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Het voorjaar is aangebroken

Van leeg tot vol Geconcentreerde aandacht van de wedstrijdleiders

Er kan nog meer bij
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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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VAN DE REDACTIE

 
Is het u wel eens opgevallen dat onze club in wezen 
het kerkelijk jaar volgt? Een jaar loopt toch van de 
eerste januari tot eind december. De fiscus doet 
dat ook. Maar wij beginnen in september, na de 
zomer en we gaan op naar het kerstfeest en daarna 
naar Pasen, met wel even vrij van competitie met 
de jaarwisseling. Aan Pinksteren doen we als club 
weinig, maar dat is ook een moeilijk feest.

Nu zitten we in de aanloop naar Pasen en dan 
hebben we op de club de paasdrives met de vele 
eieren. In vroeger jaren ging dat nog wel met kaarten 
gepaard, waarbij je eieren kon winnen of verliezen. 
Nu zijn er voor iedereen evenveel eieren die mee 
naar huis gaan. Hebt u wel eens bedacht hoeveel 
eieren de veelspelers mee naar huis nemen? En 
als je als echtpaar een paar keer speelt tikt het ook 
lekker aan. Bekend is dat het cake bakken dan ook 
toeneemt in de tijd voor Pasen.

Het nieuwe leven wordt gesymboliseerd door zo’n 
ei. En daarover is een verhaal met gele hesjes 
opgenomen. Het zijn niet dezelfde hesjes als in 
Frankrijk en aanliggende landen worden gebruikt 
om op te staan tegen het verkeerde leven van de 
politiek, maar toch wel erg toepasselijk gezien de 
krantenberichten. Opstaan hoort erbij met Pasen.

Omkijkend is niet zo veel gebeurd. Alles gaat 
zijn gang. Ja, er is een viertal teruggekeerd naar 
een lager echelon. Maar volgend jaar gaat dat 
weer andersom, wacht maar af. Er komen ook 
clubkampioenschappen. En velen plaatsen zich 
daarvoor, vooral als je op dinsdagavond speelt. Dat 
schijnt wat bijzonders te zijn. Maar bij vergelijking 
met de bezetting op andere dagen, verschilt het toch 
niet zoveel? De redactie is bij alle wedstrijdleiders 
en hun volgelingen langs geweest en oordeel mee, 
zien de middagen en speelavonden er, afgezien van 
meer of minder leden, nu echt verschillend uit dan 
de dinsdagavond? Allemaal wellevende mensen. 
Wat bij de rondgang wel opviel is, dat er zeer veel 
les wordt gegeven. Er zijn meer dan 100 cursisten. 
Dat belooft wat voor de ledenaanwas.

De rubrieken zijn weer rijk gevuld. Dank daarvoor 
aan de inzenders. De puzzelredacteur meldt dat 
veel inzenders niet al de listigheden van de opgaven 
hadden doorzien. Aan u om het beter te doen.

 

IN DIT BLAD
 

Wedstrijdleidershoekje blz. 07

Oude barkaarten blz. 07

Wedstrijdleiders blz. 08

Toptraining blz. 12

Zondagmiddagbridge blz. 13

Etiquette blz. 14

Nieuwjaarsdrive blz. 15

Non Exultate, Jubilate blz. 16

Gele hazen blz. 18

Koffertjes blz. 19

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
VAN DE TC blz. 12
CONTRIBUTIE blz. 14
PUZZEL  blz. 21
BARCOMMISSARISSEN blz. 23
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OPRICHTINGSDATUM:  
8 SEPTEMBER 1967

Postadres
BC Leidschenhage, t.a.v. E. van Dijk, 
Essesteijnstraat 2, 2272 XW Voorburg
Spoedeisende post rechtstreeks naar de secretaris.

Clubgebouw
Dobbelaan 1, 2262 EA Leidschendam
Tel. 070-3273437

Voorzitter
Paul Hoevenaars
Tel. 070-4151073, voorzitter@bclh.nl

Secretaris
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, Eric van Dijk, 
Pauline Hoefer, Cisca Michon, Herman Nagtegaal, 
Jan Pleit, Madelon Spek, Wolf Tostman,  
John van Veen

Dobbepraat zal verschijnen:
29 mei 2019

Kopij inleveren uiterlijk: 
15 mei 2019
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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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VAN HET BESTUUR

De laatste weken was er veel positieve mond-tot-
mondreclame over hoe de zondagmiddag nieuw 
leven is ingeblazen. Astrid Turion en ik waren dan 
ook op 10 maart naar het zondagmiddagbridge 
gegaan om eens te kijken. En ik kan er werkelijk 
maar één ding over zeggen: wat een geweldig 
feest is dat! Het bridgen op zondagmiddag trok de 
laatste tijd (te) weinig deelnemers. Een groepje 
enthousiastelingen heeft het initiatief genomen 
om hier weer iets van proberen te maken en 
dat is gelukt. Bij binnenkomst lagen er plakjes 
zelfgemaakte, verschillende soorten cake klaar. 
Die heeft Ciska Michon zelf thuis gebakken. 

Vervolgens natuurlijk bridgen, waarbij de 
starters cq. beginners in een aparte 
groep werden geplaatst. Meer dan 
50 paren deden mee. En dan na 
afloop de mogelijkheid om voor 
slechts € 10 te blijven eten. 
Het Chinese restaurant op 
de Burg. Sweenslaan 
zette een fantastisch 
buffet klaar. Dit 
werd nog eens 
aangevuld met door 
Ciska zelfgemaakte 
Indonesische gerechten. 
Er bleven meer dan 60 
mensen eten en er was ruim 
voldoende. Super gezellig, geen 
onvertogen woord gehoord, geweldig. 

Dit alles dankzij de inzet van Cisca, Marlou 
en Janna met daar bovenop de hulp van 
Jeanne, Ineke, Paula, Ton, Joke en Kees. Het 
is enorm veel werk van te voren en na afloop weer 
alles opruimen en terugzetten. Zeer waarschijnlijk 
gaan ze dit het volgend seizoen voortzetten 
vanaf oktober t/m maart, elke 2e zondag van de 
maand. We houden u op de hoogte via de TV in 
de bar. Zet 12 oktober maar alvast in je agenda. 

Wel zoeken we nog vrijwilligers die willen helpen 
met de organisatie, het vooraf klaarzetten of het 
achteraf alles weer opruimen.

En er staat alle medewerkers van de club nog 
zo’n geweldig feest te wachten. Zaterdag 13 
april is het zo ver, dan bedanken wij als bestuur 
al onze vrijwilligers. En daar hebben we er 
gelukkig heel veel van, zo’n 100 mensen krijgen 
een uitnodiging. Maar we kunnen altijd meer 
vrijwilligers gebruiken. Als u wat tijd over hebt, 
meld u aan bij uw wedstrijdleider. Waar wij 
bijvoorbeeld nog naar op zoek zijn is iemand die 
het leuk vindt om zo nu en dan een stukje in ‘het 
Krantje’ of de Dobbepraat te schrijven. 

Achterin de speelzaal staan inmiddels drie 
nieuwe boekenkasten. Deze zijn gevuld 

met bridgeboeken die aan de club zijn 
geschonken. Hierdoor hebben wij nu 

een zeer uitgebreide bibliotheek. 
Als je eens een boek wilt lezen: 

ze zijn allemaal te leen. 
Alleen na gebruik wel 

even terug zetten.

Het viertallen 
seizoen is in volle 

gang. Voor bijna 
alle teams moet alleen 

nog de altijd gezellige 
afsluitende dag gespeeld 

worden. Er zijn veel teams waar 
nog wat op het spel staat: ze doen 

nog mee voor promotie, of ze moeten 
zich nog behoeden voor degradatie. 

Nog even allemaal ons best doen die dag 
en wie weet kunnen we volgende Dobbepraat 

veel promoties en weinig degradaties melden. 
Alleen ons eerste team is al uitgespeeld. Die 
zijn na een slechte, bedroevende start nog goed 
terug gekomen. Maar helaas net te weinig en ze 
zijn dan ook gedegradeerd uit de 2e divisie.

Eric van Dijk
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WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE 
VELE HANDEN…

Laatst werd ik opgebeld op een woensdagmiddag. 
Met een kleinkind op de arm probeerde ik de 
telefoon te beantwoorden zonder dat die kleine 
hem te pakken kreeg (beeldschermen hebben 
een grote aantrekkingskracht op kleine kinderen). 
Ik hoorde een van onze wedstrijdleiders deze 
vraag stellen: “Hoe moet de computer aan?” 
Ik word wel vaker gebeld met een technische 
vraag over het (nieuwe) rekenprogramma of 
vanwege computerproblemen, maar nu was ik 
even verbaasd. Deze basishandeling kunnen alle 

wedstrijdleiders toch moeiteloos uitvoeren?! Maar 
toen realiseerde ik me dat de hardware expert van 
de beheercommissie/ict een nieuwe computer 
had aangeschaft voor de wedstrijdleidersbalie. 
De zaterdag daarvoor had ik het doosje gezien:  
ca 10 bij 10 centimeter slechts. Onze wedstrijdleider 
zag wel het vertrouwde beeldscherm maar de oude 
PC-kast was verdwenen. Toen ik uitlegde dat ze 
een heel klein doosje moest zoeken met een aan-
en-uit-knopje en ingangen voor usb-sticks, kwam 
het allemaal goed.

Op de wedstrijdleidersbijeenkomst bleek dat meer 
wedstrijdleiders op zoek waren geweest naar de 
computer. Daar werd ook de overgang naar het 
nieuwe rekenprogramma besproken. Allemaal 
hebben we er onze problemen mee gehad en ik 
denk dat die ook jullie niet zijn ontgaan. Alle neuzen 
staan nu weer dezelfde kant op en we hebben 
afgesproken om nog beter te communiceren. Een 
ander punt in deze bijeenkomst was de evaluatie 
van het zondagmiddagbridge dit seizoen. De 
conclusie was kort maar krachtig: het is een 
groot succes geworden dankzij de extra inzet van 
velen. Voor herhaling vatbaar!

Onze wedstrijdleiders zijn de uitvoerders. Zij 
bereiden de zittingen voor en zorgen dat iedereen 
kan spelen op de club. Achter de schermen zijn 
er meer mensen aan het werk. Iemand die een 
nieuwe PC aanschaft en installeert en nog iemand 
die ervoor zorgt dat het NBB-Rekenprogramma 
weer werkt voor alle dagdelen. Experts en 
duizendpoten, ze zijn allemaal onmisbaar op 
onze club. En ook de klusjesmensen hebben 
we hard nodig. Voor het zondagmiddag succes 
konden we rekenen op extra handen achter de 
bar, zaalverbouwers en chinees-bestellers. En 
last but not least ook weer de opruimers.

Met elkaar hebben we een prachtige vereniging 
gebouwd. 

Het went ook snel: een prachtig eigen gebouw 
en goed lopende club. Dan is het weer extra leuk 
als er mensen van buiten komen die verrast zijn 
als ze bij ons komen kijken. En dan steek ik weer 
enthousiast de handen uit de mouwen. En kijk ik, 
zoals elk jaar, weer uit naar het medewerkersfeest, 
waar de vrijwilligers verwend worden door het 
bestuur van onze club.

Madelon Spek

GELDIGHEID OUDE BARKAARTEN

We gebruiken inmiddels al weer ruim een jaar de 
nieuwe kleur, blauwe barkaarten. Iedereen heeft 
dus nu lang genoeg de tijd gehad om de oude 
groene kaarten te gebruiken. Deze oude groene 
barkaarten (en eventueel ook nog oudere) zijn 
niet meer geldig. Maar ze verliezen voorlopig niet 
hun waarde. Mocht u nog in het bezit zijn van 
oude barkaarten, meld je dan bij mij. Ik ruil ze om 
voor geldige blauwe barkaarten.

Eric van Dijk (penningmeester)
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Maandagmiddag Maandagavond
Er wordt in twee lijnen strijd geleverd. En reken 
maar dat het er goed aan toe gaat.

Madelon Spek, de voorzitter van de wedstrijdleiders legt uit 
en licht toe

Intensief overleg

Fons de Jongh leidt de maandagmiddag

Volle bak op maandagmiddag met vier lijnen Nora Iding aan de leiding bij de maandagavond

WEDSTRIJDLEIDERS

Wedstrijdleiders
Onze club is gezegend met vele wedstrijdleiders. Ga er maar aan staan: elke week weer een opstelling 
maken, proberen vervangers te vinden, uitslagen verwerken en wat dies meer zij.

En vanzelfsprekend vergt dat overleg. Voorzitter van de wedstrijdleiders is Madelon Spek. Dat doet zij 
voor de club naast het secretariaat en andere zaken.
De redactie is rondgegaan en heeft bemerkt dat de stemming bij alle zittingen erg plezierig is. Maar wat 
een verschil in bezetting! Een grote zaal met hier en daar een tafel met spelers doet wat ongezellig aan. 
Wellicht zou wat meer samenklontering de sfeer nog beter maken dan die nu al is. Maar dat vraagt na-
tuurlijk weer meer werk van de betrokken wedstrijdleiders. Het is maar een suggestie. Maar kijkt u mee.
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Dinsdagmiddag
Slechts één lijn. Dit heeft een groot voordeel 
nooit degraderen! Elk voordeel heeft zijn nadeel: 
je kunt ook niet promoveren. Het is wel jammer 
dat zich niet meer leden aanmelden voor de dins-
dagmiddag. De wedstrijdleider kan dat best aan.

Dinsdagavond
Met vier lijnen is de dinsdagavond goed bevolkt. 
Het schijnt de zwaarste avond te zijn. Zeker is dat 
er veel arbiters rondlopen. En het aantal mees-
terpunten ligt gemiddeld ook al hoog, maar wat 
zegt dat? Toch komen veel sterke paren uit de 
dinsdagavond voort.

Woensdagmiddag
In drie goed bezette lijnen wordt heftig gebridged. 
De verwachting is dat in de loop der jaren de 
avonden minder bridgers zullen trekken. Deze  
leden zullen dan ’s middags gaan spelen.

Met twee lijnen kan je snel promoveren naar de A lijn Erik van Egmond is de ervaren wedstrijdleider op dinsdag-
avond. Madelon Spek bereidt veel voor

In vier de lijnen van de dinsdagavond wordt op het scherpst 
van de snede gespeeld.

Tiny van der Harst is de kersverse wedstrijdleider op woens-
dagmiddag

Geconcentreerd in de A lijn op de woensdagmiddag

Edie van Os houdt de dinsdagmiddag op orde

Met zes en een halve tafel bezet zit je op de dinsdagmiddag 
altijd in de A lijn!
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Woensdagavond
De woensdagavond behoort tot de drukst bezoch-
te zittingen en staat onder leiding van Frits Sara-
ber, die vier lijnen bridgers onder zijn hoede heeft.

Donderdagmiddag
Van ouds is de donderdagmiddag druk bezocht. 
Met vier lijnen heeft wedstrijdleider Jeanne Wub-
be heel wat recht te houden. Bovendien heeft 
de donderdagmiddag de reputatie gemiddeld de 
oudste deelnemers te hebben. Dus zo af en toe 
veel uitvallers.De zaal is goed bezet. Kan er nog 

meer bij? Altijd wel, maar we moeten wat reserve 
houden.

 

Donderdagavond
Ook al een avond met een goede reputatie. Vele 
leden lopen hier al jaren rond. De avond staat  
onder leiding van Cees Kruisweg. En die heeft er 
nog steeds veel plezier in.

Vrijdagmiddag
De Law middag. De enige echte wedstrijdleider is 
Roberta Law, terwijl haar wederhelft Jim hand-en-
spandiensten verricht, vooral gericht op de com-
puterzijde van het  wedstrijdleidersvak. In twee  
lijnen en met 70 leden is de vrijdagmiddag al aar-
dig bezet. Alleen, toen de foto werd genomen had 
30% der leden zich afgemeld.

Frits Saraber, de wedstrijdleider van de woensdagavond,  
zit hier even, maar meestal staat hij.

En gezellig dat de donderdag is, hier is de A lijn

Woensdagavond, nog één speler moet binnenkomen. Cees Kruisweg houdt als wedstrijdleider de stand bij

Met een paar lijnen is de donderavond toch prettig om te 
spelen

Wedstrijdleider Jeanne Wubben heeft alles in de hand



11Seizoen 2018/2019 Nr. 5 - april 2019

Vrijdagavond
De vrijdagavond is jarenlang dé avond van onze 
club geweest. Er was eens een tijd dat er alleen 
maar een vrijdagavondcompetitie was. Helaas is 
de belangstelling in de loop der jaren wat minder 
geworden. In de praktijk wordt er met twee lijnen 
en een beginnerslijn gespeeld. De vrijdagavond 
dat de redactie een bezoek aflegde was er ook 
nog Ruitenboer, zodat de speelzaal goed bezet 
was. Malcolm Staallekker zet zich al weer jaren 
in om de vrijdagavond tot een succes te maken.
 

Dit was de rondgang langs de wedstrijdleiders en 
hun speelzalen. Wat een geweldige club hebben 
we toch en wat fijn dat er zoveel goede wedstrijd-
leiders zijn.

Herman Nagtegaal

Roberta Law gediplomeerd wedstrijdleider

Malcolm Staallekker, wedstrijdleider vrijdagavond

Door het Ruitenboertoernooi was de zaal goed gevuld

Jim Law, assistent-wedstrijdleider voor de technische  
problemen

Met wee lijnen is de vrijdagmiddag redelijk bezet
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CLUB- EN 
GROEPSKAMPIOENSCHAP OP 
ZATERDAG 11 MEI 2019 

Op zaterdag 11 mei 2019 vindt in ons bridgehome 
weer de strijd om de club- en groepskampioen-
schappen plaats. Dat lijkt verder weg dan het is, 
want de strijd om kwalificatie is al begonnen met de 
winterserie van de clubcompetities

Het clubkampioenschap 2019 wordt gecombineerd 
met het groepskampioenschap van de A-groep. Het 
clubkampioenschap omvat twee zittingen, een och-
tendzitting (aanvang 10.00 uur) en een middagzit-
ting (aanvang 14.00 uur). In de middagzitting wordt 
ook om het groepskampioenschap van de B-, C-, 
en D-groep gespeeld.

Voor het clubkampioenschap plaatsen zich:

• De nrs 1 t/m 3 van de A-groep van de winterserie 
van alle speelmiddagen en –avonden.

• De eerste 14 paren in de A-groep van de winter-
serie van de DIC.

• De nrs 1 t/m 3 van het vorige clubkampioenschap.

• Alle paren die dit seizoen in de hoofdklasse of  
hoger van de viertallen- of parencompetities  
spelen (ook zij die dit seizoen promoveren).

• De nrs 1 t/m 10 van het seizoenklassement 2017-
2018 van de DIC.

• De nrs 1 t/m 3 van het seizoenklassement 2017-
2018 van alle overige speelmiddagen en -avon-
den.

• De TC kan andere paren uitnodigen op basis van 
hun veronderstelde speelsterkte.

Voor het groepskampioenschap van de B-, C- en 
D-groepen plaatsen zich de nummers 1 t/m 5 van 
de winterserie van die lijnen van alle speelmidda-
gen en –avonden. Ook de nummers 1 en 2 van de 
groepskampioenschappen van vorig jaar kunnen 
meedoen.

Meer gegevens volgen na afloop van de winterse-
rie, als bekend is wie zich hebben geplaatst. Voor 
nu: blokkeer 11 mei 2019 in uw agenda en veel suc-
ces bij de winterserie. 

Jacques Brandt

TOPTRAINING GAAT MAAR DOOR 

Onder de inspirerende leiding van spelers van we-
reldklasse worden de toppers getraind. En de erva-
ring leert, dat daar al weer toppers tussen zitten. En 
er wordt vlijtig geoefend en gestudeerd. Probleem 
is wel dat je dat met je partner moet doen, want 
afstemming blijft noodzakelijk. En nieuwe afspraken 
moeten allemaal weer onthouden worden. Dat geldt 
per paar. En die goede instructies kunnen zo maar 
wegzakken. Maar gezien de deelnemers aan de 
training zal BCLH wel snel in de hoogste regionen 
van de bridgebond gaan vigeren.

Herman Nagtegaal

Hier wordt gewerkt aan de top

IN MEMORIAM 
Overleden is op 22 februari 2019 ons oud lid

Hong Tan op de leeftijd van 87 jaar

Vele jaren heeft hij met veel enthousiasme op 
onze bridgeclub gespeeld. De laatste jaren op 
de vrijdagmiddag. Hong genoot elke keer weer 
van het spel waarbij hij zich een sportieve en 
te duchten tegenstander toonde. Hij had het 

voorrecht één dag na zijn vrouw te overlijden. 
Moge hij in onze gedachten blijven voortleven.

Na een kortstondige ziekte overleed op  
14 maart 2019 ons lid

Peter Eillebrecht op de leeftijd van ruim 97 jaar

Peter was lid op de maandag- 
donderdagmiddag. Zijn rijzige gestalte straalde 

uit dat hij in jonger jaren krachtsporter was 
geweest. Met veel humor ging hij door het 

leven. Bijna tot het laatst van zijn leven kwam 
hij met veel plezier bridgen. Het leven was hem 
dierbaar. Boven de rouwkaart staat: Niemand 

weet wat leven is, alleen dat het gegeven is. En 
dat van dit geheimenis, God begin en einde is.



13Seizoen 2018/2019 Nr. 5 - april 2019

ZONDAGMIDDAGBRIDGE: 
EERSTVOLGENDE KEER IN 
OKTOBER

Afgelopen zondag 
10 maart werd er 
voor de laatste keer 
dit seizoen een zon-
dagmiddagbridge-
drive georganiseerd. 
Het is nog nooit zo 
druk geweest. Er de-
den 54 paren mee en 
70 mensen maakten 
gebruik van de Chi-
nees-Indonesische 
catering. 

We kunnen wel stellen dat dit concept van ‘gezel-
lig bridgen in combinatie met een dinertje’ vruch-
ten heeft afgeworpen. In het najaar zullen we 
hiermee dan ook doorgaan. Langs deze weg een 
bedankje aan alle mensen die zich bij de voorbe-
reiding, maar ook na afloop bij het opruimen van 
de zaal en het wegwerken van de vaat, enorm 
hebben ingezet. 

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

OMGAAN MET (TE) VEEL DENKTIJD

Sommige spelers hebben meer moeite met de 
beschikbare denktijd dan hun tafelgenoten. Waar ligt 
dat aan? Wat kost precies meer denktijd en waardoor 
komt dat? Je kunt eerst gaan zoeken naar verschillende 
strafmaatregelen tegen tijdsoverschrijding of je gaat 
het vanuit de spelers bekijken die vaak meer denktijd 
gebruiken dan gemiddeld beschikbaar is.

Voor 80% van de spelers kost het uitspelen - vooral 
het maken van een speelplan - de meeste tijd. Alleen 
al de belangrijke zaken op een rij krijgen, is een 
tijdrovende klus. Ook het doorhakken van knopen 
tijdens het uitspelen, zoals wel of niet eerst troef 
spelen, snijden over links of over rechts, kost veel tijd. 
Oorzaak daarvan is de angst om het verkeerd te doen 
en/of de partner teleur te stellen. Het bieden staat op 
de tweede plaats als tijdrovend en tegenspelen als 
derde. Maar wat heeft te veel denktijd maken met 
etiquette?

Heel veel. De angst om fouten te maken kan werken 
als een molensteen. Het is dan aan de partner van 
de speler die veel denktijd gebruikt om alle ruimte te 
geven fouten te mógen maken. Liever een compliment 
voor het gevecht dat is geleverd, dan kritiek op 
(vermeende) verkeerde keuzes. En denk nu niet dat 
partner dan (nog) minder fouten zal gaan maken. Het 
tegendeel is waar!

Ook tegenstanders kunnen de denktijd verkorten 
door tijdens een denkproces niet te snel tot spoed 
te manen. Dat blokkeert het denken eerder dan dat 
het versnellend werkt. Beter is om bij dreigende 
tijdsoverschrijding ná een gespeeld spel te wijzen op 
de nog beschikbare tijd.

Tijdvuistregels voor alle tafelgenoten

- Na een hartelijke verwelkoming snel beginnen met 
het eerste spel.

- Ga de andere uitslagen van een spel niet uitgebreid 
bespreken.

- Controleer tussen de spellen door de nog 
beschikbare tijd.

- Nakaarten mag pas na het laatst te spelen spel.

Vuistregels voor de partner

- Geef tijdens de zitting geen kritiek. Als je dat wel 
doet en regelmatig vindt dat je partner het ‘nooit 
leert', dan staat één ding vast: jouw kritiek voegt 
niets toe en werkt averechts!

- Stem een keer met je partner af of hij - na afloop - 
prijs stelt op jouw bied- en speeltips.

- Vraag hoe je kunt helpen zijn denktijd te verkorten.

Vuistregels voor de speler die (te) veel denktijd 
gebruikt

- Maak een speelplan aan de hand van een eenvoudig 
stappenplan.

- Neem een besluit zodra je in een kringetje dreigt te 
denken.

- Durf een fout te maken!

- Verdeel je denkenergie over de hele zitting. Dan 
ben je de laatste ronden nog helder van geest en 
kun je des te genadelozer toeslaan.

Als je in een parenwedstrijd 24 spellen speelt, 
heeft elk spel een invloed van slechts 4,17% op de 
totaaluitslag. Als je een potentiële middenscore door 
een volslagen verkeerde beslissing omzet in een 
dikke nul, valt jouw zittinguitslag ongeveer 2% lager 
uit. Bijvoorbeeld 56,78% in plaats van 58,8. Dus, waar 
hebben we het over? 

Harry van Daelen

CONTRIBUTIE
         Jeugdlid  Volwassenen 
Jaarbedragen   Eerste speelavond of – middag   39,-*/34,-  72,-*/67,- 
(september-juni) Voor elke volgende speelavond of –middag  18,-   42,-

Maandbedragen  Eerste speelavond of – middag   4,-   7,- 
(alleen na 1 januari) Voor elke volgende speelavond of –middag  2,-   4,-

Niet spelend lid        n.v.t.  35,- 
 
*Dit bedrag geldt als er geen machtiging ingeleverd is. N.B. Houders van een ooievaarspas hebben recht 
op 50% korting (verzoek indienen bij de penningmeester, met een kopie van de pas.)
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NIEUWJAARSDRIVE

In 2018 was er naar horen zeggen wat turbulentie 
geweest tijdens de nieuwjaarsdrive. Details weet 
ik niet, maar het kwam er op neer dat gebruik werd 
gemaakt van bijzondere conventies en dat een 
gedeelte van de deelnemers daar zijn beklag over 
had gedaan. Het district had besloten dat er dit jaar 
verplicht Biedermeijer gespeeld moest worden. 
Vrije keuze voor de deelnemers uit groen, blauw of 
rood en een setje van zo’n 30 toegestane conventies 
zijn per email naar de deelnemers verstuurd.  
Op zich een sympathieke gedachte, maar het 
handhaven van zo’n regel kan best lastig zijn. Zie 
een aantal voorbeelden verderop in dit verslag. 
Misschien is het een beter idee alle deelnemers 
een verplicht systeem te laten spelen (met 
systeemkaarten op tafel). Misschien iets voor 
2020? 

Zo gingen we in het eerste weekend van 2019 met 
een aangepast systeem naar Leidschenhage. Na 
een korte toespraak van de voorzitter (compliment 
daarvoor), konden we van start. Het werd direct 
vuurwerk op ons eerste spel:

Spel 19
Z/OW

♠
♥
♦
♣

B4
VB1096432
10
B8

♠
♥
♦
♣

A
AH85
AH763
HV10

♠
♥
♦
♣

10853
-
VB
A976543

♠
♥
♦
♣

HV8762
7
98542
2

John Noord Nicole Zuid
2♠

X 4♥ X pas
6♦ pas 7♣ pas
pas pas

Niets teveel gezegd over vuurwerk en van de 
beperkingen in gebruik van conventies heb je zo 
geen last. De opening van Zuid was een zwakke 
twee. Daarna was het een kwestie van geen 
specifieke afspraken: gewoon lekker bieden. En 
je moet wel een beetje vertrouwen hebben in je 
partner.

Dubbel op 4♥ leek me geen straf, en zelfs mijn 
mooie harten leken me niet genoeg om de score 

van een kwetsbaar slam te overtreffen. Nicole 
(Meuleman) besloot tot een geïnspireerde 7♣, die 
ik niet naar 7SA verhoogde (had ik wel moeten 
doen in een parenwedstrijd!). 

Het verzuim 7SA te bieden kostte feitelijk niets. 
Er was slechts één ander paar dat in groot slam 
kwam. Leidschenhage clubgenoot Jacques Brandt 
speelde met het 97-jarige erelid van het district 
Den Haag, Do van Vliet, en zij boden als volgt:

Do Noord Jacques Zuid
pas

2SA 3♥ 5♣ pas
* 7♣ pas pas pas
pas pas pas

Op de plek waar het * staat sprak Do de woorden: 
“Het moet toch maar eens gebeuren.“ 

Een gedeelde top van 98.08% was een mooi begin 
van het bridgejaar.

De verdere spellen gingen gemoedelijk. Hier en 
daar wat issues met biedingen in systemen. Wat 
is nu eigenlijk Biedermeijer? Op één van de tafels 
hoorde ik iemand nogal hard uitleggen dat 1♣ 16+ 
met elke verdeling was. We hoorden dat er paren 
waren die Montreal speelden na de 1♣ opening. 
Wij kwamen tegen een paar dat na 1♣ 1♦ bood 
(forcing en 0 of meer punten, “deze conventie komt 
uit Nederland, dus die mag je spelen”) en wij kregen 
een 2♣ (zwak met beide majors) voor onze kiezen. 
De tegenstanders hadden de mail met betrekking 
tot beperkingen in gebruik van conventies nooit 
ontvangen: “We zijn opgebeld om in te vallen”. 

De sfeer was overigens prima. Lekkere hapjes 
tussendoor waren zeker een succes. Wij scoorden 
redelijk tot goed. Geen enkele tafel onder de 50%, 
zodat de laatste tafels spannend werden. Op de 
laatste tafel een spel waar ook wel wat leuks over 
te schrijven valt.

De bieding was kort. Oost opent 3SA (Gambling, 
toegestaan als conventie) en daar blijft het bij.

Spel 10 
O/Allen

♠
♥
♦
♣

43
B109642
764
A9

♠
♥
♦
♣

VB1096
A3
94
V932

♠
♥
♦
♣

2
7
AHVB852
HB104

♠
♥
♦
♣

AH875
HV85
10
765
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Op minstens twee tafels, waaronder die van ons, 
gebeurde exact hetzelfde in het tegenspel. Start ♠A

en klaveren na voor het Aas. Noord speelt klaveren 
en de leider claimt elf slagen. Dat is voor OW zo’n 
83%.

Bij ons aan tafel had Zuid eigenlijk geen vragen. 
“3SA is zeker met een lange lage kleur”, antwoord: 
“Ja”. De vraag wat daar nog bij mag en kan zitten 
werd aan mij niet gesteld. (In Bridge Maart 2000 
staat overigens bij Biedermeijer 3SA “geen Heer of 
Aas toegestaan”, maar die kennis had ik tijdens de 
nieuwjaarsdrive niet paraat gehad). Aan een andere 
tafel vraagt Zuid wel expliciet naar wat de openaar 
erbij mag hebben. De gelegenheidspartner (West) 
geeft aan dat daar in dit partnership geen afspraken 
over zijn, maar dat hij het zelf speelt als geen Aas of 
Heer ernaast. Na het spelen (elf slagen, zie boven) 
roepen NZ de arbiter. Die verandert niets aan het 
spel, maar later wordt er op Facebook nog flink 
geklaagd.

Op Facebook veel steun voor de arbiter die de 
score laat staan. Eigenlijk zou je na de uitleg 

“geen Aas of Heer 
ernaast” in slag drie 
altijd harten moeten 
spelen. Als de uitleg 
klopt is het met 
harten na altijd down 
(speel zelf maar na) 
en zonder harten na 
altijd gemaakt.

Anyway, de 
winnaars hadden 
64% en wij waren 
het die op de 
foto gingen. Als 
prijs heb ik een 
bridgeboek (voor 
mijn bibliotheek) en een verjaardagskalender 
gewonnen. Op de kalender heb ik mijn naam 
ingevuld, zoals met zo’n ding de bedoeling is, en 
de kalender vervolgens aan Nicole gegeven. Zij is 
inmiddels naar Frankrijk geëmigreerd, misschien 
gaat ze zo mijn verjaardag onthouden. 

John van Veen

NON EXULTATE, JUBILATE

 
Ons eerste team is er niet in geslaagd om zich te 
handhaven in de Tweede Divisie van de NBB. Vanaf 
het begin stond het team onderaan en pas in het voor-
laatste weekend gloorde er wat beperkt licht aan de 
horizon. Bij aanvang van het laatste weekend moest 
een achterstand van 15 Imps worden goedgemaakt. 
Niet makkelijk, maar ook niet op voorhand onmoge-
lijk. Uiteindelijk kwamen we 10 Imps tekort om ons te 
handhaven. Die hadden we zelfs in de laatste twee 
wedstijden kunnen scoren, maar ‘hadden’ is zo’n triest 
woord. De waarheid is dat de twee paren niet in staat 
waren om een hele wedstrijd “op niveau” te spelen. Zo 
werd het afgooien van een harten niet gezien, waar-
door ons contract van 3SA onnodig down ging. De ei-
gen slagen niet geteld, waardoor gedacht werd dat de 
leider al down was, de verdediging verslapte en het 
contract ten onrechte gemaakt werd. Zo kan ik nog 
wel even doorgaan. De tegenstanders valt niets te 
verwijten. Wij hebben het allemaal zelf gedaan.Toch 
was niet alles kommer en kwel bij ons eerste team. Ik 
wil je graag mee laten genieten van twee spellen die 
voor ons goed afliepen.

Man of muis?

Je hebt de volgende hand: ♠: B932, ♥: HB3, ♦: 65, 
♣: AV64. Je zit in de laatste hand en bent kwetsbaar 
tegen niet. Na tweemaal pas opent je rechter tegen-
stander met 1♦. Ben je een man of muis, oftewel geef 
je een informatie doublet of pas je? Kijk even naar het 
hele spel:

Spel 12 
W/NZ

♠
♥
♦
♣

75 
10974 
1097 
8753

♠
♥
♦
♣

AH84 
V865 
V82 
92

♠
♥
♦
♣

V106 
A2 
AHB43 
HB10

♠
♥
♦
♣

B932 
HB3 
65 
AV64

De tegenstander bij mij aan tafel toonde zich een 
‘man’ en gaf een informatie doublet, W een redou-
blet. N keek aan tegen een echte nul-punter en 
bood 1♥. Na een pas van O gaf W een strafdou-
blet. O kwam even, maar slechts heel even, in de 
verleiding om 3SA te bieden, maar toen ging hij tel-
len. Zelf had hij 18 punten, zijn partner gaf aan ook  
minstens 10 punten te bezitten. Dat liet dus maxi-
maal 12 punten over voor het informatie doublet en 
dus geen punten voor de leider!

Na een pas van O kwam de leider na de start met 
♦H, daarna ♥A en ♥2 na, vier kwetsbare slagen te-
kort voor zijn contract. 1100 for the good guys! Ons 
nevenpaar liet gewoon 3SA spelen voor -460.

Een duur signaal

Zij zijn kwetsbaar en wij niet. Je hebt het volgende in 
handen: ♠: 8, ♥: B53, ♦: 762, ♣: AHB832 en na een 

De winnaars Nicole Meuleman & 
John van Veen
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pas, opent partner in tweede hand met 3SA. Dat 
belooft een lange, dichte lage kleur van minimaal 7 
kaarten met weinig er naast. De rechter tegenstan-
der biedt 4♠. Wat doe je nu? De kleur van je partner 
is natuurlijk ruiten en O bood dus 5♦. Z deed met 5♠ 
ook een duit in zakje en O mocht weer. In ruiten valt 
er geen slag te verwachten, misschien twee slagen 
in klaver, maar dan is 5♠ nog steeds gemaakt. Wie 
A zegt, moet ook B zeggen, dus kwam er 6♦ bij O. Z 
vond het genoeg en gaf een doublet. Hij startte met 
♦3. Tijd om naar het hele spel te kijken. 

Spel 15 
Z/NZ

♠
♥
♦
♣

HVB9542 
HV10 
- 
1054

♠
♥
♦
♣

6 
9876 
AHVB985 
9

♠
♥
♦
♣

8 
B53 
762 
AHB832

♠
♥
♦
♣

A1073 
A42 
1043 
V76

De start van Z is weloverwogen om in O geen af-
troevers te laten maken. Na ♦A werd ♦H gespeeld, 
waarop Z een ‘duidelijk signaal’ voor de schoppen 

aan N wilde geven en hij gooide ♦10 bij! Kijk wat er 
toen gebeurde: O kreeg vleugels. Hij speelde ♣A en 
♣H, troefde een klaver hoog af in W en kon nu met 
♦5 uit de dummy naar de ♦6 in zijn hand en maakte 
nog drie slagen in klaver. Contract gemaakt +1090!!

Wat mij na afloop nog het meest bijbleef, was dat 
beide tegenstanders naar elkaar geen enkele nega-
tieve opmerking maakten over dit voor hen desas-
treuze resultaat. O ja, onze partners gingen in 5♠ -1 
voor -100. Maar helaas waren deze resultaten niet 
genoeg om degradatie te voorkomen.

Gelukkig staan ons tweede en derde team boven-
aan in de Hoofdklasse. Zij kunnen met promotie(s?) 
bewijzen dat hun degradatie van vorig jaar een ver-
gissing was, die we snel moeten vergeten.

Wolf Tostmann

BCLH 1 bezweken onder de druk

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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GELE HAZEN 

TA TA! 
De Paashaas gooit de deuren van het magazijn 
wijd open. 
Op dit moment verheugt hij zich ieder jaar intens. 
De voorbereidingen voor het grote werk zijn weer 
op tijd afgerond. In de rekken liggen duizenden 
eieren te wachten. Er staan stapels manden. De 
routebeschrijvingen zijn geprint. Niets staat een 
soepele afwikkeling in de weg. 

Hè? Wat gek. Het is doodstil in de grote schuur. De 
Paashaas wrijft zich voor de zekerheid nog even 
in de ogen. Maar dat helpt niets. Waar zijn alle 
hulphazen? Hij had ze toch duidelijk ruim tevoren 
gemaild met plaats, datum en tijdstip voor het 
ophalen van de vracht? Heeft hij zich vergist in de 
dag? Het is ook zo’n late Pasen dit jaar. Nee, dat 
kan toch niet. Hij wordt toch niet dement? 
Rustig, rustig, PH, geen paniek, mompelt hij in 
zichzelf. Even diep ademhalen. 
Hij loopt een ronde tussen de rekken. Geen haas te 
bekennen. Dan maar even terug naar het kantoortje, 
ff een computercheck. 

Hij loopt naar buiten. En zijn adem stokt. Op het 
grasveld achter zijn kantoorleger zitten honderden 
hazen. Relaxed op hun krent, koffie te drinken, te 
kletsen en te kaarten. En... ze hebben allemaal een 
geel hesje aan. 
De Paashaas houdt even zijn pas in. Zijn hart gaat 
vervaarlijk tekeer. Insubordinatie, daar heeft hij 
nog nooit mee te maken gehad. Wat willen ze? 
Zouden ze echt staken? Hoe kan dat nu, het is 
toch evident dat je al die kinderen niet teleur gaat 
stellen vandaag? Wat te doen? Hij wil ongezien 
even zijn leger induiken om een dubbele espresso 
achterover te slaan en te bedenken hoe hij dit moet 
aanpakken. Maar het is te laat. Een van de grotere 
hulphazen komt hem al tegemoet. 

“Ha chef!” 
“Wwwat is dit?” stottert de Paashaas. “Wat is 
hier aan de hand? Waarom zijn jullie niet aan het 
inladen? Waarom weet ik hier niks van?”
De andere hazen hebben zich inmiddels achter hun 
woordvoerder opgesteld. Een angstaanjagende 
gele zee. 
“Nou, we hebben d’r genoeg van”, antwoordt 
Hulphaas 1. “Het is niet leuk meer. Wij hebben 
genoeg van marktwerking en het kapitalistisch 
Paasfeest. Vroeger was een ei een ei. Of geen 
ei, als je het rijmpje moet geloven. Maar goed. 
Nu zijn er vrije uitloopeieren, scharreleieren, kooi-
eieren, graseieren, maiseieren, rondeeleieren, 
bio-eieren, eco-eieren, omega3eieren, volkoren 
eieren, viergraneneieren, en zelfs Columbuseieren.  

En ik vergeet er vast nog een paar. Nou, en? zou je 
denken, dat doen de mensen de kippen en zichzelf 
toch aan? Maar wij gaan dat voor een luttel hapje 
klaver niet meer faciliteren, baas. Genoeg is genoeg. 
Ze gaan zelf maar hun keuze-eieren verstoppen. 
Wij laten niet meer over ons heen lopen. Laat staan 
dat we zelf gaan lopen.”

Oei. Dit ziet er niet mooi uit. Hoe vertoon je standvastig 
en toch inlevend leiderschap op zo’n cruciaal 
moment? Dat heeft de Opperhaas nooit geleerd 
tijdens zijn eierenbusinessmanagementcursus. 
Geen paniek. Nadenken. Wat deed die Franse 
haas ook alweer? Nou, wat de Fransen altijd doen. 
Praten, praten, praten. Hij moet zelf het veld in. 
“Wacht, ik kom met de jongens praten.”  
“En met de meisjes.”
“Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk.” Ai, misschien moet 
hij toch eens aan een genderneutrale opvolger 
denken. Nou, eerst maar zien hoe hij dit allemaal 
op kan lossen. 

In een poging op gelijke hoogte te komen als zijn 
werknemers schuift de Paashaas aan bij een 
groepje kaarters. “Mag ik even kibbitzen?” vraagt 
hij. “Ha, ha, de baas wil kissebissen!” meesmuilt 
een geel hesje. “Nee, nee, ik kaart zelf ook, ik vind 
het interessant om te zien wat jullie doen.”
Hij kijkt een poosje toe hoe het potje boerenbridge 
zich ontvouwt. Bij een aarzeling van een wel 
bijzonder mooie moer in bevallig geel hesje fluistert 
hij in haar oor welke kaart ze moet leggen. De 
andere drie hazen hebben het wel door maar durven 
er toch niets van te zeggen. Ze wint, natuurlijk. 
Dit gaat het volgende spel net zo. “Hij kan er best wat 
van”, denkt de brutaalste hulphaas van het groepje. 
Het gerucht verspreidt zich over het veld. Andere 
hazen komen eromheen staan. Na een half uur 
vindt de Paashaas het welletjes. Nu de aandacht is 
verlegd naar het kaartspel en de gemoederen wat 
bedaard zijn, is het tijd voor een toespraak. 

“Dames en heren. De UNESCO heeft onlangs 
erwtensoep maken uitgeroepen tot Nederlands 
cultureel erfgoed. Nou, dan moeten wij er toch 
voor zorgen dat eieren rapen daarmee wordt 
gelijkgesteld! Zeg nou zelf. Wij sloven ons uit, 
jaar in jaar uit, om die traditie in stand te houden.  
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Wij moeten onmisbaar blijven. Als wij ons werk niet 
doen, dan gaat iedereen over op chocolade-eieren. 
Niet goed voor de volksgezondheid. Bovendien: 
wij hebben als soort in de toekomst dringend 
bescherming nodig. De wolf is terug. Onder hen 
een bijzonder gevaarlijke soort: de zogeheten 
Tostmann Wolf, uit Oostenrijk, naar verluidt. Wij 
moeten de Mens dus te vriend houden en niet zijn 
feestje verzieken. 

Ik doe persoonlijk een belofte. Ik heb gezien dat jullie 
best leuk kunnen kaarten. Maar wat jullie spelen is 
meer iets voor konijnen. Het is tijd voor het betere 
werk. Jullie zijn intelligente vertegenwoordigers van 
de leporidae. Echt bridge is een veel uitdagender 
spel. Ik bied aan, jullie het komend jaar cursussen 
daarin te laten geven. Daar hebben jullie ook in de 
winter in jullie legersteden veel lol van. En ik doe 
nog een belofte. Ik ga aftreden. En mijn opvolger 
wordt degene die een mooie bridgepuzzel het 
eerste oplost. Ik zet die straks op ons intranet. Ik 
trek mij nu even terug in het kantoor. Dan kunnen 
jullie overleggen over mijn voorstel.”

Met kloppend hart slaat de Paashaas eindelijk zijn 
espresso achterover. “Benieuwd of het lukt” , denkt 
hij, al beseft hij ook dat hij, ondanks zijn stramme 
knieën, dit jaar uit solidariteit ook zelf een mand ter 
hand zal moeten nemen. 

En zo geschiedde, dat deze Opperhaas als geliefd 
voorman een jaar later met pensioen kon. Dit was 
zijn puzzel. 

♠
♥
♦
♣

A973
VB
109762
V6

♠
♥
♦
♣

864
A3
AV853
1098

♠
♥
♦
♣

HVB52
108765
HB
5

♠
♥
♦
♣

10
H942
4
AHB7432

West Noord Oost Zuid
pas pas 2♣ 1)

pas 2♦ 2♠ 3♥ 2)
3♠ pas 4♠ 5♣
dbl pas pas pas

1. 6+ klaveren of 5+ klaveren, plus vierkaart harten 
of schoppen, < 16 pnt.

2. vierkaart harten. 

Opdracht: waarmee kom je uit om 5♣ down te 
spelen? Het spel komt uit een oude rubriek van 
Philippe Brugnon in Le Monde uit het Land van 
de Gele Hesjes. Degene onder u die het eerst de 
correct beargumenteerde oplossing inlevert bij de 
redactie, wint een chocolade...paashaas.

Pauline Hoefer-van Dongen 

KOFFERTJES

 
Uiteindelijk zijn alle 
koffertjes ververst. 
Dat wil zeggen dat 
we nu over 25 nieu-
we koffertjes be-
schikken, genum-
merd 1 tot en met 
25. Het dupliceren 
van de spellen met 
de nieuwe machi-

nes is een eitje. Maar het kost heel veel tijd en 
inspanning om de kaarten vanuit de boards over 
te hevelen naar de boekjes in de koffer, de scores 
uit te printen, te knippen en in de boekjes te doen. 
Gelukkig hebben we een vast team dat zich hier-
mee bezighoudt en worden we ook wel eens door 
andere enthousiastelingen ondersteund.

Een vriendelijk verzoek aan iedereen die een kof-
fertje leent. 

1. Doe de spellen weer op volgorde terug in de kof-
fers.

2. Probeer bij het nakaarten te voorkomen dat 
spellen in de verkeerde windrichting worden te-
ruggedaan.

3. Mochten er opmerkingen, fouten of omissies 
zijn, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een 
scorebriefje, maak dat bij voorkeur niet kenbaar 
via de wedstrijdleider van een middag of avond, 
maar mail het aan michoncisca@yahoo.com. 

Het koffertjesteam: 
 

Janna van Tienhoven, 
Frits den Haring, 
Jan Bourquin en 

Cisca Michon
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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 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.

Zuid speelt ♠B waarop in Noord ♦B wordt afgegooid. 
Dan ♦3 die West neemt met de H om te verhinderen 
dat oost verplicht wordt harten te spelen. Uit Noord 
verdwijnt ♦9. West speelt nu ♥B, die niet in Noord 
gedekt wordt. Als Oost niet neemt, moet West naar 
de ruitenvork A 7 spelen; neemt hij wel, dan wordt 
♥V een slag.

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 con-
tract tegen de beste verdediging?

Hij speelt klein in de dummy, Oost ♥10. Zuid moet 
duiken want als ♣H fout zit, volgt weer harten en 
is het contract down. Om de verbinding in stand te 
houden, speelt Oost een kleine harten na. Zuid wint 
deze slag met de ♥H op tafel en speelt weer harten! 
Oost moet zijn slagen in die kleur wel incasseren, 
maar brengt daarmee zijn partner in de problemen. 
Als Oost met klaveren vervolgt, neemt Zuid ♣A en 
incasseert zijn slagen in schoppen. West kan niet 
de dekking in ruiten en ♣H vasthouden.

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 ‘onmo-
gelijke’ 6♣. West is geen helderziende en start met ♦2.

Dat geeft de leider de kans zijn contract te maken on-
danks het beste tegenspel. Hoe?

Dit waren de eerste vijf slagen: ♦B, ♦A (harten weg), 
ruiten getroefd, ♣A en nogmaals ruiten getroefd.

Zuid speelde ♣H en ♣V op tafel. Oost moest de vier-
kaart schoppen behouden en deed een harten weg. 
Op ♦V nam hij (gedwongen) afscheid van ♥V; in de 
hand ♥9 weg en bij West verdween een schoppen. 
Toen volgde ♠V en schoppen na; Oost ♠10 en Zuid ♠A.  
Het eindspel zag er zo uit:

♠
♥
♦
♣

 -
 1063
 -
 -

♠
♥
♦
♣

 -
 A85
 -
 -

♠
♥
♦
♣

 B7
 H
 -
 -

♠
♥
♦
♣

 H9
 B
 -
 -

 
Zuid speelt ♥B. Als Oost met de ♥H neemt, moet 
hij vervolgens in de schoppenvork spelen. Neemt 
West ♥A, dan ploft Oosts Heer daaronder en is hij 
op zijn beurt gedwongen in de hartenvork op tafel 
te spelen.

Een praktijkspel uit 1966. De leider was wijlen Jay 
Becker, een van de beste spelers van zijn tijd. Na 
afloop merkte West wat chagrijnig op dat het slem 
minder dan één procent kans had. “En Noord moet 
dan uitgerekend ook nog ♥6 hebben”. Maar Becker 
antwoordde: “Zonder ♥6 hadden we het slem zeker 
niet geboden”.
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LADDERPUZZEL 255

Probleem A

♠
♥
♦
♣

 973
 B93
 -
 -

♠
♥
♦
♣

 H 8
 -
 -
 AH64 

♠
♥
♦
♣

 -
 HV8
 VB
 3

♠
♥
♦
♣

 AV2 
 -
 98
 2

Schoppen is troef. Zuid aan slag moet vijf slagen 
maken tegen de beste verdediging.

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?

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?

Oplossing rekenpuzzel februari:
De onderlinge verschillen tussen de getallen zijn alle-
maal veelvouden van 41. Na deling is de rest telkens 16.

Rekenpuzzel maart:
Een bridgeclub zoekt een nieuwe voorzitter (wij niet 
hoor!). Er hebben zich 4 kandidaten gemeld: Aart, 
Ben, Corrie en Dafne. De leden brengen 460 gel-
dige stemmen uit. Dafne krijgt de meeste stemmen. 
Ze krijgt 174 stemmen meer dan Aart, 217 stemmen 
meer dan Ben en het verschil met Corrie is 201 stem-
men. Met hoeveel stemmen wordt Dafne gekozen?

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

LADDERSTAND NA PUZZEL 254

 
Er kwamen 16 inzendingen binnen waaronder twee 
nieuwe deelnemers! 

Lijstaanvoerder Paul van den Bos mag een fles wijn 
ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Paul van den Bos   +30 210  
Hans-Dirk Bakker   155   
Herman Nagtegaal  +20 145  
Frits den Haring   +35 140 
Wolf Tostmann   +35 140 
Joop Weisbeek   +35 135 
Reinout Hoefer   +25 130 

Bert Toet   +30 125 
Wybo Kervel    115  
John van Veen    110 
Jan Coenen   +  5       100  
Frits Saraber   +20   90  
Jan Greve    +  5   85  
Piet Slootweg   +20   55 
Fons de Jongh   +10   45 
Ria Goeman   +20   35 
Katie Vroklage      35 
Maurits Roodhuyzen  +30   30 
Just Duurkoop      25 
Adrie Fransen   +20   20 
Eef Moerland   +20   20

 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


 
 




Hotel  -  Café  -  Restaurant

Fam. Doejaaren

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

Hotel-Café-Restaurant 
Centraal

Vlietweg 130
2266 LB  Leidschendam

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

“Centraa
l”

Fam. Doejaaren

Verwarmd terras 
met uitzicht 
op de Vliet

Aparte zaal voor o.a. 
Bruiloft, receptie, 

bridgedrive, 
koffi etafel en diner

GARAGE ADEGEEST
MAZDA EN HYUNDAI

GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN 
BIJ ONDERHOUD OF SCHADEHERSTEL

DIRECTIE: W. SCHREUDER  •  OPERAPAD 1 VOORSCHOTEN
TELEFOON 071-5616464 OF 5617036
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?
Het leven heeft veel mooie momenten

 samenwonen, trouwen, kinderen, een eigen huis , een eigen bedrijf…

Dat regel je maar beter goed en zakelijk met

 Zekerheid voor nu en later

Van Ruysdaellaan 41
2264 TK  Leidschendam
T (070) 320 05 00
E kantoor@zpnn.nl

Zwart & Partners 
Netwerk Notarissen

www.zpnn.nl

 

 


