
VRIJWILLIGERSFEEST OM NOOIT TE VERGETEN

BLOEMBOLLENDRIVE GROOT SUCCES 

KONINGSDAG LUISTER BIJGEZET

CLUBKAMPIOENEN ERIK VAN EGMOND EN MALCOLM STAALLEKKER

CLUBGEBOUW IN SEPTEMBER 25 JAAR GELEDEN GEOPEND,  
DAT WORDT FEEST 
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Zaalversiering gericht op de vrijwilliger

Wolf Tostmann fotografeert de 
winnaars van vrijwilligersdrive Clubkampioenen Wie wordt clubkampioen?

Oranje leeft

Wachtend op de 
uitslag van de gezellige 
bloembollendrive
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Rens Hame�
Reparatie van al uw 
antieke klokken en 
vintage horloges.
Op afspraak:

070 3272902
klokken@atelierhamers.nl

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
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VAN DE REDACTIE

 
Het seizoen loopt ten einde en de zomer komt eraan. 
Daarin zal als vanouds weer worden gebridged. Maar 
het volgend clubblad verschijnt pas in september en 
dat is alweer de herfstmaand.

In de afgelopen voorjaarsperiode was het weer feest 
en waren er bijzondere wedstrijden. De verslagen over 
de bloembollendrive, de clubkampioenschappen, 
medewerkersfeest, paasdrives en het Oranjefeest 
vertellen daarover meer. En de winnaars geven hun 
impressies weer. Naast clubkampioenen zijn er ook 
weer eerste plaatsen behaald bij het externe viertallen. 
De TC heeft de resultaten doorgegeven. Verder 
zijn er op vele niveaus meesterpuntencertificaten 
uitgereikt. 

Er is weer een feestelijkheid aangekondigd. Op 10 
september is het 25 jaar geleden dat ons clubgebouw 
officieel in gebruik werd genomen. Bij de opening 
kregen we als leden allemaal een fles wijn met een 
‘eigen’ etiket. Wellicht een suggestie, hoewel niet alle 
leden wijndrinkers zijn.

Voorts zijn enkele bijdragen van leden opgenomen 
van activiteiten elders. Allemaal ter inspiratie voor de 
club.

De vaste rubrieken maken dat Dobbepraat zijn 
vertrouwde indeling kan houden. Daardoor blijven 
we op de hoogte van plannen van het bestuur en de 
resultaten van onze vertegenwoordigers. 

Zo blijft ons clubblad een clubblad en geen bridgeblad, 
daar zijn er al genoeg van.

 

IN DIT BLAD
 

Het is bijna zover blz. 07

Bloembollendrive blz. 08

Paasdrives blz. 09

Van een dankbare vrijwilliger blz. 10

Medewerkersfeest blz. 12

Koningsdag blz. 13

Oranjedrive blz. 14

Clubkampioenschap algemeen blz. 15

Mei 2019 clubkampioenschap blz. 16

Viertallencompetitie blz. 18

Meesterpunten blz. 19

Deense slag blz. 19

Wedstrijdleidershoekje blz. 20

Zoef Zoef blz. 20

Etiquette aan de bridgetafel blz. 20

De wet in Monte Gordo blz. 21

Blijven zitten blz. 22

Bloembollendrive, verslag van de winnaars  blz. 23

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
CONTRIBUTIE blz. 07
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,
 dobbepraat@bclh.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, Harry van Daelen, Erik van 
Egmond, Laura Haasdijk, Pauline Hoefer, Paula 
van Leeuwen, Hans Metselaar, Thomas Michielsen, 
Herman Nagtegaal, Jan Pleit, Madelon Spek, 
Malcolm Staallekker, Wolf Tostman, John van Veen 
 
Dobbepraat zal verschijnen:
25 september 2019

Kopij inleveren uiterlijk: 
11 september 2019

Zomerdrives: 's avonds di, do, vrij en do middag
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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
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VAN HET BESTUUR

“We zijn door!”, klonk het afgelopen vrijdagavond 
enthousiast door de zaal. Een twaalftal Leidschen-
hage spelers (zes paren = drie viertallen) was in 
Utrecht om te spelen voor de Hoofdklasse Beker 
tegen een team uit Nijmegen. In de zaal was er 
appcontact met de captain Toos van Leeuwen. Er 
werd gewonnen met 149-140 na een spannende 
wedstrijd. Nu mogen ze de finale spelen op 25 mei. 
Veel succes! Ieder nadeel heb z’n voordeel, zei 
een bekende voetballer en in dit geval was het de 
degradatie vorig jaar die het mogelijk maakte om 
een sterk hoofdklasse team op te stellen. En in de 
viertallencompetitie is er weer netjes gepromoveerd 
gelukkig. Volgend seizoen hebben we weer 
twee teams in de tweede divisie. Ook BCLH 
7 (1e klasse), 13 (2e klasse) en 16 (3e 
klasse) zijn gepromoveerd.

In ons Bridgehome bruist ‘t het 
hele jaar door van de activitei-
ten. De TC en ons nieuwe 
bestuurslid evenemen-
ten hebben het druk. 
Gelukkig staan ook de 
wedstrijdleiders en barme-
dewerkers steeds weer klaar 
om ons op geslaagde bridgedrives 
te trakteren. Gisteren mocht ik mee-
doen met de groepskampioenschappen 
in de B-lijn met mijn partner van de vrijdag-
avond, neefje Tony. Toen we ’s middags bin-
nenliepen was het al een drukte van belang. De 
A-spelers waren ’s ochtends al begonnen met hun 
clubkampioenschap en de groepskampioenschap-
pen vingen om 2 uur aan. Het werd een gezellig en 
sportief bridgefeest met bubbels en een beker voor 
de winnaars. Een uitgebreid verslag hiervan vind je 
elders in deze Dobbepraat. 

De Jaarlijkse Koningsdrive vond dit jaar plaats 
op een zaterdag en binnenkort kunnen we op  

vrijdagavond 31 mei weer aan de Hemelvaartdrive 
deelnemen. Naast de reguliere clubcompetities is er 
veel te doen.

Laatst keek ons bestuurslid weer eens naar de 
gedenkplaat boven de ingang van de zaal en zag de 
tekst “Een droom van enkelen werd een Bridgehome 
voor velen” met de datum 10 september 1994. 
Hé, dat betekent dat we in september weer een 
jubileum hebben, namelijk 25 jaar Bridgehome 
Leidschenhage. Dat werd een extra punt op de 
bestuursagenda, want voor een feestje zijn we altijd 
in! Als we in september na het zomerbridgen weer 
van start gaan met het nieuwe seizoen, zullen we 
hier vast iets van gaan merken.

Over zomerbridge gesproken: we gaan deze 
zomer in de maanden juli en augustus weer 

spelen op de donderdagmiddagen en 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagavon-

den. De wedstrijdleiders en barcom-
missarissen zullen weer bij toer-

beurt de organisatie op zich 
nemen, bijgestaan door 

de barmedewerkers. En 
hulp is altijd welkom! 

De dinsdagmiddag valt af 
dit jaar, want onze zusterver-

eniging Kom Kom …Maer gaat 
op deze middag haar zomerbridge 

organiseren (met de maandagavon-
den). Voor een overzicht van de zomer-

bridgemogelijkheden in Nederland kunt 
u terecht op de website van de bridgebond.  

https://www.bridge.nl/zomerdrive-agenda/

Tijdens de zomermaanden zal gestart worden met 
de renovatie van ons dak. Het zomerbridgen zal 
gewoon doorgaan maar mogelijk zal er wel enige 
overlast zijn.

Het bestuur wenst iedereen een mooie zomer toe.

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

De ABC consulent: Zoals het hoort! 
R. Lankhuyzen

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

Mobiel
Zakelijk
Mail

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

 
Contributie voor de eerste speelmiddag of 
-avond per verenigingsjaar (juli t/m juni): 
Gewoon lid met machtiging voor  € 67 
 automatische incasso 
Gewoon lid zonder machtiging voor  € 72 
 automatische incasso*  
Niet spelend lid  € 37 
Jeugd lid (tot en met 30 jr) € 34

Volgende speelmiddag of -avond per jaar:   
Gewoon lid € 42 
Jeugd lid € 18

Bij aanmelding ná 31 december geldt volgende 
contributie per maand tot einde verenigingsjaar: 
Gewoon lid eerste speelavond  € 7 
 of -middag  
Gewoon lid voor elke volgende  € 4 
 speelavond of -middag  
Jeugd lid eerste speelavond  € 4 
 of -middag  
Jeugd lid voor elke volgende  € 2 
 speelavond of -middag 
Bij lid worden vóór 1 januari betaalt men altijd de 
gehele jaarcontributie.

Houders van een ooievaarspas krijgen 50% 
korting op het volledige contributiebedrag. Hiertoe 
dient bij de penningmeester een verzoek 
ingediend te worden met een kopie van de 
pas waarop het nummer duidelijk leesbaar is.    
 
*Contributie betalen “zonder boete”

De meeste leden hebben een machtiging afgegeven 
voor het voldoen van de contributie. Omdat het voor 
de penningmeester enorm veel werk is om de overige 
leden een rekening te sturen en de administratie 
hiervan bij te houden, is er in het verleden afgesproken 
dat er bovenop de contributie zonder afgegeven 
machtiging een bedrag van €5,- administratiekosten 
komt. Omdat dit voor veel welwillende leden toch 
moeilijk te verteren is, hebben we besloten dat leden 
die vóór 1 november hun contributie zelf spontaan 
overmaken, het bedrag gelijk is aan het bedrag 
dat met een machtiging wordt betaald en er dus 
geen administratiekosten worden berekend. De 
contributie moet worden overgemaakt naar: NL04 
INGB 0003 9106 00 ten name van BRIDGECLUB 
LEIDSCHENHAGE. Overigens blijft een machtiging 
afgeven veel praktischer, je kan het niet vergeten 
en ook niet per ongeluk naar de verkeerde rekening 
overmaken of een foutief bedrag overmaken.

HET IS BIJNA ZOVER:  
25 JAAR CLUBHUIS DOBBELAAN

Op 10 september is het 25 jaar geleden dat ons 
huidige clubgebouw werd geopend. Het was al jaren 
een droom om voor de club een eigen gebouw te 
hebben. Na veel gesteggel is het gelukt. Eerst werd 
een tweede “concurrerende” club opgericht: de 
DAUT. Daarbij werd bewust gekozen voor andere 
speelavonden, met het oog om op een later tijdstip 
beide clubs ineen te kunnen schuiven. Toen werd het 
gebouwtje in Prinsenhof 2 betrokken en daarna kwam 
het gebouw van de voormalige RK kleuterschool in 
zicht. Daarin speelt de club nu al 25 jaar. Dat het in 
bezit krijgen van een eigen speelgelegenheid veel 
haken en ogen met zich mee brengt, spreekt van zelf. 
In Dobbepraat oktober 1994 is over de opening van 
het gebouw en wat daaraan voorafging veel te lezen. 
De toenmalige voorzitter Karel Hooijman noemt in 
zijn voorwoord de totstandkoming een prestatie van 
formaat en vermeldt dat de meest actieve vrijwilligers 
Hans Lansink, als voorzitter van de bouwcommissie, 
en Koos van der Geest, als hoofduitvoerder, door de 
ALV tot lid van verdienste waren benoemd.

Over de opening werd uitgebreid geschreven. Onder 
meer dat de sleutel van het gebouw werd doorgegeven 
door Herman Bloemen aan Hans Lansink, die gaf 
hem weer aan erevoorzitter Just Verschuur, die 
de plaquette onthulde. Vervolgens ging de sleutel 

naar de voorzitter, die hem ten slotte overhandigde 
aan ex-wethouder Frits IJmkers en die mocht de 
deur opendoen. Dat dit geheel doorspekt was met 
toespraken spreekt vanzelf.

De feestelijkheden rond de opening waren 
georganiseerd door de Jubileumcommissie. Er waren 
voorafgaand aan de officiële opening bridgedrives, 
ook met prominenten uit de bridgewereld, en bij de 
opening op 10 september 1994 speelde de Showband 
‘75 en traden de dansmariekes op. Hans Lansink 
kreeg nog een kei uitgereikt door de NBB. En dat de 
barruimte goed gevuld was, laat zich raden.

Het bestuur heeft besloten feestelijke aandacht aan 
dit jubileum te schenken. We zien er naar uit.

Herman Nagtegaal
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ONRECHTVAARDIGHEID OP DE 
BLOEMBOLLENDRIVE

Een speler als ik kan er natuurlijk niet veel van 
zeggen, maar dan is er zo’n bloembollendrive en dan 
heb je je vrouw over kunnen halen om mee te doen 
en wat gebeurt er? Win je geen bloembollen! Daar 
zaten anderen al voor de drive begon op te azen.

En Malcolm Staallekker die de leiding had van deze 
bloembollendrive op vrijdag 22 maart 2019 bepaalde 
dat de prijzen zouden vallen op de nummers 1, 8, 
16 en zo verder. Volledig onlogisch lijkt me dit als je 
een zaal vol deelnemers - 72 paren dat is niet mis - 
hebt aangetrokken door de bloembollenprijzen. Als 
er zoveel paren zijn, neem je toch 1, 7, 14 enzovoort. 
Dan baseer je je ten minste op het geluksgetal. 
Veelvouden van 8 komen, bij het aantal dat er was, 
wel mooi uit voor het laatste paar.

Niet alleen waren er veel min of meer gevorderde 
deelnemers -122 - maar ook nog een starterslijn, 
die trouwens met elkaar druk overleg voeren. Daar 
waren ook al acht paren. 

Er kwamen ook nog spelers zo maar binnenlopen. 
Dat kan blijkbaar op vrijdagavond. Ik dacht dat je 
je dan ’s middags al aan moest melden, maar zo 
gaat het ook blijkbaar, want met enige moeite werd 
er nog een plekje voor die laatkomers gecreëerd. 
Wel soepel van Malcolm. Dat hou ik wel in mijn 
achterhoofd als hij weer eens komt arbitreren.  

Goed en dan zit je een avond gezellig te spelen en 
dan is het wachten op de uitslag. 

Aan de bar was het, zoals te begrijpen is op zo’n 
avond, ontstellend druk, zodat ook de barcommissaris 
regelmatig zijn handen uit de mouwen stak.

Maar het meeste werk werd toch gedaan door het 
barpersoneel. Het barpersoneel werd dan ook 
volkomen terecht voor de winnaars van de drive uit, 
bedankt. De namen kunt u in de vorige Dobbepraat 
vinden. Ik help even door de afkortingen te geven: 
Marie Therese Smit en Cees Kruisweg. 

Wie werd er nummer één? Edy Zonneveld en Thomas 
Michielsen met 73,1%, eigenlijk wel erg veel voor 
zo’n gezelligheidsbridgeavondje, maar goed het zij 
zo en ze namen op zich een stukje voor Dobbepraat 
te schrijven, dat verzacht voor mij weer veel. 

Bloembolleninspectie

Starters geldt voor bridge, niet voor innemen

Handen uit de mouwen

Barpersoneel bedankt

De glorieuze winnaars
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U raadt het al. Mijn vrouw en ik werden zevende. 
En nu komt het: het paar Staallekker – van Egmond 
achtste, zij wel bloembollen. Dat wringt toch? Of moet 
ik maar denken, het zijn de wedstrijdleider en de 
barcommissaris? Geluksvogels dus.

Bij de starters werden Sonja Reimerik en Irene van 
Dieten eerste. Van harte gefeliciteerd. Zij zijn nog 
vrijgesteld van een stukje schrijven, maar als ze weer 
een keer eerste worden, dan worden zij daar wel op 
aangesproken.

Dames ik hou u in de gaten. 

Overigens, wel een succesformule zo’n bloem-
bollendrive.

Herman Nagtegaal

WEINIG FEEST MET DE PAASDRIVES

 
Zoals alle oude mensen zeggen: vroeger was het toch 
heel anders met die paas-drives.

Tegenwoordig is het een ingetogen gebeuren. Geen 
feestelijke kleding, geen speelse drives met verlies 
en winst van eieren, geen vreemde spelvormen. 
Gewoon een reguliere competitieavond waarvan 
het enige spectaculaire is, dat er voor ieder een 
doos met eieren klaar staat en voor sommigen een 
paasstol, een kippenei, of een chocolade paashaas, 
al naar gelang je gelukkig in de rangorde bij de 
uitslag bent. Het is of het ingetogene van de stille 
week is ingetreden in de week van paasdrives. Dat 
is op zichzelf wellicht mooi, maar vroeger……

Maar toch wel weer de prijzentafel, elke keer gevuld 
met kilo’s eieren. Dank voor het sjouwen en opbouwen. 
Dat is een spectaculair facet van de paasdrives. 

Niet de uitbundige 
kleding. Daarom 
hierbij een plaatje 
van de prijzentafel 
op woensdagavond. 
En alle deelnemers 
toch maar mooi met 
een doos eieren 
naar huis. “Large” dit 
jaar!

Herman Nagtegaal

Starters met bridge wel te verstaan

 

Gezocht vrijwilliger(s) 

“Bloemen en planten verzorgers” 
 

Na vele jaren verzorging van de plantjes en tafelversieringen hebben   
An de Haas en Marty Verharen aangegeven per begin volgend seizoen   

(eind sept’19) ermee te willen stoppen. 
 

Wie zou het leuk vinden om de tafelversieringen en 
plantjes te verzorgen in en om het clubgebouw? Alle 
jaargetijden en feestdagen een eigen creatie op de 

tafels en bar toveren! 
 

Heb jij die creativiteit, leuke ideeën en groene vingers,  
dan kan je mij bellen…. Marlou Meuleman 06-51977988. 
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Na vele jaren verzorging van de plantjes en tafelversieringen hebben   
An de Haas en Marty Verharen aangegeven per begin volgend seizoen   

(eind sept’19) ermee te willen stoppen. 
 

Wie zou het leuk vinden om de tafelversieringen en 
plantjes te verzorgen in en om het clubgebouw? Alle 
jaargetijden en feestdagen een eigen creatie op de 

tafels en bar toveren! 
 

Heb jij die creativiteit, leuke ideeën en groene vingers,  
dan kan je mij bellen…. Marlou Meuleman 06-51977988. 

 

Gezocht vrijwilliger(s)
“Bloemen en planten verzorgers”

Na vele jaren verzorging van de plantjes en tafelversieringen hebben 
An de Haas en Marty Verharen aangegeven per begin volgend seizoen  

(eind sept’19) ermee te willen stoppen.

Wie zou het leuk vinden om de tafelversieringen en plantjes 
te verzorgen in en om het clubgebouw? Alle jaargetijden en 

feestdagen een eigen creatie op de tafels en bar toveren!

Heb jij die creativiteit, leuke ideeën en groene vingers, 
dan kan je mij bellen…. Marlou Meuleman 06-51977988.
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VAN EEN DANKBARE VRIJWILLIGER 
DIE ER BIJ MOCHT ZIJN OP  
13 APRIL 2019

 
Zo’n vrijwilligersfeest is wel weer bijzonder. Daar 
zijn vrijwilligers bezig om een feest voor andere 
vrijwilligers en hopelijk voor zichzelf te maken. 
Vrijwilligers heb je in alle maten en soorten. Er zijn 
vrijwilligers die er een beetje tijd in stoppen, die 
er meer tijd in stoppen, die er veel tijd in stoppen 
en die er ontzettend veel tijd in stoppen. Dat zijn 
de keien. Dan denk je op zo’n avond: “er zullen 
wel ingehuurde krachten achter de bar staan”, 
maar nee, daar staan Anton (van Uitert) en Astrid 
(Turion) weer de hele tijd te schenken en er wordt 
behoorlijk wat geserveerd, omdat alles door het 
bestuur geschonken wordt. 

Voordat alles begint moet er voedsel besteld 
worden voor de toch wel verwende bezoekers 
van het feest en prijzen ingekocht, want iedereen 
rekent wel op een prijs. 

De zaal moet ingericht, tafels aan de ene kant 
om gezellig te borrelen en te eten. Dus sjouwen 
met een sjouwploeg. Goed, en dan heb je ook 
de wedstrijdleider die weer twee zittingen van 
12 x 2 spellen moest voorbereiden. Paren 
moeten worden ingedeeld en dat doen allemaal 
vrijwilligers voor andere vrijwilligers. 

Bij het begin van het feest spreekt het hoofd van 
de vrijwilligers, immers voorzitter van de vereniging, 
de verzamelde vrijwilligers toe om een ieder te 
bedanken die maar iets aan het feest bijdraagt. 
Alleen de penningmeester werd vergeten en 
die moet het toch uiteindelijk allemaal betalen.  
Dus bedankt Eric.

En dan, als iedereen er is, begint het spektakel. 
Het was een soort carrousel. Er bleven paren 
zitten, andere paren togen een tafel verder en de 
spellen gingen een tafel terug. Zoiets uit te leggen 
valt niet mee, maar na de eerste wissel liep het bij 
vrijwel iedereen op rolletjes. Het voordeel van twee 
spelletjes is dat je vervelende tegenstanders zo kwijt 
bent, het nadeel is dat er op het vrijwilligersfeest 
geen vervelende tegenstanders zijn en tevens dat 
die hele leuke tegenstanders te snel weg zijn.

En tussen de twee zittingen is het dan eten. 

De organiserende vrijwilliger legt dan uit dat er 
een lopend buffet is en zij wijst opgewekt de 
volgorde aan. Nu zijn er verschillende gradaties 
van hongerlappen. Eigenlijk zou het zo moeten zijn, 
dat de ergste hongerlappen het eerst mogen en 
dan in dalende volgorde verder. Helaas blijken er 
aan dezelfde tafel niet dezelfden te zitten wat trek 
aangaat. Dus moet je maar geluk of pech hebben. 
Maar wat is bij een feest als dit geluk of pech? 
Voor iedereen was het geluk dat er voortreffelijke 
schotels aanwezig waren. 
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Je kon er een voorgerecht van maken, met daarna 
een hoofdgerecht. En als je niet houdt van in de rij 
staan, combineer je de gangen maar.

Voor het toetje moest er wel weer aangetreden 
worden en de organiserende vrijwilliger bepaalde 
dat nu in de omgekeerde volgorde ingezameld 
moest worden. 

Persoonlijk heb ik vooral van het ijs genoten. Dat 
was zo lekker.

Na de koffie was het weer aantreden voor de 
tweede zitting. Dat is altijd wat moeizaam na een 
voortreffelijk diner. De gang van zaken verschilde 
niet van de eerste ronden. Dus daarna kwam de 
uitslag. Daar gingen we met zijn allen even goed 
voor zitten. Met hapjes uiteraard.

 

De wedstrijdleider die de eerste zitting met zijn 
maatje enorm hoog gescoord had en al vreesde 
het overwinnaar stuk voor Dobbepraat te “mogen” 
schrijven, had een wat minder resultaat, zodat het 
hem tot zijn genoegen lukte om in het totaal als 
tweede te eindigen. Eerste werden, zoals meer bij 
dit soort wedstrijden, Paula van Leeuwen en Nel 
van Heijningen, zodat we als redactie en leden naar 
hun bijdrage mogen uitkijken. Zij zaten daar al naar 
uit te kijken. 

En omdat ze de hoogste score hadden over twee 
zittingen werden ze als eersten uitgenodigd een 
prijs uit te zoeken en werden ze door een andere 
vrijwilliger, Wolf Tostmann, die de kaarten had 
gesorteerd en een nieuw toestel had aangeschaft 
om beter te fotograferen, vereeuwigd.

En het was met de prijsuitreiking nog niet gedaan. 
Bij het verlaten van het feest kregen allen nog een 
bosje verse tulpen uitgereikt. Ze hebben bij ons 
thuis dagen feestelijk gestaan.

Herman Nagtegaal
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MEDEWERKERSFEEST ZATERDAG 
13 APRIL 2019 

Ieder jaar kijken Nel van Heijningen en ik uit 
naar dit feest. Het is altijd een gezellige dag. Je 
voelt je echt in het zonnetje gezet. De voorzitter 
bedankte ons voor al het werk dat wij doen. Ik heb 
veel reacties gehad van de vrijwilligers, dat ze 
het zo naar hun zin gehad hebben. De zaal was 
leuk versierd met doeken, waarop gedrukt stond:  
“vrijwilligers bedankt.” Op de tafels lagen bierviltjes 
met erop gedrukt:

 “Vrijwilligers worden niet betaald. 
Niet omdat ze waardeloos zijn 

Maar omdat ze onbetaalbaar zijn.”

Hier heeft Marlou Meuleman voor gezorgd. Bedankt 
Marlou. Voor het diner zaten wij aan tafel met Frank 
Bloemen en Eric van Dijk. Wij praatten wat en ik 
zei: “nu krijgen wij Jan Bourquin en Maarten van Os 
tegen ons. Frank: “dat moet toch een makkie zijn.” 
Aan tafel bij Jan en Maarten sprak ik mij moed in. Ik 
dacht: “zet hem op (witte muizen), wees bij de les.” 
Wij begonnen met spel 9. Noord (Maarten) gaat 4♣ 
spelen en gaat 3 down. Het kastje gaf aan 94% voor 
ons. Dan spel 10. Noord (Jan) speelt 2SA en ook dit 
spel gaat 3 down. Dat was goed voor 100% voor ons. 
De eerste helft behaalden wij met 59,9% een 7e 
plaats.

Na de eerste sessie werd ons een lopend buffet, 
inclusief dessert aangeboden. Het smaakte verruk-
kelijk. Wat hebben wij ervan genoten. Na het diner 
gingen wij weer bridgen. Dat ging ons voor de wind. 
Na het bridgen kwam de uitslag, wij hadden 62,3%. 
Nel en ik waren in totaal eerste!! Vandaar dit stukje.

Ik wil iedereen bedanken die deze feestdag moge-
lijk heeft gemaakt en hoop nog lang vrijwilliger te 
zijn van deze club.

Paula van Leeuwen
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KONINGSDAG 2019

Toch maar weer mooi een oranjedrive. De 
Oranjevereniging moge over de kop zijn, wij 
gaan door. Dank aan Jeanne Wubben voor de 
organisatie en Suksmi Abbink voor de assistentie. 

Er was weer allerlei heerlijks bij de drankjes.

Dank bestuur voor de prijzen. 

Aan de hand van oranje loopbriefjes mochten we 
spelen. 

Sommige leden hadden zich weer sfeervol uitgerust. 

Het is altijd weer heerlijk om aan te zien. En 
redacteur Wolf Tostmann won. Wat is er nu mooier 
dan dit voor mij?

Herman Nagtegaal
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ORANJEDRIVE

Het voorrecht van de gelukkige winnaar is dat hij 
een stukje mag plaatsen in de Dobbepraat. Van dit 
voorrecht maak ik graag gebruik.

Op 27 april werd in ons home Koningsdag gevierd 
met een Oranjedrive. Deze stond onder leiding van 
onze eigen Jeanne “d’Oranje” Wubben. Al vele 
jaren is zij de vrouw achter de koninklijke drives 
bij onze club. Onverwachte zaken lost zij in een 
oogwenk op. Zo moest op het laatste moment het 
aantal deelnemende paren worden aangepast. Dat 
verliep vlekkeloos, zij het dat er helaas een rusttafel 
moest worden ingelast.

De term “oranjedrive” kan zeker letterlijk worden 
genomen, want er waren oranje loopbriefjes, oranje 
gebak en veel deelnemers hadden zich met oranje 
getooid. Zelfs de roséwijn op de prijzentafel was 
van een opvallende tint oranje. En niet te vergeten: 
er was zelfs oranjebitter, maar ik vind het zelf een 
“uitdaging” om die tot mij te nemen.

Met 53 paren bleef het aantal deelnemers wat 
achter bij de verwachting. Zeg nou zelf, zou je niet 
liever bridgen in ons warme home, in plaats van 
in onstuimig weer buiten op een kleedje allerlei 
(overbodige) spullen te verkopen aan anderen die 
ook het barre buitenklimaat trotseerden? Ik wist 
het wel! Maar goed, ook alle deelnemers moesten 
horecatief verzorgd worden. Gelukkig waren 
hiervoor de ervaren Franca Horters en Barry Abbink 
beschikbaar. Zij hadden hun handen vooral vol met 
een van de zeven ‘goede werken’, te weten: het 
laven van de vele dorstigen, wier aantal duidelijk 
groeide met het vorderen van de tijd.

Een drive als deze kun je niet winnen op eigen 
kracht. Je hebt wat (veel?) geluk nodig.

Neem het volgende spel. Lukt het je om met je 
partner in Z het contract van 6SA te bereiken?

Spel 1 
N/-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

984 
AHVB83 
V7 
42

♠ 
♥ 
♦ 
♣

VB107 
72 
B9843 
109

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A652 
10964 
106 
B87

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H3 
5 
AH52 
AHV653

Twaalf NZ paren boden geen 6SA, o.a. 6♣ en 
6♥, en scoorden daarmee onder het gemiddelde. 
Onze tegenstanders bleven steken in 3SA. Toen 
we na de start van ♠V een slag binnen kregen, 
scoorden we bijna 90%. Onze verdienste?

Zoals iedereen weet, moet je in een parenwedstrijd 
dure fouten vermijden. Neem de volgende hand:

♠: B74, ♥: HV, ♦: 1098, ♣: HV1075. Allen kwetsbaar 
en na een pas van partner opent O met 1♠. vind 
je dit een volgbod van 2♣ of besluit je te passen? 
Kortom: dapper of bedeesd? Het hele spel:

Spel 13 
N/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V8 
A983 
HV83 
832

♠ 
♥ 
♦ 
♣

109 
B107542 
B72 
94

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH6532 
6 
A54 
AB6

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B74 
HV 
1098 
HV1075

Z besloot met 2♣ te volgen onder het mom 
van: dan weet die tegenstander tegenover mij 
tenminste waarmee hij moet uitkomen als OW 
in SA gaan spelen. Maar het verliep wat anders. 
Na twee maal pas bood O natuurlijk 2♠. Dat lijkt 
het bieden af te sluiten, maar N deed ook nog 
mee en hij bood natuurlijk 3♣. Hij verwachtte voor 
een kwetsbaar volgbod op 2-niveau een hand die 
in ieder geval een aantal slagen kon maken en 
zeker niet de bagger van Z. We werden (gelukkig) 
niet gedoubleerd. Aan deze “kiss of death”, d.w.z. 
kwetsbaar 2 down voor -200, hielden we niet veel 
over. De teller bleef steken op 20% voor ons en 
dat viel nog mee.

Achteraf bleek dat we meer geluk hebben 
gehad dan grote fouten gemaakt. Het eindsaldo 
was ruim 63%, waarmee Albert Wedman en 
ondergetekende als eersten van de prijzentafel 
mochten kiezen.

Volgend jaar doe ik weer graag mee.

Wolf Tostmann
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN OP 
ZATERDAG 11 MEI 2019

De speelzaal was in de middag goed bezet. De 
morgenzitting was alleen voor de A-spelers. En  
’s middags kwam de “rest”.

En de strijders werden goed verzorgd. Er werden 
als verwennerij ook hapjes uitgereikt. Edy en Emmy 
hadden het er maar druk mee.

Erik van Egmond en Malcolm wonnen het kam-
pioenschap van de A. Daar waren ze na de derde 
ronde in de middag nog helemaal niet zo zeker 
van. Maar ja, dus toch en dat houdt ook in “stukkie 
schrijven”.

De Kampioenen  
In de A lijn: Erik van Egmond & Malcolm Staallekker 
In de B lijn: Joop Weisbeek & Yvonne Weisbeek 
In de C lijn: Barbara de Kort & Yvonne Notenboom 
In de D lijn: Jeroen Ephraim & Hette Hylkema

Allemaal hartelijk gefeliciteerd.

Herman Nagtegaal

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
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4E EN 5E EN DAN TOCH 1STE.  
HET CLUBKAMPIOENSCHAP 
2018/2019

 
Het clubkampioenschap werd dit jaar op 
zaterdag 11 mei 2019 georganiseerd. Zoals de 
laatste jaren gebruikelijk, worden in de middag 
ook de groepskampioenschappen gehouden. 
Veel werk dus voor een wedstrijdleider. Het 
clubkampioenschap bestaat uit twee zittingen van 
24 spel. De eerste zitting begon om 10 uur. Voor 
ons natuurlijk veel te vroeg, maar wij hadden dit 
keer geen neventaken dus konden we om kwart 
voor tien binnenlopen. 

We waren nog in een goede stemming. De 
avond ervoor hadden we met 9 IMPs verschil de 
Hoofdklasse beker wedstrijd gewonnen tegen BC 
Tempo uit Nijmegen. Omdat de afstand Nijmegen 
- Leidschendam te groot was, speelden we uit in 
Utrecht bij het bondsbureau: een locatie in het 
midden. Door te winnen hebben we de finale 
bereikt van de Hoofdklassebeker, die wordt in 
Utrecht gespeeld op zaterdag 25 mei 2019.

Die vrijdag bracht ons nog meer goed nieuws: 
de wedstrijd die wij moesten spelen voor 
promotie naar de 2e divisie viertallen gaat niet 
door. Van de zes teams die zich hebben zich 
gekwalificeerd, hadden zich er maar drie teams 
aangemeld. Omdat drie van de zes teams zouden 
promoveren, hoefde er niet te worden gespeeld 
voor de promotie. Dit betekent dat ons team 
Leidschenhage 3 direct gepromoveerd is naar de 
2e divisie. 

Het voordeel hiervan is ook nog dat Astrid 
Turion en Eric van Dijk nu ook de finale van 
de Hoofdklassebeker kunnen spelen. De 
Hoofdklassebeker finale en de promotie wedstrijd 
waren gepland in het zelfde weekend. Astrid 
en Eric zouden maar op één dag te spelen en 
ze hadden in eerste instantie gekozen voor de 
promotie wedstrijd, maar nu wordt het toch de 
finale.

Maar dan nu het clubkampioenschap. Voor het 
clubkampioenschap moet je je plaatsen. Dit kan 
op diverse manieren. Ik geloof dat wij ons via vijf 
manieren geplaatst hadden. We hadden ons ook 
geplaatst voor het B groepskampioenschap… 
Foutje op de dinsdag van ons, want we waren voor 
de winterserie gedegradeerd naar de B-lijn. Maar 
natuurlijk gaan we voor het clubkampioenschap. 
Het was voor Erik toch al weer tien jaar geleden 
dat hij deze gewonnen had. 

Die zaterdag deden er 30 paren die mee aan het 
clubkampioenschap. Het leuke is natuurlijk dat 
je mensen van andere avonden en middagen 

tegenkomt. De ochtendzitting verliep wel redelijk 
voor ons. We waren in begin nog niet echt wakker 
en maakten beide wat domme fouten. Maar het 
resultaat was toch nog goed. We waren de eerste 
zitting 4de met 58,8%. Mariemme v/d Haar en Koen 
Poppe hadden de zitting gewonnen met 62,7%. We 
lagen dus een procent of vier achter, maar alles was 
nog mogelijk. 

Er kwamen leuke spellen voorbij, waaronder een 
paar slems. Het volgende spel is een mooi voorbeeld 
van goed bieden door Malcolm:

Spel 2 
O/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B754 
AV3 
HV5 
H64

♠ 
♥ 
♦ 
♣

3 
H65 
987 
AB10952

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V8 
B10982 
B63 
873

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH10952 
74 
A1042 
V

De bieding:

Oost Malcolm (Z) West Erik (N)
pas 1♠ 2♣ 2SA*
pas 4♠ pas 4SA
pas 5♦ pas 5♥
pas 5SA pas 6♠
pas pas pas

Uitleg bij de bieding: 2SA = 10+ pnt met 4+ troeven 
mee. 4SA = Azen vragen. 5♦ = 0 of 3 Azen. 5♥ = vragen 
naar troef Vrouw met eventueel extra Heren. 5SA = 
troef Vrouw zonder extra Heren. Malcolm liegt dus 
dat hij troef Vrouw heeft, maar dit deed hij omdat hij 6 
schoppen had (met de kennis dat we samen minstens 
tien schoppens hebben). Hierdoor biedt Erik 6♠.  
Het spelen ging na ♣A start snel: 12 slagen 
gemaakt. 

Na de lunch werd het een stuk drukker in het 
bridgehome. Voor de tweede zitting kwamen ook 
de andere spelers voor hun groepskampioenschap. 
Na een rommelige eerste ronde, er was iets mis met 
de indeling van het clubkampioenschap, gingen we 
met enige vertraging verder. Malcolm liep tijdens 
de eerste ronde twee keer van tafel om Jacques 
te helpen met computerproblemen. Dat we die tafel 
nog gemiddeld speelden, viel nog mee. Verder ging 
het wel weer redelijk. Een spelletje waaraan je kan 
zien dat bij ons het bieden ook wel eens fout gaat, 
maar dat het dit keer toch op zijn pootjes terecht 
kwam:
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Spel 20 
W/Allen

♠ 
♥ 
♦ 
♣

9732 
H7 
AB743 
AB

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V5 
VB85 
1065 
10983

♠ 
♥ 
♦ 
♣

1086 
102 
V92 
H7542

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AHB4 
A9643 
H8 
V6

De bieding:

West Noord: Erik Oost Zuid: Malcolm
pas 1♦ pas 1♥
pas 1♠ pas 2♣*
pas 2♦ pas 3♠
pas 3SA pas 4SA
pas 5♥ pas 6♠
pas pas pas

Op zich ziet het biedverloop er niet raar uit. Maar 
het ging toch ergens mis. 2♣ was door Zuid bedoeld 
als vierde kleur, maar volgens ons systeem was het 
een speciaal vraagbod aan Noord om zijn hand 
te omschrijven. Noord snapte daarna het 3♠ bod 
niet. Normaal zou 2♠ worden geboden om aan te 

geven dat Zuid een limiet met schoppen mee had. 
Daarom bood Noord maar 3SA om te spelen. Zuid 
dacht dat dit een slempoging voor schoppen was en 
ging Azen vragen. Voor de uitkomst heeft Erik alles 
netjes uitgelegd aan de tegenpartij en Malcolm was 
het er mee eens dat de uitleg van Erik correct was. 

Dan het spelen: Oost komt uit met een kleine 
schoppen. Hierdoor weet Noord bijna zeker dat de 
Vrouw erachter zit. Dus slaat hij Aas en Heer. Hierna 
troeft hij de ruiten vrij, haalt vervolgens de laatste 
troef en geeft daarna alleen nog een klaveren af. 
Dus weer 12 slagen. 

In de tweede zitting werden we 5e met weer een 
mooie 58,5%. Deze zitting werd gewonnen door 
Hans de Brieder en Hein Stempels. Ook de andere 
paren boven ons waren andere dan de ochtend 
zitting. En wat bleek: twee keer 58% was genoeg 
voor de winst. Dus na tien jaar weer clubkampioen 
voor Erik. Voor Malcolm was het de eerste keer. Uit 
handen van de voorzitter kregen we de beker en 
een fles bubbels. Ook zullen we vereeuwigd worden 
in de galerij der kampioenen die in de bar hangt.
Thuis gekomen na deze dag vinden we meteen 
een mailtje van de redactie van het clubblad: De 
belangrijkste prijs is natuurlijk: een stukje schrijven. 
Dus bij deze Herman. Verder willen wij iedereen 
van de organisatie bedanken voor de gezellige dag.

Malcolm Staallekker en Erik van Egmond

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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BESLISSINGEN VIERTALLEN- 
COMPETITIES GEVALLEN

 
In de afgelopen periode zijn de viertallencompetities 
afgerond. De eerste beslissing viel in februari in de 
Tweede Divisie. Ons eerste team zette in de laatste 
wedstrijden een inhaalrace in. Deze was voldoende 
om de rode lantaarn kwijt te raken, maar niet genoeg 
om degradatie te ontlopen. In het district Den Haag 
vielen de beslissingen in het weekend van 23 en 24 
maart. De eerste en derde klasse sloten hun com-
petitie op zaterdag af in ons Bridgehome. De hoofd-
klasse en tweede klasse speelden op zondag in het 
Cultuur- en Denksportcentrum van Hans Metselaar. 

LH2 en LH3 lieten zien dat de degradatie uit de lan-
delijke competitie een vergissing was en haalden het 
maximale resultaat. LH2 werd kampioen en promo-
veert direct naar de landelijke Tweede Divisie. LH3 
volgde direct daar achter en dwong daarmee deel-
name af aan play-offs voor een plaats in de Tweede 
Divisie. Zonder play-offs te spelen is ook LH3 gepro-
moveerd naar de Tweede Divisie. LH5 eindigde in de 
middenmoot, maar LH4 wist zich niet te handhaven. 

Omdat LH7 in zijn poule in de eerste klasse het kam-
pioenschap binnen haalde, wordt die verloren plek 
volgend jaar weer door een team van onze club be-
zet. LH8 degradeerde uit de eerste klasse. LH6 en 
LH9 eindigden in de subtop. In tweede klasse voch-
ten LH11 en LH13 een felle strijd uit om het kampi-
oenschap. Uiteindelijk beslisten de dames deze met 
minder dan vier wedstrijdpunten in hun voordeel. 
LH10, LH11 en LH14 handhaafden zich. Helaas wis-
ten LH8 en LH12 zich niet te redden in die klasse. 

LH16 verdiende door zijn kampioenschap in de der-
de klasse promotie naar de tweede klasse. LH17, het 
jeugdteam, eindigde in de middenmoot en verdiende 
daarmee 50 meesterpunten. Met al deze resultaten 
spelen volgend seizoen twee teams van B.C. Leid-
schenhage in de Tweede Divisie en drie in de hoofd-
klasse. Vier teams spelen in de eerste klasse en vijf 
teams in de tweede klasse.

De kampioenen:

Hoofdklasse:   
LH2: PP Worm, Maarten van Os, Paul Hoevenaars, 
Ronald Kuip, Jan Bourquin

 
Eerste Klasse (3):  
LH7: Rens Hamers, Daniel van de Haar,  
Koen Poppe, Mariemme van de Haar

Tweede Klasse (5):  
LH13: Cisca Michon, Jet de Smeth,  
Marlou Meuleman, Janna van Tienhoven

Derde Klasse:  
LH16: Dinand Maas, Christiaan van der Horst, Jan 
Coenen, Dick Oudijn, Wiber Buhler, Willem Omloo.

Jacques Brandt

Kampioen Hoofdklasse: BCLH 2

Kampioen 2e Klasse: BCLH 13

Kampioen 1e Klasse: BCLH 7

De jeugd heeft de toekomst: BCLH 17
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MEESTERPUNTENREGISTRATIE 
APRIL 2019

Hieronder een overzicht van de bridgers van Bridge-
club Leidschenhage die een mijlpaal in de meester-
punten hebben bereikt. Hartelijk gefeliciteerd!

Clubmeester  
[500 meesterpunten, insigne: klaveren in zilver] 
• Mevr. A.M Verweij-Kamphues 
• Mevr. L. Moerland-Lohman

Districtsmeester  
[2000 meesterpunten, insigne: klaveren in goud] 
• Dhr. J. Urlichs 
• Dhr. P. van der Heide 
• Mevr. I.A.C.M. Keser-Schell 
• Mevr. M. Dorsman 
• Mevr. M.J. Forbes-van Smaalen

Regionaalmeester  
[5000 meesterpunten, insigne: ruiten in goud] 
• Mevr. B.E. de Pree-Sannes 
• Mevr. M.J. Leurs 

• Mevr. A.W.G.T. van Buren 
• Mevr. M. Verharen-Treep 
• Mevr. Y. Beentjes-Merckens 
• Mevr. S.C. van Rossen-Randall 
• Dhr. F.W.G. Ladrak 
• Dhr. V.M. van den Broek

Kandidaat bondsmeester  
[10.000 meesterpunten, insigne: harten in brons] 
• Mevr. M.A.M. Warmerdam-Vendrik 
• Dhr. A.G. Bijloo

Bondsmeester  
[15.000 meesterpunten, insigne: harten in zilver] 
• Dhr. E.J. van Tienhoven 
• Dhr. G.J.J. van Ewijk 
• Dhr. J.G. de Jong 
• Mevr. J.M.C. de Smeth-Rozema

Laura Haasdijk

MET DE DEENSE SLAG

 
Gemuilkorfd door ♠V

De Deense topbridger Knud-Aage Boesgaard  
beschrijft op geestige wijze een succesvol spel, 
waarbij zijn speciale band met ♠V centraal staat.

Menigmaal sloeg ik haar adviezen in de wind met 
slecht resultaat tot gevolg. Maar onlangs in de fina-
le van een groot parentoernooi boekte ik een hoge  
score, mede door haar op waarde te schatten.

We speelden tegen een jong paar en hadden al twee 
keer +200 genoteerd. In het eerste spel gingen zij 
kwetsbaar twee down en daarna trakteerden ze ons 
op een paar overslagen in 3♠.

Hier het derde en laatste spel - ik zat Oost:

O/- ♠
♥
♦
♣

HB54
V10862
H
A97

♠
♥
♦
♣

10987
B
9754
HV85

♠
♥
♦
♣

V
H974
AV32
B632

♠
♥
♦
♣

A632
A53
B1086
104

Ik overwoog met 1♣ te openen, maar werd door Hare 
Majesteit ♠V de mond gesnoerd; zij beval me te pas-
sen in de eerste biedronde. “Het is mooi om koningin 
te zijn,” zei ze, “maar zonder mijn gemaal en een stel 
knechten om ons te bewaken, wens ik de dansvloer 
niet te betreden.”

Toen Noord in de vierde hand 1♥ opende, moest ik 
opnieuw passen. Nadat Zuid 1♠ antwoordde, ein-
digden ze zelfs in 4♠ - Hare Majesteits eigen kleur. 
We wisselden een korte blik van verstandhouding 
terwijl ze me influisterde: “Als we het gemiddelde 
op 200 punten willen houden, jongeman, moet dat 
contract nu 4 down!”

Mijn partner kwam uit met ♣H en Zuid mocht pro-
beren dit contract thuis te brengen, maar die raakte 
vervolgens volkomen de weg kwijt. Was het een ma-
gische kracht (...) of gebrek aan inspiratie door de vo-
rige spellen? Hoe dan ook, hij pakte direct ♣A en liet 
♥10 (?) rondgaan voor de secce Boer in West. Na ♣V 
en klaveren na troefde hij en sloeg ♠A, waaronder de 
Majesteit het leven liet. Maar louter door haar aan- 
wezigheid had zij haar plicht al gedaan; de defensie 
was met 10987 immers verzekerd van een slag.

Na schoppen voor de Heer, vervolgde de leider met 
een kleine harten voor het Aas, die West troefde en 
troef naspeelde voor de Boer (de vijfde slag). Hierna 
kreeg hij nog één troefslag en Hare Majesteits voor-
uitziende blik werd bewaarheid - het contract ging 4 
down en we konden nogmaals 200 punten noteren.
Wat je noemt een waardig optreden van míjn koningin!   
Uit: Fra ♠Es til ♣2 door Ib Lundby

(Wat aangepaste) vertaling: Jan Pleit
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WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE

 
“#Doeslief” kom ik ineens overal tegen. Een mooie 
campagne vind ik en ook op ons bridgers van toe-
passing. Het valt me op dat veel mensen onbedoeld 
een ander ergeren. Vaak heeft dit ermee te maken 
dat de een wel en de ander niet goed op de hoogte 
is van de regels. Zo kan de een zich behoorlijk aan-
gevallen voelen als een ander om arbitrage vraagt. 
Terwijl dit toch een heel normale gang van zaken zou 
moeten zijn als er iets misgaat aan tafel. 

Ook de klok kan aanleiding geven tot ergernissen.  
Zo zijn er mensen die rustig doorspelen terwijl het al tijd 
is. Er moeten dan 8 personen wachten. Of juist men-
sen die zich al bij jouw tafel melden voor de volgende 
ronde terwijl de huidige nog niet eens is afgelopen.  
De klok is een hulpmiddel voor de wedstrijdleider en 
de spelers. Er zijn regels en afspraken gemaakt. In 
het algemeen wordt een speeltijd van 7,5 minuten 
per spel gehanteerd en 2 of 3 minuten wisseltijd. Ook 
geeft de klok 5 minuten voor het einde van de ronde 
een signaal. Dit signaal kan ook op een andere tijd 
ingesteld worden. Dit signaal is een waarschuwing. 
Langzame spelers of beginners wordt vaak aange-
raden om dan geen nieuw spel meer op te nemen, 
omdat de kans op tijdsoverschrijding dan groot is. 

Het is echter niet verboden om dan nog een spel te 
pakken en zo snel mogelijk af te spelen. Soms zal de 
wedstrijdleider dat ook aangeven.

Het doorspelen terwijl de volgende ronde al begon-
nen is, is niet de bedoeling. De wedstrijdleider kan 
echter niet verbieden om het spel af te maken; het 
moet juist afgespeeld worden. Wel kan de wedstrijd-
leider notoire trage spelers een waarschuwing of 
zelfs een kleine straf geven.

Het alvast naar de volgende tafel lopen als de hui-
dige ronde nog niet is afgelopen, mag niet. Spelers 
mogen rustig hun spel afspelen en nog even na klet-
sen. Zonder opzet zou er informatie over de spellen 
bij de volgende spelers terecht kunnen komen.

Verder komt het nog al eens voor dat spelers in hun 
enthousiasme alvast beginnen met spelen terwijl de 
wedstrijdleider nog met zijn openingspraatje bezig is. 
Dat is niet alleen onbeleefd, het kan ook problemen 
geven. Soms blijkt er iets te zijn misgegaan met de 
indeling en krijgen de spelers nieuwe loopbriefjes. 
Geef je wedstrijdleider de kans om dit soort zaken te 
kunnen vertellen.

#Doeslief 

Madelon Spek

ZOEF ZOEF

De snelle hazen die na het bekijken van de puzzel 
in Dobbepraat nr. 5 dachten: ‘eitje...zoef zoef, troef 
troef’ bijten bij nader inzien toch in het stof. De enige 
die verder keek dan zijn neus lang is, toonde tevens 
aan dat de vraagstelling van de bridgeredacteur van 
Le Monde niet deugde. De Den Broederhaas laat in 
een doorwrocht betoog zien dat 5♣ altijd gemaakt 
wordt. Oost-West komen hoe dan ook in dwang. 

De redactie heeft in haar wijsheid besloten dat  
Marcels uitwerking de tere BCLH-zieltjes te ernstig 
zou belasten. Te complex. Jammer, vind ik, maar 
de fijnproever die dit preadvies in de wind wil slaan 
en alsnog wil weten hoe een jonge haas een oude 
koe vangt, kan mij mailen: phoefer@casema.nl. Dan 
stuur ik de oplossing retour. 

Pauline Hoefer-van Dongen    

ETIQUETTE AAN DE BRIDGETAFEL
In deze rubriek zijn oorspronkelijke teksten van Rob 
Stravers - met toestemming - bewerkt

HET ECHTPAAR

Veel echtparen zijn al lang getrouwd en heel gelukkig 
met elkaar. Alleen aan de bridgetafel gaat het vaker 
mis. Hoe zou dat komen en wat moet je veranderen 
om het te stoppen?

Gemopper tussen echtparen die buiten de bridge-
tafel in uitstekende harmonie met elkaar omgaan is 
een veel voorkomend verschijnsel. Vraag eens aan 
leden van een bridgeclub naar hun grootste irritatie 
aan de bridgetafel. Gemopper tussen tegenstanders 
scoort dan hoog en daaraan wordt opvallend vaak 
toegevoegd: ‘vooral tussen echtparen’.

Twee voorbeelden: 

1. Ooit zei een liefhebbende echtgenoot aan de brid-
getafel: “Zou je d’r niet verzuipen”, nadat ze niet in 
zijn kleur was uitgekomen.

2.  Ooit zei een andere liefhebbende echtgenote,  
nadat ze als dummy het spel had gevolgd: “Pappa 
... dat was niet goed hè wat jij deed. Pappa, kijk 
mij aan als ik tegen jou spreek! Pappa, hoe moet 
jij snijden?!” Gelijktijdig tikte ze tegen zijn wang … 
Oeps.

Voor alle duidelijkheid, je hoeft geen psycholoog te 
zijn om de oorzaak te weten van de negatieve om-
slag zodra bridge op het menu staat. In het huwelijk 
groeien beide partners in hun eigen rol. Als de vrouw 
graag de besluiten neemt, en de man meestal geniet 
van die keuzes, is de actieve en passieve rol snel 
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gevonden. En beiden kunnen daar tot ver voorbij 
hun diamanten jubileum gelukkig in zijn. Zonder enig 
vervelend gevoel kan de man in een herenkleding-
zaak aan vrouw vragen: “Lieverd, wat vind ik mooi?” 
Natuurlijk zijn er ook heren die overduidelijk de baas 
zijn. Breek mij de bek niet open!

Maar, in tegenstelling tot het huwelijk, staat ons 
mooie bridgespel deze vaste rolverdeling niet toe. 
Hoe afwachtend een echtgenoot of echtgenote in 
het dagelijkse leven ook is, aan de bridgetafel zal hij 
of zij regelmatig de leider moeten zijn. En diegene 
die normaal alles bepaalt, moet dan opeens - zonder 
een spier te vertrekken - als dummy een kaart bij- 
spelen die in zijn/haar ogen faliekant verkeerd is. 
Vooral voor bridgers die het buiten de bridgetafel voor 
het zeggen hebben, is deze extreem ondergeschikte 
rol van dummy al gauw te veel van het goede.

Hoe kun je dergelijke irritatie voorkomen en hoe kun 
je de ontstane irritatie voor je houden?

Irritatie voorkom je door je volledig te verplaatsen in 
de ander. Door te begrijpen waaróm die ander iets 
deed of naliet. Voor geliefden mag dat geen al te  
grote inspanning zijn.

En als dat toch even mislukt, waardoor je iets van 
irritatie voelt, probeer die dan ‘weg te zuchten’. 
Maar uiteraard niet zichtbaar tijdens het spel! In de 
wetenschap dat als je wel iets laat merken, jouw 
partner daar zeker niet beter van zal gaan spelen, 
integendeel.

Mijn ouders klaverjasten; mijn moeder en vader 
wisten dat mijn vader het meeste kaartinzicht had 
en de afspraak was dat mijn vader niet zou mop-
peren. Dat kon hij ook opbrengen. Maar het ging 
zeker niet vanzelf. Want nog hoor ik mijn moeder 
zeggen: “Oh, Gerard, je hebt een rood hoofd; heb 
ik het weer verkeerd gedaan?” 

Harry van Daelen

DE “WET” IN MONTE GORDO

 
In 1990 werd ik door een kennis gevraagd of ik niet 
eens in Monte Gordo wilde gaan kijken om te zien 
wat ik er van vond. Gratis, een heel weekend! We 
vertrokken op een donderdag naar de Algarve en 
hebben in drie dagen tijd zo veel mogelijk gedaan 
en bekeken en toen is onze liefde voor Portugal, de 
Algarve en Monte Gordo geboren en die is tot op de 
dag van vandaag gebleven.

Twee tot drie keer per jaar pakten we het vliegtuig 
naar Faro, uurtje met de bus naar Monte Gordo en of 
het nu in december, januari, mei of september was, 
altijd mooi weer, altijd dat gevoel van thuiskomen en 
genoeg avonturen beleefd om er een boek mee te vul-
len. In Monte Gordo, in de zaak van Joachim Borge, 
ben ik liefhebber van Fado muziek geworden en wel 
zodanig dat ik zelfs een paar maal Fado zangers heb 
uitgenodigd om in Nederland bij SBS te komen op-
treden, wat een aantal onvergetelijke avonden heeft 
opgeleverd

Het allerleukste waren wel de 13 of 14 jaar dat ik sa-
men met Berry Westra clinics gaf in de Sinterklaas-
week. Met tussen de 60 en 80 cursisten een druk 
programma. Een groep in de morgen, een groep in 
de middag, ’s avonds met verschillende mensen mee 

bridgen en daarna stappen tot in de vroege uurtjes. 
Naarmate we wat verder in de tijd kwamen, gingen 
we vanzelf wat rustiger aan doen. Eerst ging het stap-
pen er van af, daarna het mee bridgen, maar wat we 
wel lang volgehouden hebben, is de afsluitende feest-
avond in het plaatselijke casino met dansen en een 
half uurtje stand up comedy. Nadat Berry het voor ge-
zien hield en ik meer en meer naar Madeira trok, heb 
ik Monte Gordo een jaar of tien niet meer bezocht. 
Tot ik vorig jaar gevraagd werd om te helpen bij het 
vinden van nieuwe wedstrijdleiders en of ik eventueel 
beschikbaar was… Die nieuwe WL was geen pro-
bleem. Ik kon natuurlijk de ploeg van BCLH van harte 
aanbevelen en Jacques en Marianne Brandt zijn op 
19 april vertrokken voor hun eerste bezoek. Afgelo-
pen september heb ik zelf de draad weer opgepakt. 
Ik ben van nature geen wedstrijdleider, maar bij een 
bridgeleraar/wedstrijdspeler kruipt het bloed waar het 
niet gaan kan. Bij ons laatste bezoek kwam “The Law” 
van Larry Cohen ter sprake en ik heb in het kort de 
simpele versie ervan aan de groep uitgelegd.

Uitgangspunt in competitief bieden is het aantal troe-
ven dat we samen hebben. Met acht troeven bieden 
we tot op twee niveau, met negen tot op drie niveau 
en met tien troeven samen op vier niveau. De meeste 
recreatieve bridgers tellen punten en gebruiken dat 
als uitgangspunt. Omschakelen is niet altijd makkelijk, 
maar zodra je ziet dat het werkt, wordt het steeds een-
voudiger. Die avond kwam een spel voor dat wil ik je 
niet onthouden. Het vervelende was natuurlijk dat niet 
iedereen bij de uitleg van de “Wet” aanwezig was en 
dat zorgde hier en daar voor een probleem.

Op spel 1 was het al raak:

Noord opende met 14 punten en een vijf-kaart schop-
pen met 1♠, doublet bij Oost en Zuid was in het bezit 
van 3 troeven met 11 punten en eendachtig aan wat 
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BLIJVEN ZITTEN (DEEL 1)

Ergens in de vorige eeuw was het Ad van den 
Kommer die bij LBC de “100 handen drive” 
voor de eerste keer organiseerde. Inmiddels is 
de drive van Leiderdorp naar Leiden verhuisd. 
Dit jaar heb ik de drive met Peter Versteegh 
gespeeld. Tijdens de systeembespreking zei 
Peter: “Wat er ook gebeurt, we blijven ervoor 
zitten”. Figuurlijk uiteraard, maar een goede 
instelling. Je weet immers 100 procent zeker dat je  
allebei wel een foutje maakt, dat de tegenstanders 
een mazzeltje hebben en dat je in een mooi contract 
een keer down gaat door een verschrikkelijk 
zitsel. Ook dan, blijven zitten, spel vergeten. De 
organisatie bleek het met Peter eens te zijn. We 
hadden de gehele dag onze eigen tafel. Dus ook 
letterlijk: “Blijven zitten”.

Mijn grootste foutje was na het volgende biedverloop:
West Peter Oost John

1♦
2♥ 2♠ pas ?

 
Met de volgende twaalf-punter: 
♠: B76, ♥: 5, ♦: AHV63, ♣: H652 legde ik een 
paskaartje neer.

Tja, ik speel met een aantal partners 2♠ als voorstel 
om te spelen. De hand sluit mooi aan, toch maar 
een paskaartje. Niet slim, want met Peter is 2♠ 10+ 
punten en forcing. Plus vier scoort nog net een 
procent of vijf, dat valt dan weer mee. (Peter gaf bij 

lezing van bovenstaande aan dat hij ook wel iets 
anders had kunnen bieden dan 2♠, zo maak je er 
een gezamenlijke fout van).

En dan een slaapmomentje op een ander spel. Ik 
verzaak en de tegenstanders krijgen via de arbiter 
een extra slag. Grappig genoeg heeft dat totaal 
geen invloed op de score. Als we in plaats van -150 
een score van -120 halen, leidt dat tot hetzelfde 
percentage.

Dan een mooi slam van de tegenstanders, Ivo en 
Frank. 

Ivo Peter (N) Frank John (Z)
1♣ 1♠ Pas

2♣ 3♣ 3♠ Pas
4♣ 5♣ 5♠ Pas
6♠ Pas Pas Pas

Spel 9 
N/OW

♠
♥
♦
♣

75 
3 
AB2 
HVB7532

♠
♥
♦
♣

V106 
AB1087642 
4 
A

♠
♥
♦
♣

AHB82 
H5 
973 
1086

 ♠
♥
♦
♣

943 
V9 
HV10865 
93

ze zojuist gehoord had, bood ze niet meer dan 2♠. 
Bij het zien van de dummy was partner “not amused”. 
Maar het spel zat verschrikkelijk. 2♠+1 was het eind-
resultaat en het hele veld ging down in 4♠. Onmiddel-
lijk twee nieuwe adepten voor de Law erbij.

Hiernaast nog een spel van die avond waarbij het 
wel of niet gebruiken van de Law een enorm verschil 
maakte. 

Spel 15 
W/OW

♠ 
♥ 
♦ 
♣

4 
HV108 
AHV3 
AVB7

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HV10953 
A53 
8 
954

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AB762 
97 
109652 
8

♠ 
♥ 
♦ 
♣

8 
B642 
B74 
H10632

West opende aan een aantal tafels met 2♠, Noord 
doublet en dan de spotlight op Oost. Samen 11 troe-
ven, dus hup bieden maar, 4♠. Zuid voelde zich niet 
tot een bod geroepen en de meeste Noordspelers 
doubleerden nogmaals en daar bleef het bij. 4♠ wordt 
probleemloos gemaakt en de discussies na afloop 
waren niet van de lucht. Van “ik heb 21 punten, wan-
neer mag ik dan wel doubleren?”. Tot “kon je niet 5♣ 
bieden?!” 

Wanneer OW geen zwakke twee of Multi speelden, 
kwamen de meeste NZ paren er wel uit en 4♥ of 5♣ 
waren dan het eindcontract. Behalve het paar waar 
Noord met 2SA opende. “Ik moet toch mijn punten 
aangeven?” en Zuid volstond met 3SA. Zes schop-
pen slagen en één hartenslag later was dat drie down. 
Twee tafels sprongen er uit. Na 2♠, doublet, 4♠, pas, 
pas, doublet boden twee Zuid spelers 5♥. Aan een 
tafel bood Oost nog eens 5♠, de Law, en ging gedou-
bleerd één down. Aan de andere tafel startte West met 
zijn singleton ruiten en kreeg een aftroever en ging 5♥ 
één down. Het bleef die avond nog lang onrustig in 
hotel Vasco da Gama.                  

Hans Metselaar
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Peter redt nog negen procent door te starten met ♦A. 
Redden had slechts twee procent meer opgeleverd. 
7♣ gaat minstens vier down. Dan inderdaad beter 
maar de kans meenemen dat 6♠ toch net niet 
gemaakt wordt.

Na drie zittingen stonden we met scores van 53%, 
49% en 51% zo rond de twintigste plaats. Voordat 
we de laatste zitting in gingen nog even wat gegeten 

en gedronken. Doordat we de spellen 71 tot 75 snel 
hadden gespeeld, kregen we een dubbel lange 
pauze (nu tien in plaats van normaal vijf minuten). 
De catering was overigens zeer goed geregeld: 
broodjes, soep, salades, hamburgers, ballen 
gehakt, paaseitjes, zoutjes, fruit en “spekkies”. 
(Wordt vervolgd)

John van Veen

BLOEMBOLLENDRIVE, VERSLAG 
VAN DE WINNAARS

 
De bloembollendrive leek vooraf een welkome 
afleiding na een dramatische afsluiting van de 
competitieronde op vrijdagavond, waarop we door een 
35%-score degradeerden. Edy Zonneveld en ik waren 
ook nog roestig omdat we vier weken daarvoor niet 
hadden samengespeeld. Vandaag was het ergste dat 
kon gebeuren een anonieme plek in het rechterrijtje 
zonder gevolgen, met zelfs nog een 1-op-8 kans om 
een paar mooie bollen voor in huis te winnen.

Maar de nederlaag van de vorige week had de 
vechtlust weer opgewekt en de kansen waren 
gekeerd. Wij zijn te bescheiden om nu alle spellen 
te bespreken die we briljant gespeeld hebben 
(haha) en willen eerlijkheidshalve met een paar 
handjes laten zien hoe het kan gaan als je de 
wind mee hebt op een avond. Waar zelfs je fouten 
punten opleveren en waar al dan niet beredeneerde 
gokken allemaal goed uitpakken. Het tweede spel 
in de eerste ronde liep meteen hoog op.

Spel 14 
O/-

♠
♥
♦
♣

VB2 
B 
8753 
B9854

♠
♥
♦
♣

1096 
AHV 
AVB10 
1076

♠
♥
♦
♣

743 
9876543 
H4 
V

 ♠
♥
♦
♣

AH85 
102 
962 
AH32

Oost opende met 3♥, Edy doubleerde als Zuid en 
West bood 4♥. Met mijn singleton harten leek het 
erop dat OW een grote fit hadden, dus met het oog 
op de groene balkjes legde ik 4♠ neer, ook al was dat 
waarschijnlijk in de 4-3 fit. Er kwam gelukkig nog 5♥ 
bij de tegenstanders. Edy doubleerde en ondanks 
dat we de derde schoppenslag niet opraapten (Edy 
verwachtte niet dat die door zou komen), bleek één 
down voor +100 een goede score. Een groot deel 
van het veld zat één of twee niveaus lager en werd 
dan logischerwijs ook niet gedoubleerd.

In de derde ronde zorgde een misverstand voor wat 
vermaak – gelukkig kwamen we er goed mee weg.

Spel 21 
N/NZ

♠
♥
♦
♣

H1072 
104 
2 
1097642

♠
♥
♦
♣

A86 
AV 
AH10875 
A8

♠
♥
♦
♣

V95 
H832 
VB43 
H5

 ♠
♥
♦
♣

B43 
B9765 
96 
VB3

Edy opende in West met 2SA (20-21). Nadat ik 
had vastgesteld dat we geen fit in de hoge kleuren 
hadden (3♣-3SA), probeerde ik een kwantitatieve 
4SA. Edy vatte het op als azenvragen en bood 
5♣. Wat nu? Als ze niks in de hoge kleuren heeft, 
hoopte ik maar dat ze een vierkaart ruiten had 
en ik legde op hoop van zegen 6♦ neer. Met 
enige verbazing constateerde ik toen de dummy 
openging dat ik de zeskaart van mijn partner had 
geprikt. Er is nog rechtvaardigheid – je maakt in 
6SA dezelfde slagen voor een hogere score – 
maar aan het eind van de avond bleek +920 nog 
steeds goed voor 70%.

Onze tegenstanders zeiden dat we, als we de 
drive zouden winnen en een stukje moesten 
schrijven, dit spel maar moesten bespreken. Met 
dit Leidschenhagegebruik had ik als middenmoter 
op de vrijdagavond na een kleine vijf jaar nog 
geen persoonlijke ervaring en met het oog op 
onze recente prestaties leek het me prematuur 
om al over de zege na te denken. Vrouwe Fortuna 
bleef ons de laatste drie rondes echter nog 
steeds gunstig gezind, waardoor we uitkwamen 
op 73,1%. Wolf Tostmann moest met 70,5% 
genoegen nemen met de tweede plaats.

  
Thomas Michielsen
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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

UitvaartZorgDiensten
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum • Kantoor
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg
-  open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur

070-3202040 - www.vdhuz.nl

Dag en nacht 
bereikbaar

Voor een waardevol afscheid met zorg en respect 
afgestemd op ieders persoonlijke wensen.
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OPLOSSINGEN LADDERPUZZEL 255

Probleem A
♠
♥
♦
♣

 973
 B93
 -
 -

♠
♥
♦
♣

 H8
 -
 -
 AH64 

♠
♥
♦
♣

 -
 HV8
 VB
 3

♠
♥
♦
♣

 AV2 
 -
 98
 2

Schoppen is troef. Zuid aan slag moet vijf slagen 
maken tegen de beste verdediging.
Zuid troeft ♣2 met ♠3 en speelt ♥3, die hij troeft met 
♠V. De beste verdediging van West is nu over te 
troeven en ♠8 na te spelen voor ♠9 van Noord. Oost 
zit dan in dwang: als hij een harten afgooit, speelt 
Zuid ♠2 bij om in Noord aan slag te blijven; daarna 
kan ♥B vrijgetroefd worden. Als Oost een ruiten af-
gooit, neemt Zuid ♠9 over met het Aas en maakt zijn 
tweede ruiten vrij door er een te troeven.

Probleem B
♠
♥
♦
♣

A7
9732
8732
VB9

♠
♥
♦
♣

B943
H1085
AH6
87

♠
♥
♦
♣

1065
VB
VB1095
652 

♠
♥
♦
♣

HV82
A64
4
AH1043

Zuid speelt 5♣. De verdediging trapt af met ♦AH. 
Hoe komt dit contract binnen?
Zuid troeft de tweede ruiten en wint het contract 
door een dummy reversal te combineren met een 
dwang.

Daartoe moet hij direct een harten afduiken om het 
tempo te corrigeren. De defensie kan weinig anders 
doen dan harten terug spelen voor het Aas.

Nu worden twee ruiten hoog getroefd om met een 
kleine troef naar tafel over te steken. Na ♠A wordt 
de laatste troef getrokken en West zit met beide 
hoge kleuren in dwang.

Probleem C
♠
♥
♦
♣

107542
V9543
8
H7

♠
♥
♦
♣

AH963
-
V93
B10652

♠
♥
♦
♣

VB8
B8
AHB76
A98

♠
♥
♦
♣

-
AH10762
10542
V43

Na stevig bieden aan beide kanten eindigt Zuid in 
5♥ gedoubleerd. Uitkomst ♠A. Het lijkt er goed uit 
te zien voor de leider, maar het kan toch zo maar 
mis gaan. Hoe haalt hij dit contract tegen het beste 
tegenspel?
Zuid wil drie verliezers op tafel troeven, maar als 
Oost twee keer met een minor aan slag komt, speelt 
hij troef terug. Het spel kan dus alleen door middel 
van een dwang gemaakt worden:

Na de eerste slag getroefd te hebben, speelt hij 
klaveren naar de Heer. Oost neemt en speelt troef 
terug, genomen op tafel en een schoppen getroefd. 
Een ruiten gaat naar Oost, die uiteraard weer troef 
speelt voor de tafel. De leider troeft vervolgens een 
schoppen, een ruiten, een vierde schoppen en een 
derde ruiten.

Als Zuid nu de laatste troef van tafel trekt, ontstaat 
er een perfecte dubbele dwang: Oost moet ruiten 
vasthouden en West een schoppen; de laatste twee 
slagen zijn dus voor ♣V4.

LADDERPUZZEL 256

Probleem A
♠
♥
♦
♣

 -
 A3
 V5
 A4

♠
♥
♦
♣

 7
 H4
 B6
 3

♠
♥
♦
♣

 98
 76
 97
 -

♠
♥
♦
♣

 H5
 B
 2
 52

Zuid is aan slag en moet in SA alle slagen maken 
tegen elke verdediging.



26 Seizoen 2018/2019 Nr. 6 - juni 2019

Probleem B
♠
♥
♦
♣

HV3
1083
A107
V1074

♠
♥
♦
♣

75
95
H9842
8632

♠
♥
♦
♣

9842
42
B63
AHB5

♠
♥
♦
♣

AB106
AHVB76
V5
9

Zuid zit in 6♥. Uitkomst ♣6. Hoe komt dit contract 
binnen bij het beste tegenspel?

Probleem C
♠
♥
♦
♣

-
V10643
HB532
1098

♠
♥
♦
♣

A762
95
V10
B5432

♠
♥
♦
♣

V10954
AHB872
8
V

♠
♥
♦
♣

HB83
-
A9764
AH76

Weer een slem voor Zuid: deze keer 6♦. De start 
is ♣4 en hij kan nogmaals aan het werk tegen de 
beste verdediging. 

Oplossing rekenpuzzel maart:
Dafne kreeg 263 stemmen.

Rekenpuzzel mei:
Een vierkante bak met binnenmaten 100 x 100 x 50 
cm weegt leeg 80 kg.

Op de bodem leg je 9 massieve betonnen kubus-
sen, elk met een ribbe van 3 dm en een gewicht 
van 67 kg.

Daarna vul je de bak tot de rand met water. Hoeveel 
is dan het totale gewicht van de bak met inhoud?
(1 liter water weegt 1 kg.)

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 9 september 2019 per 
e-mail naar: janpleit@gmail.com
of per post:
Huyssitterweg 10
2266 HE Leidschendam (Stompwijk)

LADDERSTAND NA PUZZEL 255

 
Er kwamen 9 inzendingen binnen. Lijstaanvoerder 
Joop Weisbeek mag een fles wijn ophalen bij zijn 
wedstrijdleider.

Joop Weisbeek   +35 170 
Reinout Hoefer   +35 165 
Hans-Dirk Bakker   155  
Wolf Tostmann   +15 155 
Herman Nagtegaal   145  
Frits den Haring    140 
Bert Toet   +  5 130 
Wybo Kervel    115  

John van Veen    110 
Jan Coenen   +  5       105  
Frits Saraber      90  
Jan Greve         85   
Piet Slootweg   +20   75 
Fons de Jongh      45 
Ria Goeman      35 
Katie Vroklage      35 
Maurits Roodhuyzen     30 
Just Duurkoop      25 
Adrie Fransen   +  5   25 
Eef Moerland   +  5   25 
Paul van den Bos  +15   15

 Jan Pleit 

IN MEMORIAM 
Ir. Albert Jacques Pieters  

Jaap

Op 1 april 2019 is ons oud-lid Jaap Pieters 
overleden op de leeftijd van 94 jaar.

Jaap was een enthousiast bridger van de 
vrijdagmiddagclub. Op 80-jarige leeftijd 

hoorde hij dat hij kanker had, maar hij heeft 
nog 14 jaar mogen leven. Hij was altijd vol 

humor en was iemand met brede interesses. 
Onder andere had hij viool in de Voorschoten 
Sinfonietta gespeeld, was naar meer dan 60 
landen gereisd en had bij verschillende clubs 

gebridged. Het thema van zijn leven was 
"Zonder liefde ben je nergens". 

 
Wij wensen zijn echtgenote en familie kracht in 

deze moeilijke tijd.

Roberta en Jim Law  
WL VRIJM
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BARCOMMISSARISSEN

MACM  Fred Worm 06 - 45332878 
 
MAC  Anneke Boonekamp 06 - 16528444

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

WOCM  Annemarie v.d. Linden 070 - 3838960
 Anka Verweij 070 - 3278420
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

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

 

 


