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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

 
In dit blad worden diverse drives aangekondigd 
waarvoor u zich op de moderne manier kunt 
inschrijven. Het bestuur heeft al uiteengezet, dat u 
dat met de gegeven link heel “makkelijk” kunt doen. 
En als het te link wordt, dan zijn welgetrainde leden 
bereid u een handje te helpen. Maar de redactie 
rekent er wel op dat er ondanks dit drempeltje voor 
de aanmelding, volle zalen zijn. En vergeet uw 
lidmaatschapnummer niet en dat van uw partner. 
Het staat op het adresblad van het Bridgeblad. 
De kerstdrives komen er aan. Met elk jaar weer 
geweldige prijzen voor alle deelnemers. Het zou een 
goede kerstgedachte zijn, nummer laatst als eerste te 
laten kiezen, vele laatsten zullen immers de eersten 
zijn. Elk jaar is het weer een lust de feestelijk geklede 
deelnemers aan de drives te zien; laten we hopen 
dat er geen dissonanten zijn. De stemming kan 
uitstekend zijn, want er is geen competitie. Wat heeft 
spanning aan tafel dan nog voor zin? We worden 
er trouwens nummer na nummer van Dobbepraat 
steeds weer op gewezen hoe we ons goed kunnen 
gedragen.

De winnaars van de Marathon hebben over hun 
belevenissen gerapporteerd. In dit blad beschrijven 
enkele leden over andere bridgeavonturen. De 
zondagmiddagdrives om de veertien dagen zijn niet 
voor niets populair. Of zou het door de cakes van Ciska 
komen? Dat het besturen en leiden van wedstrijden 
een vak apart is leren ons de verhalen uit die hoek. 
Het samenstellen van een bridgepuzzel-rubriek is een 
aparte gave. Onze puzzelredacteur slaagt er telkens 
weer in de leden voor de één redelijk en voor de ander 
amper op te lossen problemen voor te leggen. Aan 
lezers de taak ze op te lossen en in te zenden. 

In de eerste jaren van ons clubblad verscheen 
het blad na elke competitieronde. De toenmalige 
redacteur Jaap Verhoeff publiceerde dan de 
eindstand van de betreffende ronde met de promoties 
en degradaties. In het huidige door de computer 
beheerste tijdperk kunnen we dat allemaal zien op 
de website van de club. Het is een verademing als 
een wedstrijdleider in een bericht over het betreffende 
dagdeel, er nog eens apart aandacht aan schenkt.  
Helaas was er een door gezondheidsproblemen 
gedwongen afscheid van een vrijwilliger. Nel van 
Heijningen heeft jaar in jaar uit vele dingen voor de 
club gedaan. Hoeveel zij achter de bar gestaan 
heeft, ook met evenementen, is niet te tellen. Als 
barcommissaris was zij onovertroffen. Nu zij het stokje 
moest overdragen heeft het bestuur daar terecht 
aandacht aangeschonken.

De redactie wenst u goede, gezegende, gezellige 
kerstdagen toe en een goede jaarwisseling.

IN DIT BLAD
 

Waar gebeurd!  blz. 07

Hans pakt een kans blz. 07

Marathon 2019 blz. 08

Met de Deense slag blz. 10

Wedstrijdleidershoekje  blz. 11

Madeira International Bridge Open blz. 12

Etiquette aan de bridgetafel blz. 13

Nel van Heijningen blz. 16

Van de wedstrijdleider docm blz. 17

Uitnodiging zondagbridge blz. 17

Oproep blz. 18

EN VERDER

VAN DE REDACTIE blz. 03
AGENDA EN COLOFON blz. 04
VAN HET BESTUUR blz. 06
CONTRIBUTIE blz. 18
PUZZEL  blz. 21
BARCOMMISSARISSEN blz. 23

De jaarlijkse inzameling door Paula van Leeuwen
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OPRICHTINGSDATUM:  
8 SEPTEMBER 1967

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

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

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

Secretaris
Madelon Spek
Hendrik van Randwijkstraat 23, 2264 XL Leidschendam
secretaris@bclh.nl

Penningmeester
Eric van Dijk
Tel. 070-3862012, penningmeester@bclh.nl
Bankrekening nummer: NL04 INGB 0003 9106 00 
t.n.v. B.C. Leidschenhage

Ledenadministratie
Jan Stevens
Tel. 06-15498308, ledenadministratie@bclh.nl

Jeugd- en Minibridge
Christine Winckel 
Tel. 06-30598124, raskatten@hetnet.nl

Meesterpuntenadministratie
Laura Haasdijk
Tel. 06-5352 8760, laurahaasdijk@casema.nl

Voorzitter Technische Commissie
Maarten van Os, Tel. 06-51548267, tc@bclh.nl

Voorzitter Wedstrijdleiders
Madelon Spek
Tel. 070-3201813, wedstrijdleiders@bclh.nl

Webmaster
Malcolm Staallekker, Frank Bloemen
webmaster@bclh.nl

Redactie Clubblad
• Herman Nagtegaal, Tel. 070-3200589,
 dobbepraat@bclh.nl
• Wolf Tostmann, Tel. 070-3175763,
 dobbepraat@bclh.nl

Puzzelredactie: Jan Pleit, e-mail: janpleit@gmail.com
Oplage: 600
Drukkerij: Arrow Grafitotaal

WEDSTRIJDLEIDERS

MACM     Fons de Jongh 06-54255418
 (Albert Wedman)
e-mail maandagmiddag@bclh.nl

MAC   Nora Iding   079-3310816  06-26956966
e-mail maandagavond@bclh.nl

DICM     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:
Heleen Barendregt, Jacques Brandt, Harry van 
Daelen, Erik van Egmond, Cisca Michon, Herman 
Nagtegaal, Maarten van Os, Jan Pleit, Madelon 
Spek, Wolf Tostmann, Anton van Uitert, Jeanne 
Wubben. 
 
Dobbepraat zal verschijnen:
5 februari 2020

Kopij inleveren uiterlijk: 
23 januari 2020
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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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VAN HET BESTUUR

Wat gaat de tijd toch snel, het is al weer kersttijd. 
De donkere dagen voor kerst betekenen ook al-
tijd de voorbereidingen voor een heel aantal eve- 
nementen. Na het succes van vorig jaar, ook dit 
jaar weer drie eindejaar-drives. De Appelflap-
pendrive op vrijdagavond 27 december, de Oud-
jaarsdrive op zondagmiddag 29 december en de 
Oliebollendrive op maandagavond 30 december. 
Gezellig bridgen met een lekkere appelflap of 
oliebol erbij. Natuurlijk ook weer de traditionele 
Nieuwjaarsdrive op zaterdagmiddag 4 januari.

De inschrijving gaat dit jaar anders, zoals ook 
aangekondigd in de vorige Dobbepraat: met 
het NBB inschrijfsysteem. Voor sommi-
gen is het gesneden koek, want andere 
clubs en drives gebruiken het al ja-
ren. Voor anderen een hele kunst. 
Als jij er niet uitkomt, gaan we je 
vanuit de Technische Com-
missie helpen. Op het mo-
ment van schrijven van 
dit stukje, vlak voor 
Sinterklaas, hebben we 
een aantal mensen gehol-
pen via mail en telefoon. Wat 
we ook mooi vinden om te mer-
ken, is dat een deel van de mensen 
al geholpen is. Door hun partner, door 
de wedstrijdleider, door een kleinzoon of 
een vriend. Dat past prachtig bij onze club: 
Samen, Sociaal en Sportief!

Toch nog een toelichting, waarom doen we dit 
eigenlijk? Omdat voor deze drives alleen al de 
betreffende wedstrijdleiders vroeger 750 namen 
moesten invoeren in de computer. Door allemaal 
eenmalig de moeite te doen om je NBB inlogge-
gevens te activeren, neem je de wedstrijdleiders 
veel werk uit handen. Zo maken we het onze vrij-
willigers weer een beetje makkelijker. En hopelijk 
komen er zo ook nog weer meer vrijwilligers, 

want daarvan hebben we er in onze grote club 
nooit genoeg. Voor eenmalige acties, zoals het 
weer opruimen van de kerstversiering in het nieu-
we jaar, of voor vaste taken, zoals nu zoeken we 
iemand die wil helpen bij het gebouwbeheer. Heb 
je interesse, meld je dan bij een van de bestuurs-
leden of wedstrijdleiders.

Over het gebouwbeheer gesproken. We hebben 
de laatste tijd een aantal storingen gehad met 
de CV ketel. Omdat verwarming voor ons essen- 
tieel is, komt er binnenkort een nieuwe CV ke-

tel en zijn de problemen hopelijk uit de wereld. 
Nog meer gebouwnieuws: wij hebben een 

horecavergunning om de drankjes te kun-
nen verkopen, waar onze club finan-

cieel op drijft. Daarom moeten wij 
ook voldoen aan de horecaregels 

rondom roken. In het voorjaar 
van 2020 moeten wij onze 

rookruimte dichtdoen. 
Ons terras maken we 
nabij de deur rookvrij; 

iets verderop komt een 
deel met asbakken waar 

wel gerookt mag worden.

Tot slot: of je nu naar de Nieuwjaars-
drive komt of niet; het bestuur nodigt alle 

leden uit voor de nieuwjaarsreceptie op  
zaterdag 4 januari 2020 (tijdstip ca 17:15, 

na afloop van het bridgen). Wij kijken er naar 
uit om een lekker glas te heffen op onze prachti-

ge club en mooie bridgeontmoetingen in het nieu-
we jaar!

Namens het bestuur,

Maarten van Os 
Technische Zaken
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WAAR GEBEURD!

 
Op dinsdag 12 november 2019 werd in de B-groep 
het eerste spel gespeeld. Daar kwam wel een 
heel bijzonder biedverloop op tafel, met Jacques 
& Marianne Brandt op NZ en Peter Smith & Olaf 
van Egmond op OW. 

Spel 1
N/-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A9
-
HV10943
H10743

♠ 
♥ 
♦ 
♣

8543
HV93
B86
V2

♠ 
♥ 
♦ 
♣

VB1062
AB874
-
B95

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H7
10652
A752
A86

Noord Oost Zuid West
1♦ 2♦* 3♦ 4♦**
5♦ pas pas 5♠
6♦ pas pas pas

2♦ = Beide hoge kleuren 
4♦ = Ook beide hoge kleuren

Na de start 
met ♠V 
werd het 
contract vlot 
gemaakt 
voor +11 
IMPs.

De bieding van 1♦ - 2♦ - 3♦ - 4♦ - 5♦ heb ik nog 
nooit meegemaakt. Jij wel?

Jacques Brandt

HANS PAKT EEN KANS

 
Leuk om je partner of nevenpaar een compli-
ment geven en die kans krijg ik gelukkig regel-
matig. Deze keer verdiend door Hans Bouwman, 
teamgenoot in een viertallenwedstrijd en spe-
lend met Paul van de Bos op 27 november 2019. 

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B10xxx 
- 
Axx 
AHVxx

♠ 
♥ 
♦ 
♣

♠ 
♥ 
♦ 
♣

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A98x 
Ax 
Vx 
B10xxx

Op het bieden hoeft niemand trots te zijn. De he-
ren stomen door naar 6♠. “Beetje hoog” zeg je dan 
(vriendelijk) of “ambitieus” (eufemistisch). Hoe het 
bieden ging wil ik niet weten. Er is een vaste troefver-
liezer en op de klaverenkleur kan niets weg. Het lijkt 
er sterk op dat je met een ruitenverliezer blijft zitten. 
Ik maak er een puzzel van, want Hans maakt 6♠. 
 
Puzzel: 

a) Met een hartenstart zit 6♠ er altijd in. Hoe zat 
het spel en hoe maak je 6♠? 

b) Hans speelde zo en hij maakte 6♠. De schop-
penhonneurs zaten verdeeld. Hoe had de ver-
dediging 6♠ op spectaculaire manier down kun-
nen spelen?

Oplossing:

Het is nodig dat ♠HV sec op een hand zitten. 
Daarnaast moet de speler met ♠HV een singleton 
klaveren hebben én ♦H. Ik schat de kans hierop 
op ongeveer 3%. Dus na ♥A en harten getroefd, 
worden ♠A en slechts één klaveren geïncasseerd 
en daarna met schoppen er uit. Als het zit zoals 
het moet, heeft de speler die aan slag komt geen 
klaveren meer en moet dus onder ♦H af spelen 
of harten in de dubbelrenonce en dat is dan dat. 

Zo deed Hans het en hij had het geluk dat het 
(bijna) zo zat. Ellie Barendregt en ik hoefden het 
in de wedstrijd alleen maar een klein beetje droog 
te houden om dik te winnen. De sluizen stonden 
open aan de neventafel, zullen we maar zeggen. 
Bridge is makkelijk met het juiste nevenpaar.

Als de klaveren 3-0 zitten kun je het ook maken 
als ♦H en ♠HV bij de klaverenrenonce zitten, maar 
die kans is kleiner.

Het spel zat bijna zo, want de schoppen zaten 
2-2, maar niet met ♠HV sec. Hans maakte het om-
dat ♠Hx bij ♦H en de singleton klaveren zat. Als 
je het aan tafel verzint om ♠H onder het Aas te 
gooien, was Hans down gegaan en dan ging dit 
stukje over jou.

Anton van Uitert

Het bewijs ligt op tafel
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MARATHON 2019 OM DE  
JAN MEULENBELD TROFEE

 
De marathon om de Jan Meulenbeld trofee van 
dit jaar werd, zoals gebruikelijk, georganiseerd op 
de laatste zaterdag van oktober. Dat was dit jaar 
zaterdag 26 oktober. Malcolm Staallekker en ik 
hebben getwijfeld of we mee moesten doen. In 
oktober heb ik het altijd erg druk op mijn werk en 
ik was die week nog even op en neer geweest 
naar Frankrijk. Ook was er nog een ander pro-
bleem op: zondag 27 oktober moesten we ook 
nog de hele dag viertallen voor de tweede divisie. 

Na wat overleg besloten we om wel te spelen, ook 
omdat in dat weekend de wintertijd in gaat, dus 
een uurtje extra slapen. Wel afgesproken om niet 
op vrijdagavond te spelen. Ook kon ik vrijdag nog 
vrij nemen en dus uitrusten voor het weekend. Ik 
zou vrijdagavond wel de niet meespelende wed-
strijdleider en arbiter zijn en verder ook nog de 
barcommissaris, dus ik had het druk die avond. 
Er werd een decentrale tweede divisie viertallen 
wedstrijd gespeeld, dus daarom moest ik er zijn. 
Die vrijdagavond was er nog meteen een verras-
sing. Er was geen bardienst geregeld, was iets 
geruild maar dat was niet helemaal goed gegaan. 
Nu was ik er toch, dus dan ook maar bardienst. 
Dat is op vrijdag tegenwoordig best nog wel wat 
werk. Lekkere voorbereiding dus. 

Dan de marathon, het concept is simpel. We spe-
len 3 zittingen van 28 spel met daartussen lunch 
en diner. Er is een prijs voor iedere winnaar van 
een zitting en de totaalwinnaar mag een jaar de 
Jan Meulenbeld-trofee houden. Malcolm en ik 
hadden dit keer geen taken om te regelen, dus 
konden we om 9:30 uur binnenlopen en begin-
nen. De eerste tafel mochten we spelen tegen 
mijn broer Olaf die met Rik Naus speelde. Altijd 
goed voor vuurwerk en dat klopte op spel 1 direct, 
zie het spel. 

Spel 1 
N/-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B85 
V1095 
64 
AVB10

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV 
AH4 
V73 
H9632

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H74 
B87 
B10982 
85

♠ 
♥ 
♦ 
♣

109632 
632 
AH5 
75

West Noord Oost Zuid
Olaf Erik Rik Malcolm

Pas Pas 2♠
Dbl 3♠ Pas Pas
Dbl Pas Pas Pas

Weer eens een leuke zwakke opening van Malcolm. 
In de derde hand is 2♠ zwak vanaf een 5-kaart met 
0-13 punten. Ik had een leuke 10 punter en 3-kaart 
mee, om wat zand in de machine te gooien van de 
tegenpartij verhoog ik naar 3♠. Wat terecht gedub-
beld wordt door Olaf met zijn 18 punten. Maar het 
tegenspel is lastig. Het contract moet 1 down maar 
dat werd bij ons niet gevonden. Heer en Aas van 
schoppen vielen over elkaar, dus gedubbeld ge-
maakt. De eerste top is binnen. 

Het werd de dag van de dubbels voor ons. In de 
zelfde zitting het volgende spel:

Spel 22 
O/OW

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH6 
B953 
953 
H102

♠ 
♥ 
♦ 
♣

932 
A6 
B2 
AB9763

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V104 
V10754 
1074 
V5

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B875 
H2 
AHV86 
84

Het bieden gaat als volgt: 

Oost Zuid West Noord
Malcolm Erik

Pas 1♦ 2♣ Pas
Pas Dbl Pas Pas
Pas

Over het biedverloop: de pas na 2♣ was afwach-
tend. Malcolm houdt de bieding open, waarop ik er 
een strafdoublet van maak. Omdat OW kwetsbaar 
waren en de manche voor ons ver weg leek, hoopte 
ik op 1 down voor 200 punten: een goed resultaat 
tegen een deelscore. Met moeite kregen we het 
contract 1 down, goed voor 73% op dat spel.

De ochtendzitting ging wel lekker, dat bleek ook 
wel. We waren 1ste met 64,73%. Een goed begin 
dus en we hadden in elk geval een zittingsprijs. 

Na de goed verzorgde lunch gingen we om 14:15 
uur verder met de middagzitting. We gingen verder 
met dubbelen. Wat niet altijd goed gaat natuurlijk, 
zoals in het volgende spel:
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Spel 11 
Z/-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

4 
A3 
B1082 
H109874

♠ 
♥ 
♦ 
♣

5 
B874 
AHV54 
B6

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH86 
V10952 
763 
V

♠ 
♥ 
♦ 
♣

VB9732 
H6 
9 
A532

Hoe het biedverloop precies ging weet ik niet meer, 
wij zitten NZ en de tegenpartij eindigt in 4♥ wat wij 
dubbelen. Maar bij het tegenspelen ging het ergens 
fout en we lieten het maken. Volgens de spelverde-
ling had het 1 down gemoeten. Een volle nul voor 
ons. 

Gelukkig mochten we later in de zitting nog een 4♦X 
maken. En in ronde 5 van die zitting maakten we 
het heel bont door de tegenpartij drie keer te dub-
belen. Ook hier werd één van die drie spellen ge-
maakt. Dit was een leuk spel:

Spel 16 
W/OW

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V9752 
V842 
94 
V3

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AHB86 
B6 
HV76 
H10

♠ 
♥ 
♦ 
♣

4 
H975 
B532 
B862

♠ 
♥ 
♦ 
♣

103 
A103 
A109 
A9754

Het bieden was kort en gaat als volgt:  

West Noord Oost Zuid
Erik Malcolm

1♠ Pas Pas Dbl
Pas Pas Pas

Het doublet van Malcolm was om open te houden.  
Ik had er 5 troeven tegen en dacht :ze zijn kwetsbaar 
en misschien gaat het 1 down. Maar dat was natuur-
lijk niet zo. 1♠X gemaakt, weer een nul voor ons. 

De andere twee dubbels op die tafel waren iets be-
ter. Dus uiteindelijk nog een goede tafel. 

We hadden niet echt een goed gevoel over deze 
zitting, maar dat viel reuze mee. We waren 3de met 
60.71% en we stonden in totaal nog eerste met on-
geveer 6% voorsprong. 

Nu volgde het avondeten, weer goed verzorgd 
door het Witte Paard en het was lekker. 

Toen de avondzitting, we begonnen om 19:30 uur. 
Het was nu een kwestie van geen gekke dingen 
doen. Deze zitting dubbelden we niet meer. Wer-
den maar een keer gedubbeld wat niet kwetsbaar 
maar 1 down ging. 

Het ging deze zitting wel goed tot de laatste tafel. 
We hadden ondertussen een toeschouwer gekre-
gen, Jan Bourquin die jaren de bridgepartner van 
Jan Meulenbeld is geweest. We speelden tegen 
Marcel Denie en Lucie Nan. De laatste twee spel-
len waren een drama. Malcolm zat een 4♥ af te 
spelen en ging onnodig 2 down. In het laatste 
spel besloot ik, nadat de tegenpartij in 2♥ was ge-
komen, toch maar 3♦ te bieden. Ik had 18 punten 
met een mooie 5-kaart ruiten. Maar het spel zat 
vreselijk en ik ging kwetsbaar 2 down. 

Dus ook nu geen goed gevoel. Dat geloofde nie-
mand natuurlijk. Ook nu viel het mee we waren 
weer derde met 62.60%. De nummers 1 en 2 
van die zitting hadden ook niet extreem hoog ge-
scoord. Dus het was ons weer gelukt. We waren 
in totaal eerste met gemiddeld 62,69%. Voor mij 
de derde keer dat ik de Jan Meulenbeld trofee 
heb gewonnen, waarvan twee keer met Malcolm. 

De beker werd ook dit jaar weer uitgereikt door 
Ed van de Kroft, die special hiervoor gekomen 
was. Bedankt daarvoor. 

Voor de rest wil ik ook langs deze weg de orga-
nisatie, barpersoneel en wedstrijdleiding weer 
bedanken voor de goede organisatie. Ondanks 
een late afmelding en wat laatkomers die dach-
ten dat het zaterdag al wintertijd was. Weer een 
vlekkeloze dag verder. Volgend jaar gaan we de 
titel verdedigen. 

Erik van Egmond
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MET DE DEENSE SLAG

Op het Blakset bridgecentrum in Kopenhagen 
is het gebruikelijk om tijdens de kerstafsluiting 
enkele spraakmakende spellen uit het afgelopen 
jaar nogmaals voorbij te laten komen. Leuk voor 
mensen met een goed geheugen; die kunnen het 
dan beter doen dan hun clubgenoot of ze krijgen de 
kans om hun eigen fout van destijds goed te maken.

Een hilarisch spel van enkele maanden eerder:

♠
♥
♦
♣

 B952
 842
 5
 AH983

♠ 
♥ 
♦ 
♣

 V864
 HV73
 8
 B652

♠
♥
♦
♣

 H103
 109
 10743
 V1074

♠
♥
♦
♣

 A7
 AB65
 AHVB962
 -

Zuid zat in 6♦ zonder melding te hebben 
gemaakt van zijn hartenkleur. West kwam uit 
met ♥H, genomen met het Aas (bij Oost was de 
10 verschenen). Helaas waren de klaveren op 
tafel slechts per helikopter bereikbaar zodat het 
contract vrijwel kansloos was. Maar zie: de leider 
trok viermaal troef en speelde toen ♥B. West kon 
de verleiding niet weerstaan en pakte met de Heer 
waaronder de 9 bij zijn partner viel. Plotseling 
was er met ♥8 een entree ontstaan en konden de 
verliezers in de hand worden opgeruimd. Contract!

Terug naar de kerstdrive waar dit spel opnieuw op 
tafel kwam. De westhand werd aan de clubexpert 
toebedeeld. Maar met medeweten van zijn partner 
hadden ze een geintje met hem uitgehaald en een 
paar kaarten verwisseld.

Opnieuw werd 6♦ geboden en de expert, die 
het spel direct herkende, kwam ook uit met ♥H 
(partner uiteraard de 10!). Natuurlijk zou hij 
schitteren door later de ♥B te duiken! Maar de 
verdeling was nu als volgt: 

♠
♥
♦
♣

 B952
 842
 5
 AH983

♠
♥
♦
♣

 V864
 HV73
 8
 B652

♠
♥
♦
♣

 H103
 10965
 10743
 V10 

♠
♥
♦
♣

 A7
 AB 
 AHVB962
 74

Toen ♥B de slag mocht maken, kon de leider tot 
verbijstering van de expert zijn contract claimen. 
Pas later bij de akvavit kon hij er ook om lachen. 
Skål og glædelig jul!

Uit: Fra ♠Es til ♣2 door Ib Lundby
(Wat aangepaste) vertaling: Jan Pleit

Jan Pleit
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WEDSTRIJDLEIDERSHOEKJE 

De dinsdagavond (DIC) Buitenbeentjes…?

Al jaar en dag de sterke avond. De avond voor 
de wedstrijdbridgers, dus de viertallers en de 
deelnemers aan de parencompetities. Hier 
worden drie butlerseries gespeeld voordat de drie 
parencompetities starten. Zo kunnen de spelers 
zich goed op de externe viertallencompetities 
voorbereiden. En ze vinden butler nog leuk ook! 

Natuurlijk wordt hier met veel plezier gespeeld 
en niet “met het mes op tafel” zoals menigeen 
denkt. Toch wordt er ook best vaak om arbitrage 
gevraagd. Men is gewend om in geval van proble-
men, misverstanden of vergissingen iemand erbij 
te halen. Dat voorkomt discussie en lelijke ge-
zichten achteraf. Er zijn voldoende meespelende, 
goed opgeleide arbiters op deze avond aanwezig. 
(Maar die worden ook liever niet gestoord tijdens 
hun spel.)

De barvrijwilligers merken dat het ook een ge-
zellige speelavond is. Zij moeten echt aanpoten 
om alle bestelde drankjes aan te voeren en af te 
rekenen. En daarna ook weer de koelkasten bij 
te vullen. Er staan tussen de rondes vaak twee 
rijen dik mensen voor de bar. De barcommis-
saris staat tot laat nog op te ruimen. Dit wordt 
zichtbaar als je naar de jaarlijkse omzetcijfers 
per dagdeel kijkt. Met wel veel, maar niet de 
meeste leden, heeft de DIC een omzet die twee 
keer zo hoog is als op de tweede avond. Drank-
orgels of mensen die graag een rondje geven? 
Er zijn verschillende leden die na afloop van 
het spelen hun verjaardag vieren. Afgelopen 
dinsdag had de voorzitter bardienst samen met 

zijn nieuwe bridgepartner (lid sinds september).  
Een vuurdoop dus voor Ed Klein. Er was een cur-
sus in de lesruimte en in de zaal speelden behal-
ve de spelers in vier lijnen ook drie viertallen en 
werd de eerste ronde van de hoofdklassebeker 
gespeeld: 6 tafels in de E-lijn. Veel extra mensen 
dus en de zaal was lekker vol. Om half elf bedach-
ten de barmannen dat ze zelf ook wel een drankje 
lustten, dat was er tot dan toe bij ingeschoten. 

De spelers in de bekerwedstrijd waren allemaal 
dinsdagavondleden (behalve de tegenstanders 
dan). Dat gaf in de A-lijn wel een probleem, want 
daar waren nog maar acht paren over. Dat is toch 
minder leuk met butler. De wedstrijd werd wel 
ruim gewonnen van Sassem Troef 2. We gaan 
dus naar de volgende ronde. Jan hoopt: liever 
niet op dinsdag! Een enkeling hoopt dat we het 
niet halen zodat die prachtige beker weer terug 
kan naar Utrecht en een andere club.

De spelers van ons eerste, tweede en derde team 
zijn ook lid van de dinsdagavond. Zij spelen in de 
landelijke competities: eerste en tweede divisie. 
Zij mogen dan ook niet mee doen met de hoofd-
klassebeker, want die is voor spelers op districts-
niveau. Maar af en toe degradeert er weleens per 
ongeluk een divisie-paar naar de B-lijn… (arme 
B-spelers of juist een uitdaging).

De doelgroep voor de dinsdagavond is dus een 
andere dan voor de andere dagdelen. Voor de 
één een uitdaging, aan de ander niet besteed. Wil 
je lid worden van de DIC, neem dan contact op 
met de wedstrijdleider.

Madelon Spek
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Jaarlijks wordt er een groot aantal internationale 
bridgetoernooien georganiseerd, waar ook veel 
Nederlanders graag aan meedoen. 
Het Madeira International Open Bridge Toernooi, van 
1 t/m 10 november 2019, had weer een grote Neder-
landse vertegenwoordiging van ruim 80 deelnemers, 
waaronder zelfs negen leden van onze club. Het was 
ook een Nederlands succes met o.a. Hans Kreuning 
en Rob van den Bergh als winnaars van de Open 
Pairs en Wubbo de Boer en Agnes Snellers op de 
3e plek. Het viertal dat bij de Open Teams de derde 
plaats veroverde was voor de helft Nederlands (Eva 
Bouwman en Kees Scherder). Ook voor onze club 
een succes bij de side events: Edie van Os werd met 
Ria Bartolomij tweede bij de IMP Pairs op zaterdag. 

Verder was het weer zeer aangenaam met temperatu-
ren in de middag rond 23 graden Celsius, vrijwel geen 
regen en veel leuke restaurants in de buurt, dus het 
was er aangenaam vertoeven. 

Zoals altijd verzorgde Mark Horton weer dagelijkse 
spelanalyses en discussies met een trouw groepje 
belangstellenden. Mark is een bridge autoriteit. Hij is 
hoofdredacteur van Bridge Magazine en heeft een 
groot aantal bridgeboeken op zijn naam staan.

Een van de vele interessante spellen die hij besprak 
is de volgende:

N/NZ ♠ 
♥ 
♦ 
♣

B832 
A2 
V1086 
B108

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH9 
H764 
HB5 
AH2

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V765 
108 
A7432 
V9

♠ 
♥ 
♦ 
♣

104 
VB953 
9 
76543

Het contract dat door een grote meerderheid werd 
bereikt is 3SA door West. Het interessante aan dit 
contract is dat met open kaarten altijd 3SA+1 kan 
worden gemaakt bij juist afspel, ongeacht de uit-
komst. Een klaveren uitkomst, bijvoorbeeld, ver-
eist daarbij de nodige zorgvuldigheid. Echter met 
alleen dummy zichtbaar zal de leider meestal de 
overslag niet maken, behalve bij een ruiten uit-
komst. Toch incasseerden in de praktijk een aan-
tal paren 10 slagen ondanks een andere uitkomst 
dan ruiten.

Volgend jaar wordt voor de 23e keer dit gezellige 
toernooi georganiseerd van 2 t/m 8 november 2020. 
Altijd begin november in de kustplaats Funchal. 
Voor velen een heerlijke bridgevakantie. 

Wij raden je dit toernooi van harte aan.

Heleen Barendregt 
Sarah en Ab Rijkeboer 

Ingeborg Slikker

Mark Horton met Ingeborg Slikker, Heleen Barendregt,  
Ab en Sarah Rijkeboer

Madeira International
Bridge Open 2019
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ETIQUETTE AAN DE BRIDGETAFEL

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

MAG EEN BEETJE GENOEGEN VERSTOREN 
WEL?

Een vraag over hoffelijkheid. In een spel blijf jij 
met je partner in 3♥ hangen en jullie noteren een 
top. Omdat aan alle andere tafels 4♥ down ging, 
maakten jullie tegenstanders je uit voor “kakke-
broeken”. Dat kun je onhoffelijk vinden en daar-
mee een overtreding tegen de spelregels. Je 
ontbiedt de arbiter. Die vindt kakkebroeken niet 
ernstig genoeg om een sanctie op te leggen. Hoe 
hier mee om te gaan?

De arbiter.
Artikel 74A2 is helder: een speler behoort zorg-
vuldig iedere opmerking of handeling te vermijden 
die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroor-
zaken bij een andere speler of het genoegen van 
het spel zou kunnen verstoren.

Met de benaming kakkebroeken kunnen jullie  
tegenstanders in overtreding zijn. “Kunnen”, om-
dat geen ergernis zal ontstaan als de sfeer aan 
tafel vrolijk/ontspannen is/blijft. Zo’n opmerking 
moet je dan ook zien binnen de algehele sfeer.

Ook de toon en gezichtsuitdrukking van degene 
die jou kakkebroek noemt, heeft invloed op de 
mogelijke mate van ergernis/verlegenheid. De 
spelregels spreken over ontstane “ergernis/verle-
genheid”. Niet over gradaties, er is dus maar één 
grens. Als arbiter niets doen omdat de ergernis 
niet erg genoeg zou zijn, kan daarom beter.

Als arbiter heb je onmiskenbaar te maken met 
een overtreding van artikel 74A2; minstens één 
speler voelt zich immers onprettig door de opmer-
king. De uitgenodigde arbiter zou:

1. de spelers kunnen toevertrouwen dat hij 
uitsluit dat ze elkaar willen kwetsen.

2. kunnen zeggen dat alle spelers verant-
woordelijk zijn voor een goede communi-
catie. Het is prima om aan te geven dat 
een bepaalde opmerking een vervelend 
gevoel oproept. Dat kan ook zonder de 
arbiter uit te nodigen.

3. de spelers kunnen adviseren voorzichtig 
te zijn met onschuldig bedoelde opmer-
kingen. Als een opmerking verkeerd valt, 
stel je die bij of neem je hem terug.

Advies aan jou.
Als een opmerking jou een vervelend gevoel geeft, 
mag je er alles aan doen om van dat vervelende 
gevoel af te komen. Geen enkele discussie. We 
gaan alleen even terug naar het moment tussen 
kakkebroek en het boos worden. Wat gebeurt er 
op dat moment? Als je de opmerking uiterst seri-
eus neemt voel je boosheid. Probeer de volgende 
keer van afstand te beschouwen wat er gaande 
is. Dan ontstaat een komisch beeld. Je ziet een 
paar dat een manchecontract versmaadde en te-
genstanders die daar het “slachtoffer” van zijn. 
Met een gevoel van teleurstelling dat zo groot is 
dat ze het woord kakkebroek niet binnensmonds 
kunnen houden.

Deze opstelling heeft twee voordelen
1. Je houdt de regie over jouw gevoel. Het is 

heel vervelend als een ander jouw stem-
ming kan bepalen.

2. Door de rust en het overzicht kun je veel 
gemakkelijker inspelen op de situatie, 
waardoor je plezier alleen maar kan toe-
nemen.

Harry van Daelen
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Appelflappendrive
vrijdag 27 december 20:00

Aanvang 20:00 uur, Zaal open 19:30 uur
Aantal spellen: 24

Deelname voor iedereen
Leidschenhage leden gratis en niet-leden € 2,50

Uiteraard zorgen we voor appelflappen en een fraaie prijzentafel.

Oudjaarsdrive
Zondag 29 december 13:30

en
Oliebollendrive

Maandag 30 december 20:00
Deelname alleen Leidschenhage leden

Zaal open half uur van te voren
Deelname gratis

Uiteraard zorgen we voor oliebollen en een fraaie prijzentafel.

De inschrijving gaat anders dan vorig jaar
De inschrijving gaat via het NBB systeem.

Ga naar onze website: www.BCLH.nl en ga naar nieuws. 
Daar staat de link waar je mee in kunt schrijven. 

Als je er niet uitkomt kun je mailen naar drives@bclh.nl. 
Of bel met 06-51548267 (Maarten van Os) of met 06-29232498 

(Malcolm Staallekker)
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Nieuwjaarsdrive
Zaterdag 4 januari

Deelname alleen Leidschenhage leden
Aanvang 13:30 uur, Zaal open 13:00 uur.

Aantal spellen: 24    
Deelname gratis

Uiteraard zorgen we voor een glas bubbels.
Na afloop nodigt het bestuur u uit voor de nieuwjaarsreceptie.

De inschrijving gaat anders dan vorig jaar
De inschrijving gaat via het NBB systeem.

Ga naar onze website: www.BCLH.nl en ga naar nieuws. 
Daar staat de link waar je mee in kunt schrijven. 

Als je er niet uitkomt kun je mailen naar drives@bclh.nl. 
Of bel met 06-51548267 (Maarten van Os of met 06-29232498 

(Malcolm Staallekker)

Nieuwjaarsdrive 
Zaterdag 4 januari 

 

 
Deelname alleen Leidschenhage leden 

Aanvang 13:30 uur, Zaal open 13:00 uur. 
Aantal spellen: 24        
Deelname gratis 

Uiteraard zorgen we voor een glas bubbels. 
Na afloop nodigt het bestuur u uit voor de nieuwjaarsreceptie. 

 
De inschrijving gaat anders dan vorig jaar 

De inschrijving gaat via het NBB systeem. 
Ga naar onze website: www.BCLH.nl en ga naar nieuws.  

Daar staat de link waar je mee in kunt schrijven.  
Als je er niet uitkomt kun je mailen naar drives@bclh.nl.  

Of bel met 06-51548267 (Maarten van Os of met 06-29232498 (Malcolm Staallekker) 
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NEL VAN HEIJNINGEN

 
Betrouwbare ster in de bar, barcommissaris 
pur sang, Nel van Heijningen heeft, door haar 
gezondheid gedwongen, het stokje moeten 
overdragen. Ieder die wel eens bardienst op 
donderdagmiddag gedraaid heeft weet hoe licht  
Nel dat maakte. De koffie was klaar, de 
afwasmachine aan, alle benodigdheden uitgestald 
op de bar. Je kwam in een gespreid bedje. En 
nauwelijks was een ronde afgelopen, of daar  
kwam Nel al aan om te helpen met de bediening. 
Zelf was ze namelijk ook zeer ervaren in de 
bediening van de bar. Vele malen was zij vrijwilliger. 
Altijd kon op haar een beroep gedaan worden. 
Fantastische inzet heeft zij jarenlang betoond. En 
het barpersoneel op donderdagmiddag hoefde 
echt niet lang te blijven. Na afloop nam Nel het 
snel over.

Terecht heeft het bestuur dit afscheid niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Donderdagmiddag 28  
november 2019 kwamen de bestuursvertegenwoor-
digers met dankwoorden en een grote bos bloemen. 
En ook de wedstrijdleider van de DOCm loofde Nel 
voor haar jarenlange inzet en onderstreepte haar 
dank met een bloemenbon. Fijn dat ze nog kan  
komen bridgen. 

Herman Nagtegaal
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ZONDAGMIDDAG BRIDGE IN ONS 
BRIDGEHOME

De 2e en 4e zondag middagen waren de afgelopen 
periode aardig vol. Dus we gaan er volgend jaar 
mee door.

De 2e zondag kan gebruik worden gemaakt van het 
Chinese buffet a € 11,50 p.p.

Zin om te komen? 

Geef je op via de website of bel 06 51374682.

Cisca Michon

VAN DE WEDSTIJDLEIDER DOCM

 

Promoties en degradaties 
 
Gepromoveerd van de B- naar de A-lijn 
Ans de Koning & Heleen Koetsier 
Annerita Hasselbach & Ingrid Schrijvershof 
Ria van der Lubbe & Trees Zaat 
Denise Dufour & Selma van Geldere

Gepromoveerd van de C- naar de B-lijn 
Jim Law & Roberta Law 
Wim Huis & Rinus Spaans 
Arnold Brockhus & Kees van Roon 
Annette Schutgens & Margreet Warmerdam

Gepromoveerd van de D- naar de C-lijn 
Joke Verlaan & Willem van der Waal 
Charlotte van Dam & Irene Nicastro 
Jos van der Hulst & Ton Kalee 
Jan Coenen & Walter Smiet

Gedegradeerd van de A- naar de B-lijn 
Jan de Pree & Hannie Spruit 
Riet Bruijnzeels & Rinie Oudshoorn 

Rinus Dickhoff & Hajo Topzand 

Aggie Artes & Paulien Glass

Gedegradeerd van de B- naar de C-lijn 

Ton van Dam & Anneke Posthumus 

Rien van Rijn & Jeanne Wubben 

Theo den Elzen & Ria den Elzen 

Elly van Bel & Ans Ensing 

Didi Buren & Wil Vos 

Anna van Beek & Mia Holtmans

Gedegradeerd van de C- naar de D-lijn 

Wendela Bicker & Ruud Kruijswijk 

Fineke van Hest & Lenne Versteeg 

Roos Schuitemaker & Nicolette van der Velde 

Jan Nuijen & Ellij Nuijen 

Joke Thoen & Lenie Vermaesen 

Margreet Oudendijk & Mechteld van der Schroeff    
     
                                                              Jeanne Wubben
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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 
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.

OPROEP 

Bij het dupliceren worden regelmatig spellen  
afgekeurd. In het verleden was er belangstelling 
voor deze spellen, bijv. vanuit andere kaartclubs 
of vanuit ouderen die “iets” maakten van gebruik-
te speelkaarten.
Als je belangstelling hebt voor gebruikte speel-
kaarten, neem dan gerust contact met mij op.

Wolf Tostmann
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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.
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OPLOSSINGEN 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.

Hij speelt ♣V die West moet dekken en troeft met 
♠4. Daarna troeft hij ♦A met ♠V en trekt tweemaal 
troef met snit op de Heer. Daarna incasseert hij ♥A, 
♣B en ♥V. 

Valstrik: Als je begint met ♠7 voor de ♠B, daarna 
♦A troeft en dan ♣V speelt, zal West niet dekken en 
gaat de vlieger niet op.

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?
 
Hij trekt de troeven en draait de overige vijf klaveren 
af. De positie is dan:

♠
♥
♦
♣

 -
 2
 H73
 -

♠
♥
♦
♣

 B8
 -
 984
 -

♠
♥
♦
♣

 A
 -
 AV6
 -

♠
♥
♦
♣

 HV10
 H
 B
 -

Op de laatste klaveren moet Zuid nog een kaart af-
gooien en wel ♠10. Als hij dan een kleine ruiten van 
tafel speelt, zal Oost met de ♦V nemen, maar geeft 
ongeacht het vervolg de twaalfde slag weg.

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 con-
tract tegen elke verdediging?

Als de leider de eerste slag in een reflex naar ♥B laat 
lopen, zal hij dit slem niet meer kunnen maken. Hij zou 
daarna ♥A kunnen incasseren, dan ♣AH en ♣ naspe-
len. Na ♥H en ♣B gemaakt te hebben, zou West op 
de vier ruitens in ♠/♥ dwang komen. Leuk geprobeerd, 
maar West kan dit eindspel voorkomen door na aan 
slag te zijn met ♣V, een ruiten na te spelen. De dwang 
gaat dan niet op omdat ♣B nog op tafel ligt.

De oplossing: Neem de eerste slag met ♥H en speel 
daarna ♠2 voor de 8 en de 9 (of voor 10 en V). West 
neemt en speelt het beste harten na. Zuid maakt ♥A 
en speelt ♠V via de Heer voor het Aas (of ♠9 via de 
Boer voor het Aas). Dan vier ruitenslagen (met snit) 
waarop van tafel twee klavers verdwijnen. Ten slot-
te speelt Zuid ♠6 en maakt aan tafel twee slagen in 
schoppen, terwijl West in ♥/♣ dwang komt.
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Ladderpuzzel 259

Probleem A
♠
♥
♦
♣

 3
 AV3
 V3
 -

♠
♥
♦
♣

 -
 7
 B7
 H75

♠
♥
♦
♣

 -
 HB6
 4
 A9

♠
♥
♦
♣

 6
 2
 2
 B62

Schoppen is troef. Zuid is aan slag en moet vijf sla-
gen maken bij de beste verdediging.

Probleem B
♠
♥
♦
♣

 AH8 
 32
 932
 65432

♠
♥
♦
♣

 10975432
 6
 V105
 87

♠
♥
♦
♣

 -
 HVB10987
 876
 H109

♠
♥
♦
♣

 VB6
 A54 
 AHB4
 AVB 

Zuid speelt 5SA. Uitkomst ♥6. Hoe maakt hij dit 
contract bij de beste verdediging?

Probleem C 
♠
♥
♦
♣

 A9832
 AHB 
 432
 AV

♠
♥
♦
♣

 B10765
 V76
 765
 106

♠
♥
♦
♣

 HV
 109
 AHVB109
 H87

♠
♥
♦
♣

 4
 85432
 8
 B95432

Zuid speelt 4♥. Uitkomst ♦5. Hoe maakt hij dit con-
tract bij de beste verdediging?

Oplossing rekenpuzzel november:
45

Rekenpuzzel december:
Je hebt acht achten en mag daarmee getallen  
samenstellen, die je vervolgens bij elkaar optelt. 
Hoe kom je met gebruikmaking van alle achten  
precies op 1000 uit? 

 

Elke juiste oplossing van de bridgepuzzels 
levert 10 punten op.
Inzending uiterlijk 21 januari 2020 per  
e-mail naar: janpleit@gmail.com
of per post:
Huyssitterweg 10
2266 HE Leidschendam (Stompwijk)

LADDERSTAND NA PUZZEL 258

 
Er kwamen slechts 8 inzendingen binnen. 
Lijstaanvoerder Hans-Dirk Bakker mag een fles 
wijn ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Hans-Dirk Bakker   175  
Herman Nagtegaal   165  
Bert Toet    165 
Frits den Haring    160 
Jan Greve    +30   145   
Wybo Kervel    130  
Jan Coenen    110 
Frits Saraber    105  
Piet Slootweg      85 
Fons de Jongh   +30   75 
Adrie Fransen   +20   70 
Paul van den Bos  +30   60 
Reinout Hoefer   +30   60 
Arthur Bartels   +20   40 
Ria Goeman      35 
Katie Vroklage      35 
Maurits Roodhuyzen     30 
Just Duurkoop      25 
Eef Moerland      25 
Wolf Tostmann   +20   20 
Joop Weisbeek    +10   10

 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

 

 


