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Erevoorzitter BCLH Just Verschuur overleden

Het clubgebouw van Dobbelaan 1 werd 25 jaar 
geleden geopend
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Rens Hame�
Reparatie van al uw 
antieke klokken en 
vintage horloges.
Op afspraak:

070 3272902
klokken@atelierhamers.nl

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 DE REDACTIE

 
Het is toch wel anders in de club, nu Just Verschuur, 
erevoorzitter van de club, op 92-jarige leeftijd is 
overleden. Hij, die de club vele jaren door stormen 
heen geleid heeft, was altijd de verbinding tussen 
oprichting en heden. Bij het afscheid midden 
in de zomer op de begraafplaats Noorthey in 
Leidschendam, waren vele leden van de club 
aanwezig. Op de kist stond de foto die nu op de 
voorpagina van Dobbepraat staat. Just die uitzwaait 
en ons het goede toewenst. 

Just Verschuur was ook betrokken bij het realiseren 
van ons eigen Bridgehome. Aanvankelijk in 
Prinsenhof en nu 25 jaar geleden in het huidige 
gebouw dat met inspanning van vele leden eerst 
werd ingericht en later mede dankzij de inkomsten 
van de eigen bar, nog kon worden uitgebreid en 
verbouwd tot wat er nu staat. En aan dat zilveren 
jubileum van het gebouw heeft het bestuur aandacht 
geschonken door iedereen op gebak te trakteren.

Van de zomer is er op verschillende avonden 
en middagen doorgebridged. Dank aan al die 
vrijwilligers die dat voor de speellustigen mogelijk 
maakten. Inmiddels is de clubcompetitie weer van 
start gegaan en zijn viertallen voor de externe 
competitie gevormd. En ook daarvoor staan de 
vrijwilligers gereed. Help de wedstrijdleiders om hun 
werk goed te doen en zet uzelf in om alles goed 
te laten verlopen, opdat alle leden met plezier het 
nieuwe seizoen kunnen beleven.

Dankzij inzenders van losse artikelen en vaste 
rubrieken kon door de redactie dit september 
nummer van de Dobbepraat weer worden 
samengesteld. Het artikel over 100 handen was in 
de voorgaande Dobbepraat, wegens plaatsgebrek, 
slechts in delen opgenomen. Op verzoek van de 
auteur is zijn bijdrage nu in zijn geheel geplaatst. 
Dat is letterlijk blijven zitten.  Uw reacties met name 
voor de puzzelrubriek worden tegemoet gezien. 
Veel leesplezier gewenst.

 

IN DIT BLAD
 

25 jaar Bridgehome   blz. 07

Etiquette aan de bridgetafel blz. 08

Wedstrijdleidershoekje - Zomerbridge blz. 09

Jaarprogramma 2019 - 2020 blz. 10

Oproep marathon blz. 10

Met de Deense slag blz. 11

Meesterpuntenregistratie augustus 2019  blz. 11

Blijven zitten blz. 12

Cursus Reanimatie en AED  blz. 14

Het Van Oppen - SOS - redoublet blz. 16

Programma Subtoptraining blz. 18

Gezelligheid is troef blz. 19

Winnaar de hoofdklassebeker 2019 blz. 20

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
CONTRIBUTIE blz. 19
TC  blz. 19
PUZZEL  blz. 25
BARCOMMISSARISSEN blz. 27



4 Seizoen 2019/2020 Nr. 1 - september 2019

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     geen bridge 
  
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, Laura Haasdijk, 
Herman Nagtegaal, Maarten van Os c.s., Jan Pleit, 
Madelon Spek, Eric van Tienhoven, Bert Toet, John 
van Veen 
 
Dobbepraat zal verschijnen:
6 november 2019

Kopij inleveren uiterlijk: 
23 oktober 2019

ALV: woensdagavond 2 oktober 2019 
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IN MEMORIAM 
Just Verschuur

Op 9 augustus jongstleden is op 92-jarige leeftijd onze oprichter en 
erevoorzitter Just Verschuur overleden. Hij heeft enorm veel voor 
onze club betekend. 

Onze club is in 1967 door een aantal enthousiaste bridgers, on-
der wie Just en zijn vrouw Gré, opgericht. Men begon met een 
klein clubje mensen, op de vrijdagavond, in Freddy’s Hoeve.  
Just is tot het laatst lid gebleven van onze vrijdagavond. Zijn eerste 
bridgepartner bij ons was mede-oprichter en erelid Jan Greve. 

Just is de eerste voorzitter van onze vereniging geworden en is 
dat maar liefst 25 jaar gebleven, echt een ongekend lange tijd. 
Gedurende zijn voorzitterschap kwamen er steeds meer dagde-
len bij waarop gespeeld werd. Eerst avonden, later ook middagen, 
totdat uiteindelijk op alle doordeweekse middagen en avonden ge-
speeld werd. Dat was mede het gevolg van een fusie met bridge-
club DAUT in 1987. In die jaren groeide BCLH uit tot de grootste 
bridgeclub van Nederland (en misschien wel van Europa) en dat is 
nog steeds - met afstand - het geval.

Dat Just het zo lang volhield en zo goed deed, kwam doordat hij 
bij alles wat er voorviel altijd rustig en aimabel bleef. Hij wist te-
genstellingen te overbruggen door alle betrokkenen met elkaar in 
gesprek te laten blijven. Zo werden potentiële stormen in de kiem 
gesmoord. Ook aan de bridgetafel was Just altijd heel voorkomend 
(of zoals de bridgespelregels dat noemen: ‘hoffelijk’).

In 1993 kon onze vereniging een oud schoolgebouw van de gemeen-
te kopen. Van vele leden werd geld geleend en zo kon het gebouw ge-
kocht en vervolgens verbouwd worden. Onder de bezielende leiding 
van Just hebben vele vrijwilligers aan de verbouwing meegewerkt en 
zo kon in september 1994 ons eigen gebouw , het ‘Bridgehome’, of-
ficieel geopend worden. Dus dat is nu 25 jaar geleden. Nog steeds 
zijn er maar weinig bridgeclubs met een geheel eigen clubgebouw.

In het kader van ons vijftigjarig bestaan, twee jaar geleden, is er een interview met Just gehouden, dat 
is gepubliceerd in de Dobbepraat (mei 2017). Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van ons gebouw 
wilden we opnieuw een interview met Just gaan houden, maar dat is er helaas niet meer van gekomen.

Voor al zijn goede werk is Just als eerste bridger in Nederland door de Nederlandse Bridgebond  
beloond met een ‘kei’, een onderscheiding voor iemand die zeer veel voor zijn vereniging heeft bete-
kend. Tevens is hij toen door onze vereniging tot erelid (met de titel erevoorzitter) benoemd.

Ook na zijn voorzitterschap is Just actief gebleven voor onze club. Zo is hij maar liefst 10 jaar wedstrijd-
leider geweest van de maandagmiddag. Just is bijna tot het allerlaatst, ook na het overlijden van Gré, 
bij ons blijven spelen, op drie dagdelen: de dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond. Toen het lopen naar 
de club (wat hij nog heel lang heeft gedaan) steeds moeilijker voor hem werd, waren er altijd mensen te 
vinden die hem naar de club en na afloop weer naar huis wilden brengen, zodat hij zijn geliefde hobby 
kon blijven uitoefenen.

We zijn Just bijzonder veel dank verschuldigd en we zullen hem ongelofelijk missen.

Het bestuur

Just in zijn "jonge" dagen

Just Verschuur met het bestuur 
waarin o.m. Herman Bloemen en 
Hans Lansink die ons eigen gebouw 
hebben vlot getrokken
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VAN HET BESTUUR

Het zomerbridge, en zeker de maandagmiddag, 
werd massaal bezocht. Wat een succes op maan-
dagmiddag! Onze dank gaat weer uit naar alle vrij-
willigers die dit mogelijk hebben gemaakt: barmede-
werkers, barcommissarissen, wedstrijdleiders, arbi-
ters en niet te vergeten de ‘schudders’. Bedankt!! 

Ook de “prijzeninkopers” onder aanvoering van 
Marlou en met hulp van Cis, Jet en Janna hadden 
eer van hun werk. Er zijn vele positieve reacties 
ontvangen over de prijzentafel. Maar wat komt ook 
daar heel veel organisatie bij kijken.

Inmiddels heeft het bestuur ook een besluit 
genomen over het ‘winterbridge’ op zondag 
in de periode oktober t/m maart. Door 
het wegvallen van de zondagdrives bij 
BOL (Leidschenveen) is besloten 
elke 2e en 4e week in bovenge-
noemde periode op zondag 
een drive te organiseren. 
Vanzelfsprekend moet 
nog wel e.a. geregeld 
worden met wedstrijdlei-
ders, barcommissarissen en 
barmedewerkers. 

Op 19 november as. zal voor de 3e 
maal een instructie in het Bridgehome 
gegeven worden door Ambuklas voor 
Reanimatie en AED. De aanvang is 13.30 
uur en er kunnen maximaal 12 cursisten deel-
nemen. Gelukkig hebben we de AED nog niet 
hoeven te gebruiken, maar van belang is dat ieder 
dagdeel één of meerdere leden heeft die de AED 
kunnen bedienen. Overigens staat onze AED met 
de locatie Dobbelaan 1 ook geregistreerd op de  
locatielijst van de Hartstichting. De AED wordt ieder 
jaar gekeurd en krijgt het noodzakelijke onderhoud. 
Net als liften, brandblusmiddelen en dergelijke krijgt 
ook de AED een goedkeuringssticker.

Eind juli is de Westlandse Dak Combinatie gestart 
met de voorbereidende werkzaamheden voor de 
dakrenovatie van het Bridgehome. Vanaf de eerste 
week augustus werd gestart met de feitelijke reno-
vatie. Daaraan vooraf ging nog een hele discussie 
met onze verzekeraar en de verzekeraar van WDC 
over allerlei voorwaarden waaraan wij als BCLH 
moesten voldoen. Dit in verband met het brandri-
sico bij een dakrenovatie. Gelukkig kon een aan-
tal compromissen gesloten worden. Mede door het 
fraaie zomerweer konden de werkzaamheden al na 
2 weken worden afgerond. Het ziet er weer fraai 
uit en het dak kan weer 20 jaar mee! Gelukkig is 
ook de overlast voor het zomerbridge zeer beperkt 
gebleven. 

De werkgroep ventilatie, bestaande uit de bouw-
commissie en aangevuld met Dick van der Meer 
en Aart Braun, heeft in de afgelopen tijd heel veel 
tijd besteed aan het onderzoeken van alle mogelijk-
heden om de luchtkwaliteit in de speelzaal te ver-
beteren. Ook na het inschakelen van een externe 
deskundige is geconstateerd dat het optimaliseren 
van het ventilatiesysteem van bar en speelzaal een 
uiterst kostbare zaak is. Gelet op de stormachtige 
ontwikkelingen met verwarmings- en ventilatie- 
systemen en de daarbij behorende regelgeving, 
heeft het bestuur besloten die toekomstige ontwik-
kelingen verder af te wachten.

Onze vereniging heeft van Theo Holtwijk, via 
het contact van Ans Cort, een complete door 

hem opgezette bridgebibliotheek (meer dan 
1.000 titels) verkregen. In de speelzaal 

zijn hiervoor vier kasten geplaatst. 
Jan Bourquin heeft zeer veel tijd 

besteed aan het sorteren/rubri-
ceren van deze uitgebreide 

collectie. Er zijn zelfs een 
aantal boeken uit de 19e 
eeuw.

Het bestuur is al geruime tijd 
bezig om te kijken of de huidige 

(jaarlijkse) bekers, ieder jaar weer 
door Thea van den Berg voortreffelijk 

geregeld, voor alle kampioenen van de 
dagdelen en slems, door een nieuwe op-

zet vervangen zou kunnen worden. Uiteinde-
lijk is gekozen voor een TV-scherm, gelijk die in 

de barruimte, als een “Wall of Fame”. Dus dit jaar 
worden er voor de laatste maal bekers uitgereikt en 
mogelijk zien we uw foto volgend jaar op de “Wall of 
Fame” van bridgeclub Leidschenhage.

Vermelding waard is ook het feit dat An de Haas, na 
jarenlange verzorging van de planten in en buiten 
het Bridgehome (samen met Marty Verharen), haar 
taak heeft overgedragen aan Marianne Brandt.  
An de Haas reuze bedankt!

Bouwkundig gezien is in de afgelopen tijd van alles 
binnen en buiten het Bridgehome aangepakt en in 
orde gemaakt: inventaris, schilderwerk, verlichting, 
dak, enz. Dit neemt niet weg dat de bouwcommis-
sie, bestaande uit de penningmeester Eric van Dijk, 
Kees Ouwehand, Albert Wedman en ondergete-
kende, al weer druk bezig is te inventariseren welke 
zaken er in de nabije toekomst op ons af komen.

Namens het bestuur

Eric van Tienhoven
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25 JAAR BRIDGEHOME

10 september 1994: Een droom van enkelen werd 
een bridgehome voor velen. En dat is het nu al 25 jaar. 
Wat hebben we veel plezier van ons Bridgehome! 
Toen de vereniging de kans kreeg om dit voormalige 
RK kleuterschoolgebouw te kopen van de gemeente, 
werd er meteen hard gerekend en gepland. Een 
stichting werd opgericht en vele vrijwilligers werden 
gevraagd. Alle expertise van leden werd ingezet. Ons 
Bridgehome is na die tijd nog verschillende keren 
uitgebreid en opgeknapt. Met een eigen gebouw is het 
werk nooit klaar (schrijft Madelon Spek die zelf nog 
palen meegeschilderd heeft). 

Het komt nog steeds voor dat er niet-leden 
binnentreden en vol bewondering reageren op ons 
mooie clubgebouw. Daar zijn we trots op. Daar 
hebben we extra aandacht aangegeven in de week 
van 10 september. 

Door de jaren heen is het gebouw aangepast aan de 
behoeften. De bar was er van het begin af aan, al is 
de inrichting thans geheel anders dan in het begin. 
Toen de club bleef groeien kwam de uitbouw erbij, er 
kwam een behoorlijke bestuurskamer, opslagruimte 
en een rookkamer. 

Het roken is op zichzelf al een geschiedenis. Eerst 
volop roken, toen om de ronde, dan een enkele 
rookvrije avond en thans de zaal rookvrij. Nou ja af 
en toe komt er nog wel eens een rookluchtje mee uit 
de rookkamer en als de mensen op het terras annex 
fietsenstalling achter zitten te roken, moet een ieder 
wel een luchtje meepikken. 

Ook geschiedenis is, dat de barbezetting in het 
verleden louter uit vrijwilligers bestond. Maar met 
het toenemen der jaren is het aantal teruggelopen 
en werden de “vrijwilligers” door de wedstrijdleider 
aangewezen. En dat is maar goed ook. Onlangs 
stonden er nog twee 84 jarige vrijwilligers achter de 
bar; het liep gesmeerd daar niet van, maar toch…

We leven op aarde niet voor de eeuwigheid, maar 
zeker is dat ons clubgebouw het nog wel even 
volhoudt.

Herman Nagtegaal

Kom binnen op Dobbelaan 1

Met uitbouw

Terras annex fietsenstalling aan de achterkant
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ETIQUETTE AAN DE BRIDGETAFEL
 
In deze rubriek zijn oorspronkelijke teksten van 
Rob Stravers - met toestemming - bewerkt 

VIJF KULARGUMENTEN 
OM GEEN ARBITRAGE TE 
VRAGEN 

Bij allerlei gebeurtenissen aan de bridgetafel 
hoor je vaak de vraag: “Wat de arbiter zou heb-
ben gedaan als die was uitgenodigd”. Alleen al 
het stellen van zo'n vraag geeft het gevoel dat 
de vragensteller in zijn hart liever een arbiter had 
uitgenodigd.

Deze aanname roept een andere vraag op: wat 
houdt een speler tegen om na een vermeende 
overtreding te genieten van de kennis en het in-
zicht van een arbiter? Wij mensen, dus ook brid-
gers, hebben het uitzonderlijke talent om gemak-
kelijk argumenten te vinden voor het niet doen 
van handelingen die vervelend voelen.

We zoomen in op de vijf meest genoemde kul- 
argumenten om liever achteraf aan de bar of per 
mail, de visie te vragen van een arbiter.

1. Wij zijn een gezelligheidsclub. Vragen om 
arbitrage drukt de sfeer.

 Kul! Ik trek het predicaat “Kul” alleen in als er 
geen uitslag is en er ook niemand naar de uit-
slag vraagt …

2. Onze tegenstanders zullen ons dat niet in 
dank afnemen.

 Kul! Deze aanname riekt naar onderschatting 
van je tegenstanders. Want je neemt aan dat 
die graag voordeel halen uit een door hen ge-
maakte overtreding.

3. Ik weet het niet zeker; misschien is er geen 
sprake van een overtreding.

 Dat is goed mogelijk. Maar toch kul! Want de 
enige die daarover duidelijkheid kan scheppen 
is de arbiter.

4. Ik wil niet beter worden van een onopzette-
lijke vergissing/overtreding.

 Kul! Als je alleen duidelijkheid wilt en echt geen 
voordeel, kun je de arbiter verzoeken van een 
rechtzetting af te zien. Overigens is het vol-
gens de spelregels niet onsportief als je wél 
het volle voordeel wilt hebben. Bedenk daarbij 
dat ook de spelregels in de meeste gevallen 
schade door de overtreding proberen te her-
stellen/voorkomen.

5. De arbiter speelt ook mee; die wil ik zo wei-
nig mogelijk storen.

 Klinkt sympathiek. Toch kul! Veel arbiters 
klagen dat ze te weinig worden uitgenodigd, 
waardoor hun verworven kennis en inzicht te-
rugloopt. De kans is groot dat je de arbiter juist 
een dienst bewijst met jouw uitnodiging.

Gelukkig is op onze vereniging de vraag om 
arbitrage redelijk gewoon. En het bestuur 
en de arbiters maken zich gelukkig graag 
sterk voor een correcte behandeling van 
alle onregelmatigheden. Vraag dus met een  
gerust hart om arbitrage. 

Harry van Daelen
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WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE -  
ZOMER IMPRESSIE 

Zomerbridge: het klinkt echt zonnig en dat is het 
ook. Bridgen bij hoge temperaturen en in vakan-
tiestemming. Alle ramen open, korte broeken en 
bruine koppen in de rij voor de balie. En niet al-
tijd een ervaren wedstrijdleider, die nog eens ex-
tra gaat zweten als hij de rij van aanmelders ziet 
staan. Vooral de nieuwe maandagmiddag bleek 
populair en alle zeilen werden door de vrijwilligers 
bijgezet om het te laten slagen voor iedereen. De 
spelers komen ontspannen zomerbridgen. Ver-
velend dat het in het begin een half uurtje later 
begon, maar dat mocht gelukkig voor velen de 
pret niet drukken. En dan de dinsdagavond. Een 
stabiel publiek. De “wedstrijdspelers” melden zich 
aan en hopen zich te meten met andere sterkere 
spelers uit de regio. Hier wordt om de eer gestre-
den en voelt de recreatiespeler zich minder op 
zijn plek. 

De donderdagmiddag en -avond zijn al jaren be-
kend bij het grote publiek, alhoewel het op don-
deravond wel wat drukker mag. En op de vrijdag-
avond vinden we beginners en gevorderden, jong 
en oud en vaste wedstrijdleider Malcolm die ken-
nelijk niet met vakantie mag/kan. Zomerbridge 
biedt bij onze club voor elk wat wils en je kunt nog 
een prijs winnen ook. 

Hoe vanzelfsprekend het ook lijkt dat er altijd  
zomerbridge wordt georganiseerd, dat is het niet! 
Toen we vertelden dat we op de dinsdagmiddag 
niet wilden gaan zomerbridgen, waren er mensen 
die dit onoverkomelijk vonden, omdat er in mei al 
afspraken voor juli en augustus waren gemaakt. 
Gelukkig bleek de maandagmiddag een goed 
alternatief. En op dinsdagmiddag kon er bij een 
zustervereniging worden gespeeld.

Een behoorlijk grote groep vrijwilligers is onont-
beerlijk. Voor sommige taken, zoals het bardienst 
draaien, worden gemakkelijk mensen bereid ge-
vonden. De lijst was al bijna vol voordat hij werd 
opgehangen. Voor de meer technische taken zo-
als wedstrijdleider, blijkt het moeilijker. Onze wed-
strijdleiders zijn zelf ook aan vakantie toe na een 
heel seizoen wedstrijd leiden. Gelukkig zijn er ook 
nog “reserve” wedstrijdleiders die in de zomer wil-
len meehelpen. Zij hebben misschien minder rou-
tine, maar wel alle kennis en als het zomer is, zijn 
we gelukkig allemaal relaxter. 

Achter de schermen zijn de prijzeninkopers druk 
met klaarzetten en tellen van de prijzen. En ook 
het werk van de “gewone” inkoper en barcommis-
sarissen gaat gewoon door. Van een reces is voor 
onze vrijwilligers niet echt sprake. 

Het zou voor de club fijn zijn als er wat 
meer “reserve” vrijwilligers waren. 
Heb je belangstelling voor een taak, 
meld je dan aan bij Marlou 
Meuleman of bij mij. 
Wij kunnen je inwij-
den in de geheimen 
of opleiden tot een 
prof.

Zelf heb ik deze 
zomer vrij 
weinig kun-
nen deelne-
men aan ons 
Z o m e r b r i d -
gen. Dat had 
behalve met onze 
vakantie, ook te ma-
ken met Jeugdbridge.  
Het begon er al mee 
dat ik begin juli naar 
Noorwegen mocht als 
captain van ons natio-
nale pupillenteam tijdens het EK. Dat 
is wel een hele verantwoordelijkheid voor 
onze jongste bridgers (tussen de 10 en 14 jaar) en 
ook heel leuk. Na een dag bovenaan te hebben 
gestaan werden we uiteindelijk 7e van de 18. 

In Noorwegen kwam ik ook verschillende oud-
BCLH-leden tegen die speelden of zich inzetten 
voor de jeugd. Berend vd Bos was coach van het 
gouden aspirantenteam en Tom van Overbeeke 
won zilver met de junioren. Aarnoud Helmich was 
coach van de meisjes die brons binnen sleepten. 

Na een week vakantie mochten Erik en ik mee 
als begeleiders naar het NBB Jeugdbridgekamp 
in Bladel. Naast sport en spel en héél veel pan-
nenkoeken bakken, heeft Erik voor het eerst van 
zijn leven ge-mini-bridged en hebben we een  
Casino gerund. 

En het leukste was dat er weer kinderen enthou-
siast zijn geworden voor BRIDGE, want je hoeft 
niet te kunnen bridgen om mee te mogen met het 
kamp. 

Volgend jaar weer?!

Madelon Spek
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JAARPROGRAMMA 2019 – 2020

HERFSTDRIVE Zaterdagmiddag 21 sept 1 x 24 Topintegraal

VIERTALLENTOERNOOI Zaterdag 5 okt 6 x 6 Viertallen

ZONDAGMIDDAGDRIVES * 1 x 24 Topintegraal

MARATHON Zaterdag 26 okt 3 x 28 Topintegraal

MARIANNEDRIVE Zaterdagmiddag 9 nov 1 x 24 Topintegraal

OLIEBOLLENDRIVE  Maandagavond 30 dec 1 x 24 Topintegraal

APPELFLAPPENDRIVE Vrijdagavond 27 dec 1 x 24 Topintegraal

OUDEJAARSDRIVE Zondagmiddag 29 dec 1 x 24 Topintegraal

NIEUWJAARSDRIVE Zaterdagmiddag 4 jan 1 x 24 Topintegraal

SOROPTIMISTENDRIVE Zaterdagmiddag 7 maart 1 x 24 Topintegraal

BLOEMBOLLENDRIVE Vrijdagavond 20 maart 1 x 24 Topintegraal

MEDEWERKERSFEEST Zaterdag 18 april 1x12 & 1x15 Topint

ORANJEDRIVE Maandagmiddag 27 april 1 x 24 Topintegraal

CLUB- & GROEPKAMPIOENSCHAP Zaterdag 9 mei 2 & 1 x 21 PAREN

HEMELVAARTSDRIVE Vrijdagavond 22 mei 1 x 24 Topintegraal

* Nadere toelichting elders in dit blad

DOE MEE MET DE 
BRIDGEMARATHON EN WIN DE JAN 
MEULENBELDTROFEE! 

Op zaterdag 26 oktober a.s. vindt de jaarlijkse 
marathon plaats. Dit is het enige toernooi op 
onze club waar uithoudingsvermogen minstens 
zo belangrijk is als goed bridgen. Iedereen kan 
dus meedoen!

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

De kosten bedragen € 35,- per paar. Niet-leden 
mogen ook inschrijven, maar komen op de 
wachtlijst, want leden hebben voorrang. Niet-leden 
betalen €5,- per persoon extra. Voor leden die 
een incassomachtiging hebben afgegeven wordt 
het inschrijfgeld rond 23 oktober afgeschreven. 

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

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met 
ondergetekende. Als je de dinsdag ervoor afzegt 
dan betaal je niets. Daarna geen restitutie.  
jgabrandt@kpnplanet.nl

Jacques Brandt
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MET DE DEENSE SLAG

Tijdens mijn vakantie in Denemarken las ik 
een verslag van een viertallentoernooi in 
Frederikshavn. Een ogenschijnlijk oninteressant 
spel leverde door een effectieve psychologische 
actie toch een vette score op.

N/NZ ♠
♥
♦
♣

1032
V2
AV7653
A8

♠
♥
♦
♣

HB
87643
HB98
B5

♠
♥
♦
♣

76
HB105
10
HV9742

♠
♥
♦
♣

AV9854
A9
42
1063

 
Aan beide tafels was Zuid leider in 4♠. Ze 
kregen ieder ♣B uit omdat Oost die kleur had 
tussengeboden. Leider één nam ♣A en sneed 
in troef voor de Heer in West. Opnieuw klaveren 
naar de Vrouw legde het initiatief bij Oost. Na lang 
denken, kwam hij tot de conclusie dat het geen 

zin had klaveren door te spelen; zelfs als partner 
met zijn eventuele ♠B kon troeven, zou de leider 
simpelweg in dummy een harten wegdoen en het 
contract maken via de ruitensnit. Hij speelde dus 
neutraal schoppen voor het Aas waaronder de 
Boer plofte. Er ging alleen nog een hartenslag 
verloren.

 Bij leider twee waren de eerste 3 slagen dezelfde. 
Maar deze Oost legde met zijn onschuldigste 
gezicht ♣H op tafel. West speelde het spelletje 
vlekkeloos mee en gooide een harten af! Na in 
dummy getroefd te hebben, nam Zuid uiteraard 
de ‘gemarkeerde’ snit op ♠B...(wat zal die 
sullig gekeken hebben, zeg). Weliswaar lukte 
de ruitensnit, maar aan het verlies van een 
hartenslag viel niet te ontkomen. Een down en 12 
IMPs winst!

Hoewel de huidige computerprogramma’s zoals 
Jack en Argine behoorlijk sterk kunnen bridgen, 
vraag ik me toch af of een computer over zo veel 
fantasie en inlevingsvermogen kan beschikken. 

Jan Pleit

MEESTERPUNTENREGISTRATIE 
AUGUSTUS 2019 
 
 
Hieronder een overzicht van de bridgers van 
Bridgeclub Leidschenhage die een mijlpaal in 
de meesterpunten hebben bereikt. Hartelijk 
gefeliciteerd!

Clubmeester  
[500 meesterpunten, insigne: klaveren in zilver]
•  Mevr. H. de Groot 
•  Mevr. A.C. van der Zwan 
•  Mevr. A.B. de Kort-van der Kamp 
•  Mevr. C.N.M. Goes- van der Valk 
•  Dhr. M.P.F. Bertrandias

Districtsmeester  
[2000 meesterpunten, insigne: klaveren in goud]
•  Mevr. A. ten Cate 
•  Mevr. S. Bosnjakovic 
•  Mevr. J.P. Verplanke 
•  Mevr. E.M. Poppe 
•  Dhr. P. Wijninga

Regionaalmeester  
[5000 meesterpunten, insigne: ruiten in goud]
•  Dhr. P. Vandenbroeck 
•  Mevr. G. de Graaf-Jamrosy

Kandidaat bondsmeester 
[10.000 meesterpunten, insigne: harten in brons]
•  Mevr. S.M.C.Oostburg
•  Mevr. M.C.J. van der Lubbe-Hartogs
•  Mevr. L.H. Johnson-van Anrooy
•  Mevr. M.H.P. Billekens-Basten
•  Mevr. E.E.A.M. Stoof-Bussemaker

Bondsmeester 
[15.000 meesterpunten, insigne: harten in zilver]
•  Dhr. J.G.A. Brandt
•  Dhr. F. de Vos

Laura Haasdijk
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BLIJVEN ZITTEN

 
(Red: In de vorige Dobbepraat kon slechts 
een gedeelte van dit artikel worden geplaatst. 
Daarom wordt het artikel nogmaals, maar nu 
geheel, geplaatst)

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 ge-
beurt, 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 biedver-
loop:

West Peter Oost John
1♦

2♥ 2♠ pas ?

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

Tja, ik speel met een aantal partners 2♠ als voor-
stel om te spelen. De hand sluit mooi aan, toch 
maar een pas kaartje. Niet slim, want met Pe-
ter 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 ver-
zaak en de tegenstanders krijgen via de arbiter een 
extra slag. Grappig genoeg heeft dat totaal geen in-
vloed 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

Peter redt nog negen procent door te starten met 
♦A. Redden had slechts twee procent meer opge-
leverd. 7♣ gaat minstens vier down. Dan inder-
daad maar beter 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. Voor-
dat 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 dub-
bel 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 “spek-
kies”. Zitting vier: we gingen er weer voor zitten.

De eerste ronde (allen kwetsbaar) al direct een 
grappig handje om te bieden. Voor je wordt 1♠ 
geopend en je mag het zeggen met: ♠: AV93,  
♥: AV74, ♦: AV7, ♣: 72.

Ik besluit te passen en zoals verwacht kom ik nog 
een keer aan de beurt:

West Peter Oost John
1♠ pas

1SA pas pas ?
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En weer: wat doe je?

Ik zie geen ander bod dan pas. Allen kwetsbaar 
zie ik geen alternatief. Er was nog één andere 
tafel waar 1SA het contract was, daar wordt het 
gemaakt (22% voor NZ). Peter start echter met 
ruiten en dan gaat het hard. Uiteindelijk eindigt 
het in vier down (86%). We verliezen van de  
paren die 3SA mogen maken.

Spel 20 
W/Allen

♠
♥
♦
♣

B7 
96 
1098642 
B105

♠
♥
♦
♣

108 
B10853 
B3 
HV86

♠
♥
♦
♣

H6542 
H2 
H5 
A943

♠
♥
♦
♣

AV93 
AV74 
AV7 
72

Nog een ruitenstart die oplevert (nu 95%). 

West Peter Oost John
Pas Pas 2♦

3♣ Pas 3♦ Pas
3SA Pas Pas Pas

2♦ is een zwakke twee met ruiten (in de derde 
hand niet kwetsbaar kan dat van alles zijn). West 
biedt toch maar de manche maar dat loopt niet 
goed af. We nemen de eerste zeven slagen mee.

Spel 1 
N/-

♠
♥
♦
♣

V842 
A73 
83 
7432

♠
♥
♦
♣

A96 
1065 
V6 
AHB98

♠
♥
♦
♣

HB103 
HB84 
752 
V5

♠
♥
♦
♣

75 
V92 
AHB1094 
106

Uiteraard kom je uiteindelijk aan bij de spellen 
96 tot 100. Daar hadden we een Oost die waar-
schijnlijk wat slaperig was geworden. Hij past met:  
♠: H7, ♥: AH976, ♦: V843, ♣: 96.

Maar na de zwakke 2♠ van partner gaat hij op 
zoek naar de manche. Wij geloven niet dat 3♠ ge-
maakt wordt en één down is goed voor 100%. Het 
allerlaatste spel begint dezelfde speler ook met 
een pas. Dit keer heeft hij zelfs vijftien punten: 

♠: A753, ♥: 75, ♦: A92, ♣: AH82.

Ik word dummy op het laatste spel en zie dat 
Peter het allemaal niet meer begrijpt. Tegen-
stander Oost neemt drie slagen mee (♣A, 
♣H, ♦A) en blijkt dan ook nog ♠A te hebben.  
 
We besluiten de laatste vijf handen met een score 
van 65% en worden tweede in de laatste zitting 
van 25 spellen. Een mooie tiende plaats, die ook 
nog een prijs oplevert, is onze beloning. Een zeer 
geslaagde dag en 100 spellen binnen de twaalf 
uur!

John van Veen
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CURSUS REANIMATIE 
EN AED

Door Ambuklas training
 

 

OP DINSDAG 19 NOVEMBER 
VAN 13.30 TOT 15.30 UUR

 
IN HET BRIDGEHOME

MAXIMAAL 12 DEELNEMERS 

 Aanmeldingen worden verdeeld over de speel dagdelen 
Aanmelding bij Eric van Tienhoven: 

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

55%
reductie op
energiekosten

60%
op uitstoot
van CO2

60%
op uitstoot
van CO2

50.000
branduren
T8 LED tube

LTS advertentie 177x60mm.pdf   1   09-12-15   09:04

&
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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HET VAN OPPEN - SOS - REDOUBLET

In een tijdsbestek van zo’n 50 jaar heb ik een 
aardige bridgebibliotheek opgebouwd. Wanneer 
je terugkijkt op zo’n periode, valt op dat vooral 
de biedtheorie enorm is veranderd en vooruit-
gegaan. Sommige biedsystemen zijn totaal ver-
ouderd, want waar zie je nog het N-systeem 
(Nieuwenhuis) of het Lilliputsysteem van Bart van 
der Werff? Toch pak ik nog wel eens zo’n “oud” 
bridgeboek uit de kast om te zien of ik daar in 
nog iets kan vinden dat een goede aanvulling zou 
kunnen zijn op mijn biedafspraken van vandaag.

Carol van Oppen behaalde in de jaren ’80 en ’90 
van de vorige eeuw veel successen met partners 
als: André Mulder, Max Rebattu, Vino Bisht en 
Hans Vergoed. Hij schreef ook twee bridgeboe-
ken: Een brug naar bridge (1984) en Verfijn uw 
bridge (1986). Van Oppen is behoorlijk eigenzin-
nig en dat klinkt duidelijk door in beide boeken, 
waarin hij soms afstand neemt van bridge-uit-
gangspunten die gemeengoed waren of zijn. Een 
mooi voorbeeld is de betekenis van het redoublet 
wanneer partner de bieding heeft geopend en de 
tegenstander een (informatie)doublet loslaat. In 
de meeste bridgeleerboeken staat dat redoublet 
aangeeft dat “onze partij” over een meerderheid 
van de punten beschikt en in de startblokken 
staat om de tegenpartij voor straf te doubleren. 

In “Een brug naar bridge” staat het volgende: 
“Nederlandse bridgers zijn een vriendelijk volkje. 
Nauwelijks heeft de tegenstander middels een 
informatiedoublet kenbaar gemaakt dat hij een 
opening heeft, of zij roepen redoublet om aan te 
geven dat zij over een aardig spel beschikken en 
dat het voor de tegenstander dus niet raadzaam 
is om hogere regionen op te zoeken. Nou sorry 
hoor, maar ik vind het naïef om de tegenstander 
te waarschuwen. Ik zit er nu eenmaal om punten 
te scoren, liefst bakken vol, en als die tegenstan-
der die wil aandragen, dan graag. Neen, ik waar-
schuw de tegenstander niet. Als ik sterk ben dan 
zeg ik pas.”

Van Oppen beveelt aan het redoublet als een 
SOS-signaal te spelen: partner, ik heb een re-
nonce of singleton in jouw kleur en geen goede 
eigen kleur.

Als voorbeeld van een ideaal redoublet geeft hij 
de volgende hand:

♣: x, ♦: xxxx, ♥: xxxx, ♠: xxxx. Partner opent met 
1♣ en de rechtertegenstander zegt doublet.

 
 

Kortom:

• redoublet: kort in openingskleur, zwak (< 8 punten) 
  en geen eigen kleur.

Na het SOS-redoublet wordt partner geacht niet 
te passen, tenzij hij het spel op eigen kracht denkt 
te kunnen maken.

•  pas: sterk of zwak, dat hoor je later nog wel; in-
dien zwak, dan is er steun in de openingskleur.

• andere kleur: zwak, kort in openingskleur.

•  verhogen partners kleur: zwak, hinderen tegen-
stander.

•  1SA: 4-7 punten, zonder steun in openings-
kleur; waarschijnlijk het beste bod.

Voor zijn opvatting valt wel iets te zeggen. Als je 
bijvoorbeeld deze hand hebt:

♠: VB9xxx, ♥: xxx, ♦: x, ♣: xxx en partner opent 
1♦, gevolgd door een informatiedoublet, biedt 
Van Oppen 1♠ (zwak, kort in de openingskleur). 
Velen zullen ook met een (iets) sterkere hand al-
tijd 1♠ willen antwoorden en eventueel de 6-kaart 
schoppen nog een keer te herhalen om zwakte 
te tonen. 

Het volgende overkwam mij in een parenwedstrijd. 
Bij gunstige kwetsbaarheid opende mijn partner 
de bieding met 1♥. Mijnheer rechts gaf een infor-
matiedoublet en keek ik aan tegen een punt of 
zeven met een singleton harten en ♠: V10xx. We 
hadden geen afspraken over de betekenis van 
een redoublet, maar ik dacht dit toch ‘gratis’ te 
kunnen loslaten. Mevrouw links informeerde naar 
de betekenis, maar stelde de vraag in gesloten 
vorm: “Geeft het redoublet een 4-kaart schoppen 
aan?”. Mijn partner had geen benul, maar knikte 
dankbaar. Op 2♣ van mevrouw sprong zij naar 3♥ 
en zag ik mijn ziel al zweven. Gelukkig was mijn-
heer rechts iemand die zich niet snel het zwijgen 
op laat leggen (en niet goed luistert naar de bie-
ding). Hij bood 3♠, door mij gretig van een strikje 
voorzien. + 500 was natuurlijk een goede score

Deze gang van zaken heeft voor mij deze beteke-
nis van het redoublet alleen maar bevestigd. Met 
dank aan Carol van Oppen,

Bert Toet
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Oefen voor het viertallen
Zaterdag 5 oktober 2019

Leidschenhage viertallentoernooi
Voor alle niveaus leuk

SCHRIJF JE NU IN!
Deelname open voor viertallen van alle niveaus.  

Je hoeft niet deel te nemen aan de 4tallencompetitie.  
Door de indeling speel je tegen tegenstanders van je eigen niveau.

Leuke prijzen in natura voor: 
 2e divisie en hoger, Jeugd, hoofdklasse/ 1e klasse, 2e klasse/3e klasse. 

Locatie: bridgehome van BC Leidschenhage. 
Inschrijfgeld slechts € 10 per 4tal (dat gaat volledig naar de prijzen).

Jeugdteams gratis deelname + een barkaart.
Drankjes en lunch voor de aantrekkelijke lage prijzen van onze club.

Aantal spellen: 6 rondes van 7 spellen ”Zwitsers”.
Start: 10:30 uur

Schrijf je in door € 10 over te maken op: 
NL04INGB0003910600 tnv BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE 

onder vermelding van je teamnaam en de spelers.
Meer informatie: technischecommissie@bclh.nl of www.bclh.nl
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IN MEMORIAM 
Maria Christina Holster (Ria)

Haarlem 24 december 1938 -  
Leidschendam 8 juli 2019

Ria was lang lid van de Bridgeclub 
Leidschenhage en zij zal zeer gemist worden.  

Ria was vaak in Leidschendam te zien, 
wandelend met haar geliefde hond. Met haar 
droge humor, haar vermogen tot relativeren 

en haar nuchterheid, zal ze voor altijd in onze 
herinnering blijven.

IN MEMORIAM 
Nel Sartorius – Van Wanrooij

Na een lang ziekbed is op 7 april Nel Sartorius 
overleden. Nel was jaren lid van MACM.  

We herinneren haar als een gezellige 
bridgester, die niet snel verstek liet gaan.

We wensen haar man en familie veel sterkte  
toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Fons de Jongh, 
WL MACM 

PROGRAMMA SUBTOPTRAINING

Datum Onderwerp Trainer

19 oktober 2019 Verdedigen: Slag 1 Danny

16 november 2019 Bieden: Het 4e bod Danny

18 januari 2020 Veel spelen en herhaling les 1 & 2 Danny

8 februari 2020 Afspel: Speelfiguren Tim

11 april 2020 Bieden: ♣ ♦ Slem na 1SA opening Tim

6 juni 2020 Veel spelen en herhaling les 4 & 5 Tim

 

BEDANKT

 
Hartelijk bedankt voor de prachtige 
bloemen die ik tijdens mijn ziekte mocht 
ontvangen.

Het gaat nu goed met mij en ik  
hoop u binnenkort weer aan  
de bridgetafel te ontmoeten.

Hartelijke groet,

 
Anneke Huiberts – van der Linde
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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.

GEZELLIGHEID IS TROEF  
 
Zondagmiddagbridge bij Leidschenhage

Vanaf oktober 2019 zal in ons Bridgehome, 
Dobbelaan 1 te Leidschendam, elke 2e en 4e 
zondag van de maand een bridgedrive worden 
gehouden onder het motto “Gezelligheid is troef”. 
  
Op de 2e zondag is het mogelijk om aansluitend 
(circa 17.30 u) deel te nemen aan een Chinees 
buffet voor € 10,-- per persoon.

De zaal is open vanaf 13.00 u en het bridgen start 
om 13.30 uur.

Aanmelden bij voorkeur via mail: 
Zondagmiddag@bclh.nl

Geef tevens aan of je deelneemt aan het buffet.

Het is ook mogelijk om binnen te lopen of te bellen 
naar 06 51374682 Cisca Michon.

Data Zondagmiddagdrives in 2019:  
 
13 oktober (met Chinees buffet); 

27 oktober; 

10 november (met Chinees buffet); 

24 november; 

8 december (met Chinees buffet).

Voor 2020 wordt eind van dit jaar een overzicht 
van data gegeven.
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LEIDSCHENHAGE WINT DE 
HOOFDKLASSEBEKER 2019

Bridge is al iets dat je samendoet; en bekerwed-
strijden helemaal. Met de twaalf leden op de foto 
die de finale speelden. En met nog meer leden: 
Anton Uitert, Mariska Bezemer, René Horst en 
Coen van de Louw die hielpen om de finale te ha-
len; Toos als captain, die al het regelwerk en de 
opstellingen voor haar rekening nam en met Ma-
delon als non-playing captain en supporter in de fi-
nale. Dit stukje past daar helemaal in: een kwestie 
van samendoen!

Abraham: This is our motto: our team is the best; if 
not, our team is the luckiest; if not, our team has the 
most handsome men and most beautiful women!

Toos: Na 19 jaar is het weer gelukt om deze 
“mooie” grote beker te winnen. We zijn er blij mee! 
Met een team van twaal personen moet je eerst 
vier wedstrijden winnen. En dan sta je in de finale, 
die gespeeld werd op 25 mei in Utrecht. Er zijn nog 
drie clubs die de beker ook willen dus nog concur-
rentie genoeg! De finale speel je met drie teams 
(zes paren): drie wedstrijden van 2 x 7 spellen. De 
IMPs die je haalt worden opgeteld en omgerekend 
naar WPs. Het team met de meeste WPs wint. Op 
deze manier kan het gebeuren dat je alle wedstrij-
den (nipt) wint en toch de beker niet hebt gewon-
nen. Dan baal je. Tenminste ik wel.

Dus IMPs verzamelen. Probeer geen overbodi-
ge fouten te maken. Bijna elke bridger weet dat 
dat niet meevalt, met 42 spellen te gaan. Fou-
ten, achteraf verkeerde beslissingen parkeren en 
doorgaan! IMPs verdienen als de tegenstander 
de fouten maakt, is wel prettig maar geeft niet 
echt voldoening. 

Olaf: Een goed begin! 

Voor mij was het de eerste keer dat ik de bekerfina-
le mocht spelen en dan begin je met een gezonde  
wedstrijd spanning. Je gaat daar spelen en hoopt 
de beker mee naar huis te kunnen nemen. Bij het 
eerste spel dat we speelden was meteen de toon 
gezet. John opent met 2SA en ik bekijk mijn hand 
en zit te bedenken wat ik moet bieden. Ik denk 
een seconde na over 3♣, maar dat slaat nergens 
op, dus leg ik 3♥ neer. Bij John komt 3♦ en ik zie 
nu dat ik 3♣ heb neer gelegd. Ik denk dat is lek-
ker zo komen we nooit achter de 5-3 fit. John zal 
wel de 4-kaart harten hebben en dan moet 3SA 
maar zitten. Ik ga dus verder of er niets aan de 
hand is met 3♥. Dit betekent dat ik een 4-kaart 
schoppen heb en John legt nu tot mijn verbazing 
3♠ neer. Dit betekent dus dat we samen 9 schop-
pen hebben en minimaal 28 punten en ik heb ook 
nog een singleton ruiten. Daar moest ik toch even 

De winnaars: John de Korte, Abraham Serbetsoglou, Erik van Egmond, Ellie Barendregt, Eric van Dijk, Astrid Turion, Malcolm 
Staallekker, Frank Bloemen, Peter-Paul Worm, Toos van Leeuwen, Gerard van Ewijk, Maarten van Os en Olaf van Egmond.
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over nadenken en ik besluit 4SA, Azenvragen, te 
bieden en krijg goed nieuws: 5♠. Met alle Azen en 
troefheer besluit ik 6♠ neer te leggen. Met de juis-
te klaverbeslissing maak je 12 slagen. Dat doet 
iedereen op één na die ook in 6♠ zat. Als je met 
zo’n spel/biedverloop mag beginnen, denk je wel: 
laat de rest van de dag maar komen!

Spel 1 
N / -

♠
♥
♦
♣

975 
B1085 
872 
H72

♠
♥
♦
♣

A10643 
942 
5 
A954

♠
♥
♦
♣

HB82 
AHV 
AB4 
V108

♠
♥
♦
♣

V 
763 
HV10963 
B63

Spel 19 
Z/OW

♠
♥
♦
♣

10854 
V10973 
103 
103

♠
♥
♦
♣

AB 
42 
HVB9862 
62

♠
♥
♦
♣

V9763 
AH86 
A74 
4

♠
♥
♦
♣

H2 
B5 
5 
AHVB9875

Erik: IMPs verzamelen was het motto. Dan zijn er 
van die dagen dat de arbiter ook nog mee werkt. 
Bij dit spel ging er bij ons wat mis. Malcolm opent 
als Zuid 1♣. West biedt 1♦. Ik doubleer, dat be-
tekent minimaal 4 hartens (transfer-Walsh). Oost 
biedt redoublet. Hierna biedt Malcolm 2♦, dat ik 
alerteer. West biedt 3♦. Ik pas en Oost gaat nu 
vragen; ik leg uit dat 2♦ forcing is en dat hij har-
tens mee heeft. Oost biedt nu 3SA, waarna Mal-
colm met zijn 8-kaart klaveren start voor 4 down. 
Toen moest dus de arbiter komen. Malcolm vertelt 
dat 2♦ forcing is en 4 of meer harten ontkent, want 
die kon hij op een andere manier aangeven. De 
arbiter gaat in beraad. Ik dacht zelf dat die wel te-
ruggedraaid zou worden. Maar in de tweede helft 
van deze wedstrijd komt hij met een besluit: de 
score blijft staan. Hij had het spelers gevraagd 
met en zonder goede uitleg: niemand bood 3SA. 
Dus dat bod was voor eigen rekening van Oost: 
de 11 IMPs die we met het spel scoorden bleven 
staan. De Oostspeler was een jeugdspeler die 
deze zomer Europees kampioen is geworden met 
de aspiranten. Na de laatste wedstrijd was er ook 
nog even bericht dat Dombo in protest zou gaan 

tegen deze beslissing, maar omdat ze toch geen 
kampioen konden worden, hebben ze dat niet ge-
daan. Zo zie je maar wat een fout in uitleg af en 
toe voor gevolgen kan hebben. 

Toos: Op het juiste moment een goede beslissing 
nemen met bieden is fijn en daar zijn veel IMPs 
mee te verdienen. Twee spellen: 

Spel 24 
W / -

♠
♥
♦
♣

H642 
976 
AHB8 
109

♠
♥
♦
♣

87 
AHV842 
752 
A6

♠
♥
♦
♣

- 
1053 
V1063 
HVB853

♠
♥
♦
♣

AVB10953 
B 
94 
742

Bij ons maakt de tegenpartij 4♠, kost 420 punten. 
SPIJT SPIJT SPIJT heb ik dat ik niet uitgeno-
men heb met 5♥. De bieding ging: Frank op West 
opent 1♥, Noord past, ik Oost 4♥ en Zuid biedt 4♠ 
en daarna allen pas. 

Op de andere tafel werd 4♠ uitgenomen met 5♥, 
resultaat – 1: dat levert 50 punten op. Verschil 
370 punten; omgerekend 9 IMPs weg.

Spel 27 
Z / -

♠
♥
♦
♣

VB10863 
HV96 
65 
7

♠
♥
♦
♣

- 
542 
HB103 
AB9842

♠
♥
♦
♣

H 
AB107 
9842 
H1065

♠
♥
♦
♣

A97542 
83 
AV7 
V3

Tegenpartij Zuid opent met 1♠, Frank, West, volgt 
met 2♣, Noord 4♠. Ik neem uit met 5♣, dat maar 1 
down gaat, en de tegenpartij neemt de beslissing 
om naar 5♠ te gaan, dat ook 1 down gaat. Zij pech 
en wij deze keer de winst. 

Wij 50 punten. Op de andere tafel waar ons neven-
paar John en Olaf 4♠ bieden en maken + 420 erbij. 
470 = 10 IMPs verdiend!
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Abraham: The impossible we do at once...  
Miracles may take a bit longer.

Na 4 ronden staan we tweede met 12 VPs achter-
stand.

Keurig afspel
Spel 33 
N / -

♠
♥
♦
♣

V1072 
108762 
V105 
5

♠
♥
♦
♣

8 
VB98 
HB983 
874

♠
♥
♦
♣

H9 
H43 
- 
AHB109632

♠
♥
♦
♣

AB6543 
A 
A7642 
V

Hier bood Gerard (Oost) 6♣ als redding over 5♠, 
nadat ik hem gesteund had (mijn ruiten heb ik niet 
genoemd). Arme Zuid: hij doubleerde met DRIE 
AZEN en startte ♦A, getroefd met ♣9! ♣A en ♣2 
naar tafel, ruiten getroefd met ♣10, ♣3 naar de ta-
fel en op de ♦HB9 verdwijnen alle harten. Slam 
gedoubleerd gemaakt (+14 IMPs!). 

Abraham: Half the miracle has been materialized...

Lebensohl:
Spel 40 
W / -

♠
♥
♦
♣

HV1085 
654 
AH105 
B

♠
♥
♦
♣

A972 
V1072 
73 
A83

♠
♥
♦
♣

6 
AH93 
V92 
V10965

♠
♥
♦
♣

B43 
B8 
B864 
H742

Na pas (1♠) dbl (2♠) spelen we nog steeds  
Lebensohl. Toen ik 3♥ bood, verhoogde Gerard 
daarom met vertrouwen naar de manche. (Red: 
2SA i.p.v. 3♥ belooft een zwakke hand. Alle andere 
biedingen beloven min. 8 punten)

De tegenstanders cashen ♦A en ♦H en spelen ♠H 
voor mijn Aas. Plain Sailing!! 3 rondjes troef, ♣A, 
waar ♣B onder valt, en ik geef ♣H af voor contract 
gemaakt (+7 IMPS)! 

Abraham: The second half of the miracle has also 
been materialized...

Zeker omdat op spel 39 Peter-Paul en Maarten 
nog eens 12 IMPs winnen door 6♣ te bieden, ter-
wijl ze bij ons in 5♥ eindigen! 

Spel 39 
Z / Allen

♠
♥
♦
♣

- 
V87654 
AHV108 
H9

♠
♥
♦
♣

AHV73 
B10 
B932 
76

♠
♥
♦
♣

B10652 
H32 
764 
43

♠
♥
♦
♣

984 
A9 
5 
AVB10852

Maarten vult aan: Een lastig spel met een beetje 
geluk. PP opent 1♣, er wordt 1♠ gevolgd en ik 
bied 2♦. Nee, geen keuze om de mooiste kleur te 
beginnen, maar “Switch”. Dit belooft 5+ harten en 
8+ punten. Oost biedt 4♠. PP biedt nu 5♣, want hij 
rekent op hele korte schoppen bij mij en het bete-
kent ook dat hij geen hartenfit heeft. Want PP kan 
5♥ bieden en ook 4SA: minors OF slaminvite in 
harten. Dus ik weet dat PP klaver “in zijn eentje” 
heeft geboden. Ik heb een hele mooie hand na-
tuurlijk en denk nog aan groot slam: als PP naast 
de klaver honneurs ook ♥A en ♥H heeft… Ik bied 
5♦ (♦A), PP 5♥ (♥A) en ik 5♠ (eerste controle). 
Dan is het echt op bij PP: hij biedt 6♣. 

Abraham: Een goede actie aan beide tafels op 
spel 36 brengt nog eens +8 IMPs, zodat we onze 
derde wedstrijd winnen met 55-19!! 

I was ecstatic and grateful to all my TEAMMATES! 
Thank you GUYS!!!”

Toos: Het was spannend, 42 spellen lang. Vol-
gend jaar gaan we de beker verdedigen, maar 
helaas mogen Astrid en Eric, Malcolm en Erik, 
PP en Maarten niet meer meedoen. Zij zijn ge-
promoveerd naar de 2e divisie en tja… het is de 
hoofdklassebeker.

 
Toos van Leeuwen, Erik & Olaf van Egmond, 

Abraham Serbetsoglou en Maarten van Os voor 
het combineren van de stukjes.
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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

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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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.


 
 






25Seizoen 2019/2020 Nr. 1 - september 2019

OPLOSSINGEN 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 Sans Atout alle slagen 
maken tegen elke verdediging.
Hij speelt ♣2 naar het Aas en Oost moet een harten 
of een ruiten afgooien. Afhankelijk daarvan volgt ♥A 
of ♦V en ♣4 na. Hierop moet Oost weer een har-
ten of ruiten loslaten. Dan incasseert hij ♠H waarop 
West in ♥/♦ dwang raakt.

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? 
Klein op tafel voor ♣B van Oost die troef terugspeelt 
voor ♥10. Vervolgens ♣V, gedekt met de heer en 
hoog getroefd in de hand. Dan troef naar ♥8 en ♣10, 
gedekt met het Aas en opnieuw getroefd. Zuid in-
casseert nu zijn vier schoppenslagen en de reste-
rende troeven. 

Dat leidt tot: ♠
♥
♦
♣

- 
- 
A10 
7

♠
♥
♦
♣

- 
- 
H9 
8

♠
♥
♦
♣

 
- 
B6 
5

♠
♥
♦
♣

- 
B  
V5 
-

♥B brengt West in dwang. Hij moet ♣8 vasthouden 
wegens de dreigende ♣7 op tafel; na afgooien van 
een ruiten maakt de leider de laatste twee slagen 
met ♦AV.

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.

Een zeer pittig probleem dat door geen enkele deel-
nemer is opgelost.

Na ♣H speelt Zuid ♠8 waarop van tafel een ♣ ver-
dwijnt. Oost neemt en speelt ♥A na, door Zuid ge-
troefd. Dan volgt de snit op ♦V en terug naar de hand 
met ♣A. Dan ♣7 gedekt en getroefd om ♣6 vrij te 
maken. Zuid troeft een tweede harten en gooit op ♣6 
een harten af. Hij vervolgt met ♠H, gedekt en getroefd 
zodat Oost als enige de hoge kleuren moet stoppen: 

♠
♥
♦
♣

- 
V10 
H5 
-

♠
♥
♦
♣

76 
- 
V 
3

♠
♥
♦
♣

V10 
AB 
- 
-

♠
♥
♦
♣

B3 
- 
A9 
-

Van tafel wordt ♦H gespeeld en als Oost een schop-
pen weg doet, neemt Zuid over met het aas en troeft 
♠B vrij. Doet Oost een harten weg, speelt Zuid de ♦9 
bij en troeft ♥V vrij.

Vanaf het komende seizoen is de puntentelling 
aangepast. Voor elke juiste oplossing krijg je 
voortaan 10 punten. Daarmee is het onderscheid 
in moeilijkheidsgraad - vaak lastig te beoorde-
len - vervallen. Gelijke kansen voor iedereen!
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LADDERPUZZEL 257

Probleem A
♠
♥
♦
♣

- 
AH 
V5 
654

♠
♥
♦
♣

- 
76 
B9 
VB9

♠
♥
♦
♣

8 
B8543 
- 
H

♠
♥
♦
♣

V4 
V9 
7 
87

Sans Atout. Zuid aan slag moet zes slagen maken 
tegen elke verdediging.

Probleem B

♠
♥
♦
♣

H83 
A109 
A976 
765

♠
♥
♦
♣

2 
642 
V1083 
AVB103

♠
♥
♦
♣

VB1095 
3 
H542 
H82

♠
♥
♦
♣

A764 
HVB875 
B 
94

Zuid speelt 4♥ en krijgt ♠2 uit. Hoe maakt hij dit con-
tract bij het beste tegenspel?

Probleem C 

♠
♥
♦
♣

H632 
B9 
V10976 
A5

♠
♥
♦
♣

B1085 
H74 
8432 
62

♠
♥
♦
♣

9 
8632 
5 
HB109743

♠
♥
♦
♣

AV74 
AV105 
AHB 
V8

Zuid speelt 6♠. Uitkomst ♣6. Hoe maakt hij dit con-
tract bij de beste verdediging?

Oplossing rekenpuzzel mei:
De inhoud van de lege bak is 10 x 10 x 5 = 500 dm³
Het volume van de 9 kubussen is 9 x 3 x 3 x 3 = 
243 dm³
Het gewicht van de 9 kubussen is 9 x 67 = 603 kg.
De hoeveelheid water is 500 - 243 = 257 dm³
Het totale gewicht is 80 + 603 + 257 = 940 kg

Rekenpuzzel september:
Een kaartspel heeft 100 kaarten met de nummers 
1 t/m 100. Om de getallen 6 en 9 niet te verwis-
selen, staat hier een punt achter. De 8 en de 0 zien 
er ondersteboven precies hetzelfde uit; de andere 
cijfers hebben duidelijk een onder- en bovenkant. 
Een getal begint nooit met een 0.
Hoeveel kaarten in het spel hebben een punt nodig 
om verwarring te voorkomen?

 
Elke juiste oplossing levert 10 punten op.  
Inzending uiterlijk 21 oktober 2019 per e-mail 
naar: janpleit@gmail.com
of per post:
Huyssitterweg 10
2266 HE Leidschendam (Stompwijk)

LADDERSTAND NA PUZZEL 256

 
Er kwamen slechts 8 inzendingen binnen. 
Lijstaanvoerder Reinout Hoefer mag een fles wijn 
ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Reinout Hoefer   +15 180 
Wolf Tostmann   +15 170 
Hans-Dirk Bakker   155  
Herman Nagtegaal   145  
Bert Toet   +15 145 
Frits den Haring    140 
Wybo Kervel   +  5 120  
John van Veen    110 
Jan Coenen   +  5 110 
Frits Saraber   +15 105  
Jan Greve         85   
Piet Slootweg      75 
Fons de Jongh      45 
Ria Goeman      35 
Katie Vroklage      35 
Paul van den Bos  +15   30 
Adrie Fransen   +  5   30 
Maurits Roodhuyzen     30 
Just Duurkoop      25 
Eef Moerland      25 
Joop Weisbeek     

Top 3 seizoen 2018-2019: 
1.    Reinout Hoefer  180 punten 
2/3. Wolf Tostmann   170 punten 
       Joop Weisbeek  170 punten

 Jan Pleit 
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BARCOMMISSARISSEN

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

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

 

 


