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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 verheugend dat dit nummer van Dobbepraat 
weer een wat normalere omvang heeft. Gezien het 
aantal pagina’s in de reeks voorgaande nummers 
kan zomaar vergeten worden, dat de basisomvang 
van Dobbepraat 16 pagina’s is. Goed, een deel van 
de inhoud moge dan uit foto’s bestaan, toch zijn de 
bladen ook inhoudelijk stevig. De omvang wordt door 
de lezers als prettig ervaren. De redactie is blij met 
het positieve commentaar dat ons veelal toegezwaaid 
wordt. Wij konden dit maal ook nog enkele bijdragen 
opnemen die bij het voorgaande nummer buiten de 
boot waren gevallen. Dat was een fout van de redactie 
waarvoor onze excuses. We hopen dat deze omissie 
hierbij hersteld is.

Dit maal wordt uitgebreid aandacht geschonken aan 
de algemene ledenvergadering. Gelukkig waren er 
geen geweldige problemen aan de orde, hoewel de 
penningmeester in het tekort van zo’n €1000 “een 
wolkje als een manshand” meende te bespeuren. 
Het beeld is aan de Bijbel ontleend en de dreiging die 
daarvan uitgaat is terug te vinden in het verhaal over 
de A.L.V. Er is ook nog een viertallenwedstrijd geweest 
op een zaterdag. Dit is wat de naamgeving van de 
strijdende partijen betreft een fantasierijk gebeuren, 
al zullen er ook wel fantasierijke, wellicht fabelachtige 
biedingen en spellen bij geweest zijn. Het aantal 
deelnemers was geringer dan voorgaande jaren. Dat 
steekt wat aantal deelnemers betreft schriel af bij de 
Marathon op 26 oktober. Een zaal vol deelnemers 
en drie keer 28 spellen. Goed voor karaktervorming 
en teamspirit en de vorming van brede ruggen bij 
ongewenst commentaar. De wellevendheidseisen, 
zoals ook telkens beschreven in ons clubblad, worden 
wel eens (bijna) overschreden; dat komt in het vuur 
van het spel helaas nog voor. Maar na afloop in de 
bar is een dergelijk stormpje compleet over. Wat 
opviel trouwens was dat in de bar na de marathon 
weer flessen met zoutjes op tafel stonden, dit terwijl 
het bestuur de verstrekking toch gestopt heeft. Er zit 
blijkbaar nog een gat in de beveiliging rond de laatste 
dozen met zoutjes. 

Besteed u ook aandacht aan de nieuwe wijze van 
aanmelden voor de drives. Het klinkt ingewikkelder 
dan intekenen op een lijst aan de wand. En dat is het 
ook, maar er wordt hulp aangeboden. En dat is maar 
goed ook, want zo jong zijn de leden nu ook niet dat 
alle technische foefjes onmiddellijk gesnapt worden. 
“Ik wil meedoen”, was vroeger voldoende, maar nu 
“aanmelden via Mijn NBB”. Dat ontlast de organisatie. 
Zou de toekomst zijn, dat we allemaal thuis gaan 
bridgen, na aanmelding vanzelfsprekend via Mijn NBB 
en dan met camera’s elkaar zien? Geniet van de inhoud 
van dit nummer van Dobbepraat, vooral van de puzzels 
en wie weet: ooit bereikt u de top. En let op, voordat je 
het weet wordt het clubblad ook nog digitaal.

IN DIT BLAD
 

Gebruik van Mijn NBB  blz. 07

Een bijzondere competitiestart bij MACM blz. 07
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Wedstrijdleidershoekje blz. 10

Bridgemarathon blz. 11

Etiquette aan de bridgetafel blz. 13

De viertallencompetities zijn weer begonnen!  blz. 13

Bedankje  blz. 14

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
CONTRIBUTIE blz. 14
PUZZEL  blz. 17
BARCOMMISSARISSEN blz. 19



4 Seizoen 2019/2020 Nr. 2 - november 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, Paul 
Hoevenaars, Fons de Jongh, Herman Nagtegaal, 
Maarten van Os, Jan Pleit, Madelon Spek 
 
Dobbepraat zal verschijnen:
18 december 2019

Kopij inleveren uiterlijk: 
2 december 2019



5Seizoen 2019/2020 Nr. 2 - november 2019

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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VAN HET BESTUUR

Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
(ALV) hebben we weer achter de rug. Dit jaar 
waren we te gast op de woensdagavond, op  
2 oktober. Het was plezierig om te constateren 
dat weer ruim 40 leden de moeite hadden geno-
men om daarbij aanwezig te zijn. De vergadering 
zelf liep gesmeerd. Er is ingestemd met de be-
groting, waarin een klein tekort over het lopen-
de boekjaar wordt voorzien. De penningmeester 
legde uit dat onze reserves dit gemakkelijk kun-
nen opvangen. Wel waarschuwde hij dat voor het 
volgende boekjaar een contributieverhoging in 
de rede ligt en dat het waarschijnlijk ook nodig 
zal zijn om dan de barprijzen te verhogen.  
Dit wordt uiteraard tijdig aangekondigd.

Een van de oplettende aanwezigen 
constateerde dat de meerjaren- 
raming voor het gebouw ont-
brak bij de financiële stuk-
ken. Deze vragensteller 
heeft dit document in-
middels ontvangen. 
Mocht u dit stuk ook 
nog willen ontvangen, dan 
kunt u een mailtje sturen naar  
penningmeester@bclh.nl.

Een van de vooraf ingediende vragen 
betrof het (niet) handen wassen na toi-
letgebruik. Bridgers willen nogal eens zo 
graag terug naar de bridgetafel dat het han-
den wassen erbij inschiet. En dan worden de 
kaarten weer gewoon ter hand genomen. Daar-
om was het verzoek om er nog eens op te wij-
zen dat het (wel) handen wassen na toiletgebruik 
echt veel hygiënischer is, gecombineerd met de 
vraag of er bordjes in de toiletruimtes kunnen  
komen om hierop te wijzen. Die bordjes zijn direct 
daarna opgehangen, maar vrij snel daarna ook 
alweer op mysterieuze wijze verdwenen, dus we 
zullen naar iets robuustere bordjes toe moeten. 
De vraag deed mij denken aan 35 jaar geleden, 
toen ik begon met bridgen in het Bridgecentrum 
aan de Mathenesserlaan in Rotterdam. Daar hing 
de volgende tekst bij het herentoilet:

Heren wilt u na het plassen
a.u.b. uw handen wassen?
De kaarten gaan van hand tot hand.
Weest daarom ‘een reine klant’.

Onderzoek heeft overigens aangetoond dat de 
dames net zo weinig hun handen wassen als 
de heren, dus voor iedereen ligt hier een ‘scho-
ne taak’. Inmiddels is het nieuwe bridgeseizoen 
weer in volle gang en hebben we alweer diverse  

evenementen achter de rug: het vieren van het 
25-jarig bestaan van ons eigen clubgebouw, 
de viertallenavond op elk (avond)dagdeel, het 
herfst-toernooi, het viertallentoernooi van onze 
eigen club, de eerste zondagmiddagdrive met 
Chinees buffet en (als u dit leest) de Marathon. 
Het afgelopen jaar heeft Marlou Meuleman als 
nieuwe bestuurder Evenementen alles in goede 
banen geleid. Zoals ik al tijdens de ALV heb ge-
zegd, heeft ze dat in haar eerste jaar echt heel 
goed gedaan. Daar mogen we ons als club zeer 
gelukkig mee prijzen. Net als met mijn andere 
medebestuurders, die allemaal ongelofelijk veel 
en goed werk verzetten. Fijn om tijdens de ALV te 
horen dat dat ook zeer gewaardeerd wordt.

Zoals ook op de ALV al aangekondigd, heeft 
onze hoogste rechterlijke instantie, de 

Hoge Raad, uitgesproken dat rookruim-
tes in horecagelegenheden in strijd 

met de wet zijn. Aangezien wij 
een horecavergunning hebben, 

zullen ook wij onze rook-
ruimte moeten sluiten. In 

onze laatste bestuurs-
vergadering hebben 

wij daarover gesproken. 
Omdat recent duidelijk is 

geworden dat er pas vanaf 
1 april 2020 op dit verbod ge-

handhaafd zal worden, is er geen 
noodzaak om de rookruimte meteen 

te sluiten. Maar in de loop van dit vereni-
gingsjaar (vóór 1 april 2020) zullen we deze 

ruimte gaan (terug)verbouwen tot vergader-
ruimte en dan is er binnen geen plek meer om te 

roken. We hebben ook nagedacht over het roken 
in de nabijheid van ons gebouw. We overwegen 
nu sterk om een (flink) deel van het terras rookvrij 
te maken (en de buitenasbakken te verplaatsen), 
zodat als het in de lente weer beter weer wordt, 
ook de niet-rokers lekker buiten kunnen staan.

Het verdwijnen van bridgeclub en -locatie SBS 
heeft ertoe geleid dat het bridgedistrict Den 
Haag onze club heeft verzocht een groot deel 
van de daar geplande districtsevenementen in 
ons Bridgehome te mogen houden. Na flink wat 
puzzelwerk van met name Eric van Dijk hebben 
we het grootste deel daarvan kunnen honoreren. 
Dat houdt in dat ons Bridgehome het komende 
jaar nog voller zit met evenementen dan anders. 
Een ander gevolg van het verdwijnen van SBS 
is, dat de viertallenplek van die club in de Eerste 
Divisie, na een verzoek van Hans Metselaar, met 
toestemming van de NBB naar onze club is over-
gegaan. Hans Metselaar, Allie Hoenstok en Yael 
Topiol zijn toegetreden tot ons eerste team (be-
staande uit Maarten van Os, Robbie de Koster, 
Ed Klein en mijzelf) en vanaf 26 oktober gaan we 
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kijken of we die plek kunnen handhaven. Daar-
naast hebben we al onze overige viertallenplek-
ken gewoon behouden, zodat we ook nog steeds 
twee teams in de Tweede Divisie hebben. Ik wens 
deze viertallen en ook alle teams in overige klas-
sen heel veel succes.

Tot slot nog het volgende. Het beheer en onder-
houd van ons gebouw kost veel tijd en aandacht. 
Gelukkig hebben we een prachtig stel vrijwilligers 
die samen met beide Erics uit het bestuur dit al-
lemaal piekfijn regelen. Maar omdat er altijd veel 
te doen is, kunnen we best nog wat meer han-
den (en hoofden) gebruiken. Dit geldt op aller-
lei gebied, van het aanwezig zijn om leveranties 

in ontvangst te nemen, tot het doen van klusjes 
en klussen en, over een jaar, het opvolgen van 
Eric van Tienhoven als bestuurder Gebouw- 
beheer. Hij heeft namelijk (tot onze spijt) aan-
gekondigd dat het komende jaar zijn laatste 
bestuursjaar zal zijn. Dus als u tijd en zin heeft 
om voor onze club de handen uit de mouwen te 
steken, neem dan graag contact op met Eric via: 
clubgebouwbeheer@bclh.nl.

Een mooi vervolg van het bridgejaar gewenst!

Namens het bestuur,

 Paul Hoevenaars

GEBRUIK VAN MIJN NBB VOOR JE 
EMAILADRES EN HET INSCHRIJVEN 
VAN DRIVES 

Rond oud en nieuw komen er weer meerde-
re leuke drives aan. De inschrijving voor alle  
drives ging tot nu toe door een mail te sturen naar  
drives@bclh.nl. Dat leverde veel werk op voor de 
wedstrijdleiders, die al die mails moeten verwerken 
en de namen in het NBB rekenprogramma moeten 
invoeren. 

Daarom willen we dat anders gaan doen. We gaan 
daarvoor de NBB inschrijfmodule gebruiken,die 
veel clubs ook al gebruiken. Om een paar te kun-
nen inschrijven moet minimaal één speler van het 
paar toegang hebben tot Mijn NBB. Veel clubleden  
gebruiken Mijn NBB al voor het doorgeven van adres-
wijzigingen bijvoorbeeld. Een aantal leden gebruikt 
dat nog niet. Om dat te kunnen doen moet je wel 
een account hebben bij Mijn NBB en dat activeren.  
Ga daarvoor naar www.mijnnbb.nl.

Het meeste wijst zichzelf. Als je nog geen wacht-
woord hebt, of dat vergeten bent, dan kun je dat 
ook regelen via Mijn NBB. Als je emailadres nog 
niet ingevuld is in Mijn NBB, of niet meer klopt, stuur 
dan een berichtje naar onze ledenadministrateur 
Jan Stevens (ledenadministratie@bclh.nl), die 
kan je email adres in Mijn NBB zetten. Dat je email-
adres klopt, is overigens ook belangrijk voor de 
nieuwsbrieven die de club aan alle leden stuurt.

Ten slotte: als je dit lastig vindt, is helemaal niet gek. 
Wij willen je graag helpen om dit te regelen. Aarzel 
niet om te mailen of te bellen naar mij, mijn gege-
vens staan in het colofon van dit blad. 

Als het straks niet lukt om je in te schrijven, dan kan 
je partner het misschien wel. En als dat niet lukt, 
dan kun je ook bellen of mailen, dan maken we als-
nog de inschrijving in orde.

Maarten van Os
Technische Commissie

EEN BIJZONDERE COMPETITIESTART 
BIJ MACM

Het was een hete zomer dit jaar. Terwijl de mus-
sen van het dak vielen, liepen de aanmeldingen van 
instromers richting de maandagmiddag lekker op, 
plus nog een zevental nieuwe leden. Heerlijk toch, 
al die belangstelling!

Een paar weken voor de competitiestart toch maar 
even tellen op hoeveel leden we uitkomen dit jaar. 
Schrik: met de ‘slapende’ leden, minus de vertrek-
kende leden, blijken er al gauw een kleine170 leden 
te zijn! Kunnen er wel zoveel mensen in de zaal? 
Er staan ‘maar’ 42 tafels naast de combitafel in de 
zaal. Er zijn natuurlijk op elke maandagmiddag wel 
mensen, die niet aanwezig kunnen zijn, maar toch 
kun je daar niet vanuit gaan.

Overleg met Maarten van Os van de Technische 
Commissie: 160 bridgers op één dagdeel is het 
maximum.
Dus, ja, ja, de maandagmiddag is vol.

Vier of vijf lijnen?

Met vier lijnen van 20 paren kan dat precies. Maar 
dat betekent dat in elke lijn door 4 tafels ‘geleend’ 
moet worden van de tafels 1 t/m 6. Dat geeft een 
hoop geloop tijdens het spelen in een volle zaal en 
dus veel onrust.

Dan maar 5 lijnen gepland. Even puzzelen, want 
de rechten van de oudgedienden en de instromers 
moeten gerespecteerd worden. Dat lukt gelukkig net, 
dankzij de welwillende medewerking van twee paren, 
die het geen probleem vinden om een lijntje lager te 
spelen. Dupliceerder Jan zal een vijfde lijn dupliceren.
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Dan is het eindelijk zover, de competitie gaat begin-
nen. Een beetje vroeger dan anders naar de zaal 
gefietst, want je weet maar nooit op zo’n eerste 
competitiedag. Barcommissaris Fred is er al om de 
bar klaar te maken. Gastvrouw Mary is al gealar-
meerd om een aantal nieuwe leden op te vangen. 
En Herman en Nel gaan de bar bemensen. Dus wat 
kan er nog mis gaan?

De zaal ligt er prachtig bij. We vragen ons af of de zaal 
speciaal voor de competitiestart is geprepareerd.

Eerst even de tafelbladen B2 en B7 verwisselen voor 
de slechtziende mede-bridger. Waar is B2 eigenlijk? 
En B7? Algauw blijkt de tafelopstelling volledig anders 
te zijn dan gebruikelijk en niet in overeenstemming 
met de indeling op het whiteboard aan de wand.

Gelukkig druppelen er al een aantal leden binnen. Na 
een vluchtige begroeting worden ze meteen aan het 
werk gezet om de tafelindeling te herstellen. Geweldig 
hoe iedereen zonder dralen aan de slag gaat!

De wedstrijd-computer start snel op, de thuis voorbe-
reide wedstrijdindeling wordt van dropbox gehaald en 
in het NBB-programma gezet. Vreemd, het systeem 
reageert met de mededeling dat mijn database (lees: 
wedstrijdindeling) niet geaccepteerd kan worden. Zal 
wel een opstartprobleem zijn. 

Alles opnieuw aangezet en de wedstrijdindeling op-
nieuw aangeboden. Het systeem weigert verder te 
gaan. 

Gelukkig hebben we een TC-helpteam. Binnen 10 
minuten komt Eric van Dijk de zaal ingestormd en 
gaat aan de slag. Weer 10 minuten verder is zijn 
akelige conclusie: er is niks aan te doen. De enige 
oplossing is een open zitting aanmaken en alle pa-
ren één voor één in de zitting knallen. 

Een geluk bij een ongeluk: voor deze eerste zitting 
had ik de indeling thuis uitgeprint en meegenomen, 
iets wat ik nog niet eerder had gedaan. Eric blijkt 
niet alleen een snelle onderzoeker, hij kan ook 
zeer snel typen. Alle namen van de paren worden  

met behulp van de print-out in de zitting gezet,  
gebruikmakend van het bestaande ledenbestand 
uit de computer. Wel lastig dat er zeven nieuwe le-
den zijn, die dus nog niet in het ledenbestand staan. 
Ik krijg wel de gelegenheid om de nieuwe leden de 
hand te schudden en welkom te heten.

Als de rook is opgetrokken, blijken er lijnen te zijn 
verwisseld, zijn er twee stilzitten, maar we hebben 
een startsituatie en kunnen gaan spelen. 

De hele zaal stort zich op de loopbriefjes en met een 
vertraging van ruim drie kwartier gaat de eerste com-
petitie-zitting van de maandagmiddag van start.

Weer drie-en-een halfuur verder zijn we klaar. En uit 
de printer rolt zowaar een uitslag!

Hijgend zitten we na afloop aan de bar, Fred, Albert 
en ik. En speculeren over de oorzaak, maar we zijn 
vooral blij, dat we toch nog hebben kunnen bridgen.

De dagen erna wordt door de TC de uitslag in het 
juiste format gegoten (dank Malcolm!) en kan de 
uitslag gepubliceerd worden. 

Onderzoek wijst uit dat een Windows-update van de 
zondag ervoor de oorzaak van het probleem moet 
zijn geweest. We hadden nog geluk: door het hele 
land waren er problemen. Een enkele keer kon er 
helemaal niet gebridged worden. Bij een bridgeclub 
in de omgeving van Den Haag moest men met pa-
pieren scorekaarten werken. Tja, de vooruitgang 
gaat met horten en stoten.
En wat de zaalindeling betreft: die bleek last gehad te 
hebben van een gespecialiseerd schoonmaak-team, 
dat niet alleen de vloer in de zaal een opknapbeurt 
had gegeven, maar ook de zaalindeling. Enfin, een 
turbulente start van het nieuwe seizoen.

Met het gevoel dat met vereende krachten de ver-
eniging in staat blijkt ook in moeilijke omstandighe-
den de leden aan het bridgen te krijgen!

De wedstrijdleider
Fons de Jongh

DAT WAS NOG EENS EEN ALGEMENE 
LEDENVERGADERING OP  
1 OKTOBER 2019

 
In deze tijd waarin gestimuleerd wordt dat vrou-
wen leidinggevende posities innemen, viel het 
wel op dat, toen de voorzitter even over acht uur 
de vergadering opende, er alleen maar heren 
achter de bestuurstafel zaten. 

De secretarispositie werd met verve, dat weer 
wel, ingenomen door Maarten van Os. Het gerucht  
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ging dat hij het verslag van de ledenvergadering al 
af had voor de vergadering begon, maar dat lijkt me 
een sterk verhaal. Bij de algemene ledenvergade-
ring waren, zoals gebruikelijk, meer leden niet dan 
wel aanwezig, maar desondanks of dankzij, was 
het een geanimeerd gezelschap.

De voorzitter begon met het stil staan bij het overlij-
den van de erevoorzitter Just Verschuur. Uitgebreid is 
hierover geschreven in de Dobbepraat. Deze zomer 
is Just ons ontvallen, daarom was het goed hem, die 
zoveel voor onze club betekend heeft, ter vergadering 
te herdenken en te eren met een minuut stilte.

De voorzitter memoreerde de vele gebeurtenis-
sen van het afgelopen jaar: evenementen geor-
ganiseerd door Marlou Meuleman, het winnen van 
de hoofdklassebeker door een team aangestuurd 
door Toos van Leeuwen, een erfenis van boeken 
geordend door Jan Bourquin, een streep zetten 
door het dinsdagmiddagbridge, dat ondanks de in-
spanningen van wedstrijdleider en barcommissa-
ris maar niet van de grond wilde komen, reparatie 
van het dak met toezicht van Eric van Tienhoven 
en het 25-jarig bestaan van het clubgebouw. Dat 
allen die zich hierbij hadden ingezet steeds met 
een applaus vereerd werden spreekt vanzelf. Dat 
gebeurde ook later bij het bedanken van de kas-
commissie en bij de penningmeester. Er wordt wat 
afgeklapt op zo’n avond. Tot bij de rondvraag aan 
toe. Want reken maar dat de leden dankbaar zijn 
dat er een bestuur zit.

Aan het wel en wee van onze vertegenwoordigende 
externe viertallen, waarvan er twee gepromoveerd 
zijn naar de 2e divisie, werd nog toegevoegd, dat 
Hans Metselaar met zijn team nu BCL gaat verte-
genwoordigen in de 1e divisie. SBS is namelijk plots 
gestopt en van de Bridgebond mocht het team naar 
ons overgaan. Bovendien betekent deze sluiting dat 
er meer evenementen in ons gebouw zullen worden 
georganiseerd. Verder lag in het vooruitzicht: het 
viertallentoernooi, de club challenge in Utrecht en de 
marathon. Het zondagmiddagbridge heeft een gewel-
dige impuls gekregen. Via de Chinees wordt er zelfs 
bij gegeten. Alles maatschappelijk verantwoord, dat is 
bekend. Gelukkig is onze barruimte en keuken daar-
op ingesteld. Maar wij zijn wel een Horeca- gelegen-
heid in de zin der wet. Daardoor hebben we opeens 
een probleem omdat een anti-lobby het voor elkaar 
heeft gekregen dat er geen aparte rookruimtes meer 

in een horecagebouw mogen zijn. In de handhaving 
is weliswaar nog niet voorzien, maar toch. Suggestie 
mijnerzijds: laat t.z.t. de fietsenstalling overkappen, of 
zou dat ook al niet mogen? Rokers moeten zich zo 
langzamerhand wel outcasts voelen.

Door de jaarverslagen zijn we met veel handengeklap 
heen gekomen. De penningmeester kon wat zwart 
kijken, want hij had een tekort. Dat leidt onmiddellijk 
tot dreigende taal over toekomstige contributieverho-
gingen of hogere barprijzen. Bij een overschot hoor 
je nooit dat er een verlaging van bijdragen of prijzen 
inzit, neen dan gaat het overschot naar de algemene 
reserve. Mijn voorstel is om als de reserves zo groot 
zijn zoals ze nu op de balans staan, dergelijke ver-
liezen maar te accepteren. Stel dat we nieuwe leden 
krijgen, die doen dan het tekort wel in een overschot 
verkeren. Daar zal de nieuwe kascommissie, nu ja 
nieuwe: het is meer een carrousel, wel naar kijken.

Waren er nog vragen. Ja, over de pinda’s. Het vrije 
verstrekken is gestopt: besparing meer dan € 2000. 
Terzijde, bij de bar zijn nootjes te koop, dat wordt 
echter zeer beperkt gedaan. Onderhoudsplanning 
komt op de mail. Décharge is verleend. Het be-
stuur gaat door.

De rondvraag is altijd een afwisselend gebeuren. En 
geeft ook weer aanleiding tot applaudisseren. Dat 
houdt het levendig. Een mevrouw had geklaagd dat 
de heren niet voldoende de handen wassen na het 
toiletbezoek, waardoor ziektekiemen op de bridgebe-
nodigdheden zouden komen. Van mijn moeder heb ik 
ook geleerd mijn handen te wassen, maar dat had vol-
gens mij niets met ziektekiemen te maken. Of zouden 
er zoveel mannen ziek zijn en dan nog wat voor ziek-
ten? De brief was mede ondertekend door ene Hans, 
zodat vragen die er mogelijkerwijze over de waarne-
mingskant oprijzen, beantwoord zijn. Geruststellend is 
dat de partner van de waarnemend-secretaris, vanuit 
haar beroep het er mee eens was. Voor in de handen 
hoesten en daarna begroeten kan ook een verhaal 
over overdracht van ziektekiemen gehouden worden. 

Dan vroeg iemand, waarom er kritiek was als zij 
haar eigen drank meenam naar de club. Het ant-
woord luidt: dat is snijden in eigen vlees en er is 
voldoende gelegenheid om water te drinken in de 
club (wel natuurlijk na het handen wassen - zie bo-
ven -). Dan was er een klacht over al dat plakwerk 
en wildgroei bij het ophangen van posters op bor-
den, ramen en muren. Daar wordt paal en perk aan 
gesteld. En de witte borden worden vervangen door 
schermen. Daarop komt alles te staan dat nodig 
is om te weten. Hierop gingen de dankbare leden 
met warmgeklapte handen meestal een borreltje 
drinken dat werd aangeboden door het bestuur. Er 
waren er die ook nog gingen bridgen, maar dat valt 
buiten mijn waarneming. 

Herman Nagtegaal
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WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE

Viertallen

Sommige bridgers noemen het de meest zuive-
re vorm van wedstrijdbridge, viertallen. Met twee 
paren, samen een viertal dus, ga je op pad om 
tegen een ander viertal te spelen. Dit kan bij je 
eigen club op je eigen speelavond, maar ook bij 
een andere vereniging of zelfs op een toernooi.

Je score wordt direct vergeleken met die van je 
nevenpaar en je kunt punten (IMPs) verdienen 
of verliezen. Het halen van een slagje meer of 
minder is niet heel belangrijk omdat dat maar 1 
IMP kost of oplevert. Het halen en bieden van een 
manche is wel belangrijk. Hier vallen punten te 
verdienen.

Op 5 oktober was er in ons bridgehome weer ons 
eigen viertallentoernooi. Een mooie gelegenheid 
om kennis te maken met deze wedstrijdvorm of 
om je voor te bereiden op de komende compe-
titie. Helaas viel dit toernooi samen met enkele 
andere toernooien en was het niet zo druk bezet 
als in vorige jaren. Wel was het heel gezellig. 10 
Viertallen deden mee en speelden 6 wedstrijden 
van elk 7 spellen tegen elkaar. De indeling ging 
volgens de stand, dus de hoogste teams speel-
den steeds tegen elkaar en de laagste in de stand 
ook (dit heet Zwitsers). Uiteindelijk won een aspi-
rantenteam met twee meisjes en twee jongens, 
Mette Lejeune, Juliet Berwald, Sander Goor en 
Reinder van der Weide, de eerste prijs. 
 

Er was ook een prijs voor het hoogst geëindig-
de hoofdklasseteam en voor het hoogste tweede 
klasse team.

De komende periode start het externe viertallen 
weer. Onze vereniging wordt door drie teams ver-
tegenwoordigd in de landelijke 1e en 2e divisie en 
door 17 teams in de districtklassen. Deze teams 
spelen soms in het weekend, maar ook vaak op 
onze clubavonden. Onze wedstrijdleiders zullen 
dan een en ander in goede banen leiden.

Veel plezier met viertallen!
Madelon Spek

Christine Winckel, Benito de Jong, Peter Versteegh en 
Hans Post Uiterweer

Ton en Paulien Glass en Marianne en Jacques Brandt
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BRIDGEMARATHON  
27 OKTOBER 2019

Het was allemaal weer erg goed geregeld op 
de bridgemarathon. Koffie met koek, een goede 
lunch en een smakelijke maaltijd van het Witte 
Paard. En de barbezetting was ook geweldig.  

Het hoofdmenu was vanzelfsprekend drie maal 28 
spellen, in drie zittingen af te leggen. `s Morgens, 
volgens sommigen in alle vroegte, het was gewoon 
9.30 uur, begon het festijn. Jacques Brandt, de 
wedstrijdleider, had nog een extra paar kunnen 
regelen, toen er een paar zich moest afmelden, 
maar toen er zich nog een paar afmeldde, moest 
hij wel een stilzit invoegen. En het mooie was, 
dat dat nog goed uitkwam ook omdat er ook 
weer enkelen waren die andere aanvangstijden 
in het hoofd hadden, maar daarvoor bracht de 
telefoon uitkomst en kon de stilzit aan een nog 
niet gearriveerd paar toegewezen worden. Zo 
kon nog mooi op tijd gestart worden. Het was een 
parenwedstrijd. Voor een aantal paren was dat 
weer even wennen. Want een paar punten meer 
door een SA bod of een slagje meer of minder 
betekent dan opeens een wereld van verschil.

En dan maar bridgen. Als je voor de winst gaat 
en in de eerste spellen al misverstanden en 
rampen veroorzaakt, is het zaak tijdig je ambities 
bij te stellen, want je moet nog een hele dag 
door en dan wordt het meedoen belangrijker dan 
winnen, hoewel dat nog lastig genoeg kan zijn. 
Uitgangspunt is altijd, dat er maar één kan winnen 
en dat de overige 46 paren dat niet doen. 

Toen aan het eind van de ochtend Erik van 
Egmond en Malcolm Staallekker resoluut de 
leiding namen, heb ik al gesteld dat zij bij victorie 
in het weekend een stukje over de Marathon 
moesten schrijven. Helaas dat zou niet gaan, zo 
zeiden de heren, wegens drukke bezigheden. 
Dus gingen we eerst maar lunchen.  

Die was met verschil-
lende salades, warme 
gehaktballen, eieren en 
ander beleg en brood 
met (karne)melk voor-
treffelijk verzorgd. 

Na de lunch weer aan 
tafel, maar nu om te 
bridgen in de tweede 
zitting. Hoewel ik 
daardoor mijn middag-
dutje wel miste, dat 
is dan jammer, maar er moest weer gespeeld 
worden. Ik weet niet wat het was met die 
verdelingen, maar daar werden toch spontaan 
zoveel 4 schoppen- en hartenbiedingen gedaan, 
dat het meer dan een lieve lust was. Soms pakte 
dat goed, soms slecht uit, maar dat is zo met 
elk spontaan bod. De tweede zitting was voor 
Peter-Paul Worm en Edy Zonneveld, maar in de 
top-integraalstand bleef mijn bovengenoemde 
favoriete paar bovenaan staan.  

En na de zitting was er het warme eten. Ook weer 
erg goed, lekker en voedzaam. Je moet er wel 

Erik en Malcolm aan het punten verzamelen
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voor in de rij staan, maar dan heb je ook wat. 
Vlees in soorten, aardappelgerechten, groenten, 
teveel om allemaal te eten. Jammer, maar ik had 
geen doggybag bij me. Eigenlijk is dat wel aan te 
raden op zulke dagen. Vooral ook nog voor het 
toetje. Er was wel fruit, maar een toetje is toch 
een hoogtepunt bij zo’n warme maaltijd. 

Er werd heel wat genoten voordat iedereen weer 
om 19.30 uur aan de slag ging. Maar toen kwam het 
derde part. Vanouds het zwaarste deel. Immers er 
is al wat gedronken, de magen zijn goed gevuld, 
maar je moet er toch weer wakker tegenaan. Er 
waren paren die over vermoeidheid klaagden, 
maar de meeste gingen met frisse moed verder, 

ook al kwamen er vreemde uitslagen. Gelukkig 
had de wedstrijdleider de scores die andere paren 
behaalden uitgeschakeld op het kastje, dat spaarde 
weer tijd en commentaar. Hoewel, dat was weer 
aanleiding tot veronderstellingen, als: er zal wel zo 
en zo uitgekomen zijn, etc. Maar goed dat is alleen 
maar vermoeiend, dus verspilling van energie. 

Gebruikelijk is dat de winnaars de trofee de Jan 
Meulenbeld beker uitgereikt krijgen door Edje Van 
der Kroft. Zij kwam de avondzitting belangstellend 
bijwonen. 

De derde zitting werd gewonnen door Marco 
Raad en Madelon Spek. Maar voor dit paar was 
het helaas niet weggelegd om bij de top drie van 
de integrale uitslag te geraken. Winnaars werden

Erik van Egmond en Malcolm Staallekker met een 
gemiddelde score van 62,68 %.

Peter-Paul Worm en Edy Zonneveld werden 
tweede met een gemiddelde score 60,77 % en 

Paula van Leeuwen en Harry Schelwald derde 
met 60,16 %.

Gezien de tijdsbezetting van de heren winnaars is 
het nog even wachten op hun toelichting over de 
bridgewedstrijd met hoogstandjes en cadeautjes. 
We zien er naar uit.

Herman Nagtegaal

De toppers v.l.n.r. Harry, Paula, Malcolm, Erik, Edje, Edy en 
Peter-Paul (foto Madelon)
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ETIQUETTE AAN DE BRIDGETAFEL

In deze rubriek zijn oorspronkelijk teksten van Rob 
Stravers - met toestemming - bewerkt

PLEZIERIG SPEL EN ARBITRAGE

Zuid is leider in een schoppencontract en bereikt 
de volgende eindfiguur:

♠ 
♥ 
♦ 
♣

432

♠ 
♥ 
♦ 
♣

7 
87

♠ 
♥ 
♦ 
♣

♠ 
♥ 
♦ 
♣

986

Dummy Noord is aan slag. De leider claimt de 
laatste drie slagen en laat daarbij zijn drie troeven 
zien. Resultaat: 4♠ contract. Je bent een speler 
die louter voor zijn plezier speelt. Hoe ga je om 
met deze claim? 

a. Je zegt niets en laat 4♠ C noteren.  
b. Je zegt dat je ook nog een troefkaart hebt en  
 dus nog recht op een slag. 
c. Je vraagt aan de leider of hij nog even wil  
  doorspelen. 
d. Je zegt dat je nog een troefkaart hebt en   
 graag de arbiter uitnodigt. 

Veel spelers kiezen in dit soort situaties voor “nog 
even doorspelen”. Ondanks dat doorspelen na 
een betwiste claim tot september 2017 formeel 
een overtreding was. Na een claim die wordt 
betwist moest de arbiter worden uitgenodigd.  
In de nieuwe spelregels van 2017 mag wél worden 

doorgespeeld. Daar kleeft een groot gevaar 
aan voor minder ervaren spelers. Dit voorbeeld 
illustreert dat.

Als je de leider vraagt nog even door te spelen, 
zal Zuid dat zéér alert doen. Je vraagt dat immers 
niet voor niets. Er rekening mee houdend dat hij 
zich heeft verteld met de troeven, zal hij dummy’s 
ruiten hóóg troeven met ♠8 en vervolgens met ♠9 
jouw ♠7 ophalen.

Wanneer je de arbiter uitnodigt zal die moeten 
vaststellen hoeveel slagen Zuid maakt, daarbij 
uitgaand van zorgeloos spel! De arbiter zal dus 
bepalen dat zuid troeft met ♠6, waarna jij kan 
overtroeven met ♠7. Wat waarschijnlijk ook was 
gebeurd als Zuid zonder claim had doorgespeeld.

Als je “alleen speelt voor je plezier”, vraag ik mij 
af of je werkelijk met meer plezier naar huis gaat 
als de leider op jouw verzoek doorspeelde en hoog 
troefde. Je zou je dan ook gepiepeld kunnen voelen.

Vragen om arbitrage heeft twee grote voordelen:

a. Je voorkomt een vervelend gevoel bij je  
 tegenstander, omdat die beslist geen voordeel  
 wil halen uit een telfout als deze. 
b. Je helpt de arbiter zijn, met veel inspanning  
 vergaarde, kennis en inzicht op peil te houden.

Resultaat van deze uitnodiging: drie blije mensen!

N.B. Als niet Noord maar Zuid aan slag is krijgt West 
♠7 niet toegewezen van de arbiter. De natuurlijke 
speelwijze is dan om te beginnen met de hoogste 
troef. Het voorspelen van ♠6 wordt dan niet 
beschouwd als zorgeloos maar als onzinnig. 

Harry van Daelen

DE VIERTALLENCOMPETITIES ZIJN 
WEER BEGONNEN!

Deze maand zijn de externe viertallencompeti-
ties begonnen, dit jaar met liefst 20 teams van 
Leidschenhage. Hierbij wordt ook eens onder-
streept dat wij een club zijn waar iedere bridger 
zich thuis kan voelen, van wedstrijdbridger tot de 
ontspannen recreatiebridger, van oud tot jong. Dit 
jaar kunnen een aantal wedstrijdbridgers voor het 
eerst hun krachten meten in de Eerste Divisie, de 
nationale subtop. Het voormalige SBS had een 
plek in die divisie afgedwongen die nu door LH1 

ingenomen wordt. Door de goede resultaten vorig 
seizoen in de Hoofdklasse spelen nu twee teams 
in de Tweede Divisie, die net van start is gegaan. 
LH2 is goed begonnen met een overwinning. LH3 
heeft de eerste dag zowel een wedstrijd gewon-
nen als verloren. Voor alle teams een mooie uit-
daging om een goed resultaat neer te zetten.

In het district Den Haag neemt BCLH met vier 
teams deel in de Hoofdklasse. Hierin wordt be-
halve de eer ook gestreden om twee plaatsten 
in de Tweede Divisie. LH4 t/m 7 moeten in deze 
strijd, waar 12 teams aan deelnemen, zeker mee 
kunnen doen. De Eerste Klasse bestaat uit twee 
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afdelingen van acht viertallen. In de ene afdeling 
spelen drie teams van onze vereniging, in de an-
dere twee. In de Tweede Klasse neemt BCLH met 
vier teams de helft van de beschikbare plaatsen 
in. Veel onderlinge clubwedstrijden dus. De Der-
de Klasse biedt bridgers de gelegenheid kennis 
te maken met het spelen van wedstrijden buiten 
de club en om wedstrijdervaring op te doen. Hier 
hetzelfde verhaal als in de Tweede Klasse, vier 
van de acht deelnemende teams zijn van onze 
club. Ons jeugdteam is al een vertrouwd gezicht 
in dit veld. Verheugend is verder dat een groot 
aantal clubleden voor het eerst aan deze compe-
titie meedoen. Ik wens alle deelnemers heel veel 
succes, maar vooral veel speelplezier.

Je kan de resultaten van onze teams volgen op 
onze website. In de rubriek WEDSTRIJD (ja, 
die waar je ook de resultaten van je clubmiddag 
of -avond zoekt) vind je onder “Uitslagen NBB” 
de uitslagen en standen van LH1, LH2 en LH3.  
Resultaten van de andere teams staan vermeld 
onder “Uitslagen District Den Haag”. Wil je onze 
teams in actie zien, kom dan op 23 november 
naar ons clubhuis. In de Hoofdklasse worden dan 
twee centrale zittingen gespeeld (aanvang 10.30 
en 14.15). Vier van onze teams ontmoeten dan 
tegenstanders van andere clubs.

Jacques Brandt

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 
Jeugdlid (tot en met 30 jr) € 34

Volgende speelmiddag of -avond per jaar:   
Gewoon lid € 42 
Jeugdlid € 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  
Jeugdlid eerste speelavond  € 4 
 of -middag  
Jeugdlid 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.

BEDANKT 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor 
de leuke kaarten, emails, bloemen, bezoekjes en 
bemoedigende telefoontjes tijdens mijn ziekte. Dit 
alles wordt door mij bijzonder gerespecteerd en 
heeft ertoe bijgedragen dat ik, na de zoveelste 
tegenslag, weer vechtlustig werd.
 
Nogmaals dank, 

Paula Bras-v.d. Par
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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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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.


 
 






17Seizoen 2019/2020 Nr. 2 - november 2019

OPLOSSINGEN 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.

Zuid speelt ♠V en gooit uit dummy ♥A (of H) af. 
Daarna incasseert hij ♥H en brengt Oost met kla-
veren aan slag. Oost moet nu harten naspelen en 
brengt daarmee zijn partner in dwang; die kan geen 
ruiten missen en gooit dus een klaveren af. Maar 
dan volgt ♠4 en West moet de controle in ♣ of ♦ 
opgeven.

Valstrik: als de leider na ♠V vervolgt met ♠4, gooit 
Oost ♣H af en gaat het feest niet door. 

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?

Er zijn negen topslagen en de tiende moet komen 
uit een schoppen introever. Maar die singleton bij 
West dreigt roet in het eten te gooien. Eerst twee 
rondjes troef en dan schoppen naar ♠H helpt niet. 
West zal niet (in de lucht) troeven en als Oost daar-
na met schoppen aan slag komt, speelt hij klaveren 
naar zijn partner, die troef naspeelt. Weg introever!
Dus neem de schoppenstart in de hand, steek over 
naar ♦A en speel klaveren van tafel. Vanwege de ♣9 
in de hand heeft Oost maar één entree en kan zijn 
partner dus maar één introever geven. Nu kunnen 

de resterende troeven in twee rondjes gehaald wor-
den. Aan het eind wordt dan een ingetroefde schop-
pen op tafel de tiende slag. 

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?

Een tempospelletje ooit gespeeld door niemand 
minder dan Benito Garozzo. 

Hij pakt ♣A en speelt ♠AV. Daarna vier keer ruiten 
om de verliezende klaveren weg te poetsen. Hij 
troeft ♣5 in de hand en gaat naar ♠H op tafel. Dan 
volgt de laatste ruiten waarop een harten verdwijnt. 
West zit in de val: als hij troeft, moet hij in de harten-
vork spelen; doet hij een harten weg, dan wordt hij 
ingegooid met troef met hetzelfde resultaat.

LADDERPUZZEL 258

Probleem A
♠
♥
♦
♣

AB4
V84
A
-

♠
♥
♦
♣

H8
H
9
H86

♠
♥
♦
♣

96
B72
4
9

♠
♥
♦
♣

V7
A9
-
VB3

 
Zuid is aan slag en moet met schoppen troef alle 
slagen maken tegen elke verdediging.
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Probleem B
♠
♥
♦
♣

-
AB82
H73
AHB1095

♠
♥
♦
♣

B864
104
9842
864

♠
♥
♦
♣

A9532
976
AV106
3

♠
♥
♦
♣

HV107
HV53
B5
V72

 
Zuid speelt 6♥. Hij krijgt ♣4 uit en ontsnapt dus aan 
de ruitenstart. Hoe kan hij nu dit contract maken bij 
het beste tegenspel?

Probleem C
♠
♥
♦
♣

A742
H932
3
B765

♠
♥
♦
♣

HB5
V10874
2
V1098

♠
♥
♦
♣

108
65
B987654
43

♠
♥
♦
♣

V963
AB
AHV10
AH2

 
Zuid speelt 6SA. Uitkomst ♥7. Hoe maakt hij dit 
contract tegen elke verdediging?

Oplossing rekenpuzzel september:

Er zijn 12 getallen die ondersteboven ook weer een 
geldig getal vormen: 6,8,9,66,68,69,86,88,89,96,98 
en 99.

Hiervan zijn 8, 69, 88 en 96 ‘ongevaarlijk’ , want die 
zijn ondersteboven weer hetzelfde. Bij 8 kaarten is 
het nodig om de onderkant te markeren met een 
punt.

 
Rekenpuzzel november:

Het getal 516 bestaat uit drie cijfers. Het bijzondere 
hieraan is dat je het derde cijfer (6) krijgt als je de 
eerste twee bij elkaar optelt. Hoeveel getallen van 
drie cijfers (>99 en <1000) hebben die eigenschap?

 Elke juiste oplossing levert 10 punten op.  
Inzending uiterlijk 30 november 2019 per  
e-mail naar: janpleit@gmail.com
of per post:
Huyssitterweg 10
2266 HE Leidschendam (Stompwijk)

LADDERSTAND NA PUZZEL 257

 
Er kwamen 11 inzendingen binnen, waaronder een 
nieuwe deelnemer.

Lijstaanvoerder Wolf Tostmann mag een fles wijn 
ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Wolf Tostmann   +30 200 
Hans-Dirk Bakker  +20 175  
Herman Nagtegaal  +20 165  
Bert Toet   +20 165 
Frits den Haring   +20 160 
Wybo Kervel   +10 130  
Jan Greve    +30  115   
Jan Coenen    110 
Frits Saraber    105  
Piet Slootweg   +10   85 
Adrie Fransen   +20   50 
Fons de Jongh      45 
Ria Goeman      35 
Katie Vroklage      35 
Maurits Roodhuyzen     30 
Paul van den Bos     30 
Reinout Hoefer   +30   30 
Just Duurkoop      25 
Eef Moerland      25 
Arthur Bartels   +20   20 
Joop Weisbeek 

 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

 

 


