
eigen “thuisscores”.

Wat niet bij iedereen 
bekend is: het is veel 
werk is om de inhoud 
van de koffertjes sa-
men te stellen. Aller-
eerst moeten er leuke/
interessante toernooi-
en worden uitgezocht. 
Vervolgens moeten 
per spel de scores-
taatjes worden uitge-
print. Daarna moeten 
alle spellen conform 
de scorestaatjes wor-
den gedupliceerd. Dit 
dupliceren heeft Nel-
lie de Jong al die ja-
ren (handmatig) voor 
onze club gedaan.

 
Nu wij 2 nieuwe dupliceermachines hebben,  
is dit niet meer nodig. Langs deze weg willen 
wij Nellie heel hartelijk bedanken voor het werk 
dat zij heeft verzet. Uit praktische overwegingen  

hebben wij haar niet bedankt met bloemen of een 
doos bonbons. Afgelopen zondag 13 januari is zij 
gefêteerd op gratis deelname aan onze zondag-
middag bridgedrive. Konden zij en haar man Jac-
ques een paar gratis drankjes nuttigen en konden 
zij deelnemen aan het Chinese buffet.

Nellie, Dank je wel! 

Het “verversen” van de koffertjes wordt op dit 
moment door een team van drie vaste mensen 
gedaan (Frits den Haring, Janna van Tienho-
ven en Cisca Michon), waarbij Wolf Tostmann,  
Jan Bourquin en Martin Huisintveld regelmatig on-
dersteuning leveren.

Mocht je vragen/opmerkingen of ideeën hebben, 
of wilt je ook een keer meehelpen? 

Meld je dan bij:

Cisca Michon: 06 51374682

Ciska Michon

MEESTERPUNTENREGISTRATIE 
DECEMBER 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. H.P. Boesberg 
•  Mevr. S.M. van Hooft 
•  Mevr. M. van der Pol-Leenman 
•  Dhr. E. Moerland 
•  Dhr. S. Speets

Districtsmeester  
[2000 meesterpunten, insigne: klaveren in goud]
• Dhr. C.C. de Gooijer 
•  Dhr. D. Kazaniecki 
•  Dhr. A. Rijkeboer 
•  Mevr. J.H. Thoen-de Knegt 
•  Mevr. C. van Straten-Bargeman 
•  Mevr. A.T. Hoogland-van Eekelen

Regionaalmeester  
[5000 meesterpunten, insigne: ruiten in goud]
• Mevr. M.R. Verweij-Jansen 
• Mevr. J.G. de Haas-Leeuwestijn 
• Dhr. J. Hendrikse 
• Dhr. W. Huis

Kandidaat bondsmeester  
[10.000 meesterpunten, insigne: harten in brons]
• Dhr. W. Maasen van den Brink 
• Mevr. H.A.M. Ledeboer-Mos

Bondsmeester  
[15.000 meesterpunten, insigne: harten in zilver]
• Dhr. O. van Egmond 
• Dhr. R. Shah 
• Dhr. R.L. van der Ploeg 
• Dhr. A. Glass

Laura Haasdijk

Nellie de Jong
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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



20 Seizoen 2018/2019 Nr. 4 - februari 2019

WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE

 
Leren bridgen voor jong en oud

Het spreekwoord: “Jong geleerd is oud gedaan” 
is op onze tak van sport niet echt van toepassing. 
Heel weinig jongeren leren bridgen in verhouding 
tot het aantal ouderen dat aan een cursus begint. 
Veel mensen hoor ik dan ook verzuchten: had 
ik dit leuke spelletje maar eerder geleerd. Maar 
soms lijkt het de wereld op zijn kop als je hoort 
dat een echtpaar gaat leren bridgen omdat hun 
jonge zoon het aan tafel over niets anders heeft. 

Leren bridgen is leuk en moeilijk. Op het 
pad van bridgeleerling naar clubspeler kom 
je verschillende drempels tegen. Als je bent 
begonnen aan een cursus is de eerste horde 
genomen. Aan het einde van de cursus wil je wel 
eens gaan meedoen aan het echte werk, maar 
hoe doe je dat? 

Onze bridgeleraren regelen hiervoor graag een 
passagelijn bij onze club. De mensen spelen in 
hun eigen groepje onder de veilige hoede van de 
bridgeleraar, die ook nog het een en ander kan 
uitleggen over het gebruik van bridgemates en 
hoe je je aan tafel aan de regels kunt houden. 
Maar dan… Spelen op een echte club. Een 
aantal beginnende bridgers trok van de zomer 
de stoute schoenen aan en vroeg aan Malcolm, 
onze WL van de vrijdagavond, of hij ze in een 
eigen beginnerslijn zou willen indelen. Zo gezegd 
zo gedaan en voor deze mensen is de volgende 
drempel genomen. Zij hebben tijdens het 
zomerbridge elke week gespeeld en zij spelen nu 
nog steeds met veel plezier in hun eigen lijn op 
de VRIJC.

Voor jonge spelers is het weer anders. Zij leren 
het spelletje van een enthousiaste ouder of 
grootouder, soms op school via minibridge. Er zijn 
echter niet veel jongeren die op een club spelen. 
Het wordt vaak veel te laat ’s avonds en er spelen 
geen andere jongeren op de meeste clubs. Op 
onze vrijdagavond spelen er nu ongeveer negen 
en daar zijn we heel blij mee. 

De Commissie Jeugdbridge van de Bridgebond 
is druk bezig met het neerhalen van de drempels 
voor deze groep. Een paar jaar geleden heeft 
men het NBB Jeugdbridgekamp weer nieuw leven 
ingeblazen. Een goed initiatief met enthousiaste 
leiding en deelnemers. Kinderen die mee willen 
hoeven niet te kunnen bridgen, als ze spelletjes 
leuk vinden zijn ze meer dan welkom. En er 
worden ook andere sporten en spellen gedaan.

Als gevolg hiervan loopt de centrale 
pupillentraining in Utrecht ook voller. Kinderen 

zijn enthousiast om elkaar daar weer te zien, want 
ze komen uit het hele land. Sinds een tijdje ben ik 
een van de jeugdcaptains en geef ik daar training 
aan de jongsten. Afgelopen zondag sprak ik met 
een vader. Een goede speler die zijn zoon al een 
eindje op weg heeft geholpen in de bridgewereld. 
Hij sprak zijn bewondering uit voor wat we 
allemaal voor de jeugd doen. Ook spraken we 
over de mooie initiatieven van (groot)ouder-kind-
bridge. Ik was hier heel enthousiast over. Toen 
maakte hij een opmerking die is blijven hangen: 
Veel ouderen willen een kind zo graag snel en 
goed leren bridgen, dat ze er bovenop zitten 
en heel veel feedback geven op een fanatieke 
manier. Dit zorgt er soms voor dat de kinderen 
niet meer willen.

Ik denk dat het klopt, niet alleen bij de jeugd, en 
dat wij als doorgewinterde bridgers niet teveel 
moeten willen van de beginnende spelers. 
Aanwijzingen doseren en alleen uitleg geven als 
erom gevraagd wordt. Laat de opleiding bij de 
docenten en begeleiders. Want genieten van het 
spel en van de sociale kanten van het bridge zal 
toch steeds het doel moeten zijn.

En ken je iemand tussen de 10 en de 17 jaar die 
dol is op spelletjes: geef hem of haar op voor het 
Jeugdkamp: 

https://www.bridge.nl/nieuws/
bridgejeugdkamp-2019/ 

Madelon Spek
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CONTRACTBRIDGE ONDER DE 
LOEP 

 
Onder deze titel werd in 1979 een pamfletje ver-
spreid met een oplage van 2500 stuks. Onlangs 
bij het opruimen van mijn bureau kwam het totaal 
verfrommeld tevoorschijn.

De auteur, J. van der Gaag, wilde destijds samen 
met een geestverwant een boek uitgeven waarin 
hij zijn onvrede uit over de zijns inziens over- 
bodige franje en het gebrek aan logica in het con-
tractbridge. Alvorens zo’n boek plompverloren de 
wereld in te sturen - op een enkele uitzondering 
na zou geen bridgespeler de moeite nemen dit te 
lezen - probeerde hij eerst belangstelling te wek-
ken met wat opmerkingen en voorbeelden.

Het pamflet behandelt vier onderwerpen:
1. Hoe komen we van de conventies af?
2. Beloning en straf gaan op de schop.
3. Vereenvoudiging van de scores.
4. Introductie nieuw biedelement: Nulo.

Betreffende punt 1 een paar grepen uit zijn bied-
voorstellen:

“(...) Indien een speler slem overweegt, wil hij 
graag weten over hoeveel azen zijn partner be-
schikt. Hij verkrijgt deze informatie door een 
vreemdsoortige afspraak. Hij biedt 4♣ of 4SA: dit 
heeft niets met klaveren of sans te maken, maar 
camoufleert slechts de vraag: “Hoeveel Azen heb 
je, partner?” Het woord ‘camoufleert’ is op zich-
zelf al onjuist, aangezien de opponenten even-
eens van de code op de hoogte zijn. Heeft partner 
twee Azen, dan zegt hij dit niet met zoveel woor-
den...nee, hij gaat weer ‘camoufleren’ en biedt 4♠ 
respectievelijk 5♥, elk van de twee een volkomen 
irrelevant bod dat bovendien het biedniveau zin-
loos opvijzelt.”

Hij schetst hierbij een situatie die we, toege- 
geven, allemaal kennen:

“(...) Het komt meer dan eens voor dat een aan-
komend speler, die de slemconventies nog niet 
goed onder de knie heeft, enigszins hulpeloos 
en schuldbewust de kring rondkijkt. Kennelijk is 
hij zijn lesje vergeten. Meestal zal een opponent 
hem vriendelijk tegemoet treden met de vraag: 
“Hoeveel Azen heb je?” Op het antwoord “ik heb 
er maar één”, roepen waarschijnlijk de andere 
drie in koor: “oh, dan moet je 4♥ zeggen”, zonder 
dat iemand op de gedachte komt dat hier je rein-
ste kolder wordt bedreven.

Om het optimale contract te bereiken is het natuur-
lijk nuttig om uit te vinden hoeveel azen partner 

heeft. Waar wij op tegen zijn, is de hocus-pocus 
om de gewenste informatie te verkrijgen. Wat is 
erop tegen als speler en partner recht op de man 
af gaan en de biedronde als volgt verloopt?:

Zuid:    2♠
Noord: 3♥
Zuid :   3♠: hoeveel azen, partner?
Noord: 4♥; ik heb 2 azen
Zuid:    6♠

Geef toe dat bij toepassing van deze methode 
a)  dezelfde informatie wordt verkregen als via 

4♣  of 4SA,
b)  het bod van 4♥ relevant is en bedoelt wat het 

zegt en
c)  het biedniveau niet zinloos wordt opgevijzeld.

Vanzelfsprekend houdt het verstrekken van infor-
matie de biedronde open, ook al zou tegelijkertijd 
gepast worden.”

De auteur heeft ook geen goed woord over voor 
de sterke 2♣ opening. Hij doet dit af als verstop-
pertje spelen. 

“(...) Waarom kan openaar niet met een duidelijk 
en relevant bod in bijv. harten voor de dag ko-
men en tegelijk laten horen dat hij over 23 pun-
ten beschikt? Partner is vrij te weigeren. Met een 
miserabele hand zegt hij: “Pas, ik heb 2 punten.” 
Deze informatie houdt de biedronde open, laat 
het hartenbod voor wat het is en stelt openaar in 
staat in alle rust en vrijheid de toestand nog eens 
te bezien.”

Het geheel doet wel erg revolutionair aan. Aan-
gezien er de afgelopen 40 jaar alleen maar con-
venties zijn bijgekomen, is het boek - indien ooit 
uitgegeven - kennelijk geen bestseller geworden.
Bovendien was het gebruik van biedboxen in die 
tijd nog niet algemeen. Je kunt je toch nu niet voor-
stellen dat iemand een bod op tafelt legt en tegelijk 
roept hoeveel punten of hoeveel Azen hij heeft? 
Wordt het weer net zo rumoerig als vroeger. 

Het staat uiteraard iedereen vrij om deze directe 
methode bij een potje huiskamerbridge eens uit 
te proberen.

Jan Pleit
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Samen  Sociaal  Sportief
Huisregels

• Wij spelen volgens de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond.

• Wij gedragen ons aan tafel hoffelijk jegens partner, tegenstander  
 en wedstrijdleider of arbiter.

• Onder de 18 wordt geen alcohol geschonken.

• Er kan om legitimatie gevraagd worden.

• Alcohol wordt geschonken van 13.00 tot uiterlijk 01.00 uur.

• Openingstijden van de bar zijn van een half uur voor aanvang van  

 de bridgedrive tot uiterlijk 01.00 uur.

• Roken mag alleen buiten en in de aparte rookruimte.

• Sigarettenpeuken alleen in de asbakken deponeren.

• Jassen in de garderobe ophangen (de buitendeur gaat dicht).

• Achter de bar en in de keuken alleen toegang voor  

 barmedewerkers en barcommissaris.

• Alleen helpen met bedienen als je hiervoor gevraagd wordt.

• Er worden alleen consumpties ingeschonken door de  

 barmedewerkers; in de toiletten hangen plastic bekertjes  

 voor water.

• Pinda’s alleen in de barruimte nuttigen.

• Vaasjes met pinda’s op de tafels en op de bar laten staan.

• Na de laatste kaart: einde ronde op de bridgemate invullen,  
 de biddingboxen sluiten, spellen terug naar de WL, tafels opruimen 
  en stoelen aanschuiven.

• Laat de zaal netjes en opgeruimd achter.

• Al uw vaat uit de zaal op de verzamelbar plaatsen.

• Bierflesjes in de juiste kratten zetten. 

• Rest-afval in prullenbakken doen.

• Papier in papierbakken deponeren.

Dank u wel!
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CO EN CARLA ZWETSLOOT,  
NIEUWE LEDEN

Al enige tijd loopt Co Zwetsloot als nieuw lid rond 
op de club. Hij kondigde aan dat zijn vrouw hem 
binnenkort volgt. In vroeger jaren was Co een 
verwoed en goed bridger. In de jaren 65-72 bij de 
Sleutels en Buitenhof. En na jaren heeft hij zijn hobby 
weer opgepakt.

Het echtpaar woont sinds 2014 in Pijnacker. Carla 
komt oorspronkelijk uit Sassenheim en Co uit Lisse. 
Zij hebben elkaar ontmoet op de HBS, op het Fioretti 
College in Lisse. Co is later organische scheikunde 
in Leiden gaan studeren en leraar scheikunde 
geworden op het College Hageveld in Heemstede. 
Carla is jeugd- en kinderpsycholoog geworden in 
Alphen a/d Rijn, waar ze ook zijn gaan wonen. 
Zij konden op hun 55ste gebruik maken van een 
zogeheten FPU-regeling. Het leraarschap van Co 
en het werk van Carla beviel nog goed, maar ze 
zeilden samen al heel lang, dus leek het hen een 
mooi idee om de wereld rond te gaan. Ze hebben 
geen kinderen, dus daarvoor hoefden zij niet thuis te 
blijven. En je weet maar nooit hoe lang zo’n regeling 
stand houdt. Zij hebben hun huis en haard in Alphen 
a/d Rijn verkocht en zijn vertrokken met de bedoeling 
om zo lang mogelijk de wereld rond te reizen.

Met hun Lotus, een ‘zeilbootje’ van 12,5 meter, hebben 
zij de verste uithoeken van de wereld bevaren. Zij 
hebben er enorm van genoten; zo veel gezien en zo 
veel meegemaakt. Dat is niet te beschrijven. 

Hun zeilen begon in 1980. Eerst schaften ze een 
heel bescheiden boot (6 meter) aan en gaandeweg 
een wat grotere. Op een bepaald moment hadden 
ze een soort bouwpakket en Co vond het ontzettend 
leuk om in zijn vrije tijd zelf een bootje te bouwen. Elk 
bootje kreeg de naam Lotus. Dat is de benaming van 
een bijzondere bloem met een mystieke betekenis.  
Na IJsselmeer en kleine tochtjes op zee kwam het 
grote zeezeilen. Stormen en onweer hebben zij 
overleefd. 

Overal zijn ze geweest. Echt op bijna alle 
continenten: Afrika, Zuid-Amerika, Australië, 
Nieuw-Zeeland, Azië, de Stille Oceaan met al die 
verschillende eilanden en atollen.

Dan kwamen Co en Carla op zo’n eiland aan en dan 
bleven ze netjes op het strand totdat de bewoners 
naar hen toe kwamen. Het allerbelangrijkste is 
respect te hebben voor de mensen waarmee je in 
contact komt. Zij hebben dus mooie herinneringen en 
vooral geweldig genoten. Maar ja, gezien de leeftijd 
werd het weer tijd om te settelen. Het was een hele 
verandering om als landrot verder te leven. Ze zijn 
heel fanatiek gaan bridgen – vooral Co. Vroeger in 
zijn studietijd zat hij in de top van Nederland. In 45 
jaar had hij geen meer kaart aangeraakt, maar nu 
heeft hij de smaak weer te pakken, met het gevolg 
dat hij een nieuwe passie heeft. Co speelt een 
paar keer in de week met verschillende partners. 
Carla bridget op bescheiden niveau, maar vindt het 
ook leuk en is kennis komen maken op de Docm. 
En als het zo uitkomt, gaan ze toch nog een tijdje 
lekker op reis zolang de boot nog niet verkocht is.  

Bewerking van een interview door 
Herman Nagtegaal

De Lotus in het Beagle kanaal

Kaap Hoorn

Paaseiland
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BROCHURES • FOLDERS • NIEUWSBRIEVEN 

JAARVERSLAGEN • BOEKEN • POSTERS 

KALENDERS • MAGAZINES • LEAFLETS

DOCUMENTATIEMAPPEN • RINGBANDEN

EN TABSETS • BANNERS • HUISSTIJLEN

BUITENRECLAME • BINNENRECLAME

ADVERTENTIES • RELATIEGESCHENKEN

Tel. 070 - 361 54 44
info@arrowgrafitotaal.nl

Laan van Sion 10, 2286 WB Rijswijk&
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 253

Probleem A
♠ 
♥ 
♦ 
♣

-
A
A3
A32

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH
3
9
HV

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V
4
V764
-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

32
2
HB
5

Harten is troef. Zuid aan slag moet 5 slagen maken 
tegen elke verdediging.

Troef een schoppen met ♥A, steek over naar ♦B en 
speel dan ♥2 waarop ♦A verdwijnt. Oost komt aan 
slag en moet ruiten naspelen voor de Heer. Hierop 
komt West in ♠/♣ dwang.

Probleem B
♠ 
♥ 
♦ 
♣

H9876
654
H3
AB2

♠ 
♥ 
♦ 
♣

53
V982
V10872
108

♠ 
♥ 
♦ 
♣

42
HB107
AB9
V976

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AVB10
A3
654
H543

Zuid speelt 4♠. Hij krijgt ♥2 uit en ontsnapt dus aan 
de ruitenstart. Hoe is dit contract nu te maken?

Hij moet de eerste slag duiken zodat West niet 
meer aan slag kan komen om ruiten te spelen. Stel 
Oost speelt troef na, dan maakt Zuid ♠A en ♥A en 
steekt met ♠H over naar tafel. Hij troeft een harten 
en speelt ook zijn laatste troef waarop Oost een  
ruiten weggooit. Naar Noord met ♣A en de voorlaat-
ste troef. Oost moet zijn laatste harten afgooien. Op 
de laatste troef moet hij zijn ♦A sec zetten of klave-
ren wegdoen. Doet hij het laatste, dan volgt ♣H en 
klaveren. Oost moet dan naar ♦H toespelen.

Probleem C
♠ 
♥ 
♦ 
♣

4
76
B10976
AV543

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B8
VB1095
H3
B987

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HV1093
H843
A2
106

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A7652
A2
V854
H2

Zuid speelt 5♦. West komt uit met ♥V. Hoe maakt hij 
het contract bij het beste tegenspel?

Helaas ontbrak in het diagram ♦2 bij Oost. Ik neem 
aan dat de puzzelaars deze kaart wel wisten te 
plaatsen; je moet tenslotte altijd je kaarten tellen...
Zuid neemt ♥A en probeert direct zijn hartenverlie-
zer op te ruimen. Dus ♣H, ♣A en ♣V. Oost moet 
laag troeven en Zuid troeft over. Nu volgt ♠A en een 
afgetroefde schoppen, dan weer een klaveren in de 
hand getroefd en schoppen op tafel getroefd. Hoog 
voortroeven door OW is zinloos, want dan wordt de 
verliezende harten afgegooid. Van tafel komt nu de 
vrije vijfde klaveren en Zuid gooit harten weg. Als 
Oost met ♦A troeft, maakt West alleen nog ♦H; troeft 
West met ♦3, dan vallen later ♦A en ♦H over elkaar.

LADDERPUZZEL 254

Probleem A
♠ 
♥ 
♦ 
♣

-
V7
B92
-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

3
B
H85
-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

-
H952
V
-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B
8
A73
-

Zuid is aan slag en moet met schoppen als troef 
drie slagen maken tegen de beste verdediging.
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Probleem B
♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV104
H73
A104
V94

♠ 
♥ 
♦ 
♣

95
864
VB732
H73

♠ 
♥ 
♦ 
♣

7632
AB1052
95
106

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HB8
V9
H86
AB852

Zuid speelt 3SA. Uitkomst ♥8. Hoe maakt hij dit 
contract tegen de beste verdediging?

Probleem C
♠ 
♥ 
♦ 
♣

V8
1063
AVB96
AV4

♠ 
♥ 
♦ 
♣

543
A85
H532
1052

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B1072
HV74
1087
76

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH96
B92
4
HB983

Door een biedmisverstand belandt Zuid in een  
‘onmogelijke’ 6♣. West is geen helderziende en 
start met ♦2.
Dat geeft de leider de kans zijn contract te maken 
ondanks het beste tegenspel. Hoe?

Oplossing rekenpuzzel december:
De inhoud van de holle ruimte is 80 x 80 x 80 = 
512.000 cm³ = 0,512 m³. De rest van de kubus is 
beton, dus 0,488 m³ x 2400 = 1171 kg (afgerond).

Rekenpuzzel februari:
Als je de getallen 590, 508, 344 en 221 allemaal 
deelt door hetzelfde hele getal van twee cijfers, krijg 
je vier keer dezelfde rest. Hoeveel is die rest?

Een juiste oplossing van het A-probleem 
levert 5 punten op, van het B-probleem 10 
punten en van het C-probleem 20 punten. 
Inzending uiterlijk 11 maart 2019 per e-mail 
naar: janpleit@gmail.com
of per post:
Huyssitterweg 10
2266 HE Leidschendam (Stompwijk)

LADDERSTAND NA PUZZEL 253

 
Er kwamen 14 inzendingen binnen waaronder een 
nieuwe deelnemer. Lijstaanvoerder Adrie Fransen 
mag een fles wijn ophalen bij haar wedstrijdleider.

Adrie Fransen   +35 210 
Paul van den Bos   +35 180 
Hans-Dirk Bakker  +35 155  
Herman Nagtegaal   125  
Wybo Kervel   +  5 115  
John van Veen    110 
Frits den Haring   +35 105 

Reinout Hoefer   +35 105 
Wolf Tostmann   +35 105 
Joop Weisbeek   +35 100 
Jan Coenen      95 
Bert Toet   +35   95 
Jan Greve    +35   80  
Frits Saraber   +35   70  
Fons de Jongh   +35   35 
Piet Slootweg   +35   35 
Katie Vroklage   +35   35 
Just Duurkoop      25 
Ria Goeman      15

     Jan Pleit 
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BARCOMMISSARISSEN

MACM  Fred Worm 070 - 3863709 
 
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  070 - 3201911
 Nel van Heijningen 070 - 3270254


 
 




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

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

 

 


