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Winnaars oliebollendrive Bruisende glazen

Volle zalen met de drives rond de jaarwisseling

Winnaars appelflappen en 
Nieuwjaarsdrive
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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
 
Elk mens zit vol verlangens, ook als er een nieuw 
jaar aanbreekt. Als u dit onder ogen krijgt is er bijna 
10% van het jaar om. Dus u kunt al nagaan of u 
een deel van uw verlangens hebt vervuld. Klassiek 
is stoppen met roken; dat wordt dringender als de 
overheid bewerkt dat er in het geheel niet gerookt 
mag worden. Of een verlangen naar de ideale 
partner die al jouw bieden en spelen begrijpt. Je kunt 
er beter vanaf zien, tenzij je jezelf kunt klonen. En dat 
is ook geen gezicht. Verlangen naar vriendelijkheid 
en voorkomendheid is algemeen gedeeld. En soms 
ook vraagt men simpel naar beleefdheid en respect.  
De redactie heeft er alle vertrouwen in, dat u 
verlangens zult kunnen vervullen.

In dit nummer een terugblik op de gebeurtenissen 
van december en de jaarwende. Wat hebben velen 
weer genoten van de verschillende drives. Je zou 
bijna verlangen dat het altijd kerstfeest was. Maar 
dan gingen Pasen en Pinksteren ook niet door.

Het verschijnen van dit nummer is, laten we maar 
zeggen door omstandigheden iets vervroegd, maar 
toch hebben we van de meeste van de auteurs, van 
wie we wat verwachtten, iets ontvangen en de rest 
houden we tegoed. Nieuw is Hans Taal die u als 
schrijver in het bondsblad kent. Wij verwachten dat 
u dit met plezier leest.

Intussen raast de trein van in- en externe competities 
door. U kunt er allen van genieten, vooral als u soms 
een uitzicht op een gelukkige toekomst voor ogen 
staat. Nog maanden bridgen dit jaar. Gefeliciteerd.
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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:
Jacques Brandt, Harry van Daelen, Laura Haasdijk, 
Robbie de Koster, Herman Nagtegaal, Jan Pleit, 
Madelon Spek, Hans Taal, Wolf Tostmann
 
Dobbepraat zal verschijnen:
8 april 2020

Kopij inleveren uiterlijk: 
25 maart 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

De bomen en de slingers zitten weer in hun dozen 
en zijn opgeruimd in de berging. Dat versieren 
en weer opruimen is best wel een klus elk jaar 
en gelukkig helpen er veel mensen mee. Dit jaar 
had een behulpzaam lid zelfs twee kinderen 
meegenomen en die hebben enthousiast geholpen 
met boom versieren toen ze uitgekeken waren op 
hun tekening. Vooral het ophangen van de krans 
in het midden is een hachelijk klusje, want je 
moet echt hoog op een ladder klimmen. Nu zijn 
alle zaken in eerdere jaren keurig voorbereid, dus 
vind je haken en snoeren om alles te bevestigen 
boven de plafondplaten. En in deze feestelijke 
entourage vonden de eindejaar drives 
plaats. Hoogtepunt vind ik elk jaar de 
prijzentafels bij de kerstdrives. Wat een 
prachtige cadeaus en wat een mooie 
presentatie! Ik zag verschillende 
mensen ook foto’s maken 
voor aanvang van de drive. 
Hiervoor zijn de vaste 
krachten van de WOC, 
de WL Frits en Arina 
Saraber samen met 
BC Joke en Ton Thoen, 
verantwoordelijk. Zij kopen in, 
pakken in (met een clubje vaste 
hulptroepen) en zetten klaar. Onze 
hartelijke dank daarvoor!

Daarna volgden de verschillende 
decemberdrives waarvoor men dit jaar 
via de website kon inschrijven. En dat is vele 
deelnemers ook gelukt, gezien de opkomst. 
Hier en daar hebben onze TC-leden Maarten en 
Malcolm wel een handje geholpen en ook andere 
bestuursleden kregen hulpvragen uit het veld. 
Alle drives zijn in een genoeglijke sfeer gespeeld, 
opgefleurd	 met	 lekkere	 happen	 als	 oliebollen,	
appelflappen	en	hartige	hapjes.	De	nieuwjaardrive	
van onze club sloten we af met een passende 
toespraak van onze voorzitter. Hij had een boek 
te leen gekregen: “De meeste mensen deugen”. 
En dit vond hij een mooi aanknopingspunt om 
ons te vertellen hoe hij ervaart dat ook de meeste 
bridgers deugen. Hij refereerde hierbij aan de 
vele vrijwilligers die onze club kent en ook aan 
de gezellige en sportieve sfeer die de meeste 
spelers aan tafel weten te creëren. Omdat tijdens 
dit betoog de glaasjes al klaar stonden werden 
enkele mensen een beetje onrustig, maar het 
glas kon uiteindelijk geheven worden op een 
voorspoedig nieuwjaar.

Al deze evenementen en natuurlijk ook onze 
“gewone” clubavonden en -middagen kunnen, 
zoals iedereen weet, alleen gerealiseerd worden 

door de inzet van bekwame vrijwilligers. Die 
mensen zijn we uiteraard dankbaar en die 
dankbaarheid wil het bestuur tonen door elk jaar 
een feest voor alle medewerkers te organiseren. 
Verder is er een kleine beloning voor mensen 
die aan het werk zijn voor de club, dat zij op dat 
moment een gratis drankje kunnen nemen. En 
een wedstrijdleider die een extra drive leidt, hoeft 
daarvoor geen entree te betalen.

Als bestuur hebben we de laatste tijd gemerkt dat 
er vele oude en nieuwe gewoonten zijn rond deze 
beloningen en vrijstellingen en dat die eigenlijk 
nergens vastliggen. Bij de ene drive krijgt iemand 
een	fles	wijn	voor	het	vrijwilligerswerk	en	bij	het	

andere evenement niet. Ook kan het gebeuren 
dat iemand gisteren iets heeft gedaan 

voor de club en dan vandaag het nog 
te nuttigen drankje komt halen, wat 

niet alleen voor de barvrijwilligers 
verwarrend is. Vele leden hebben 

over deze acties en gewoonten 
zo hun eigen mening en zo 

kan het zelfs gebeuren 
dat er onenigheid 
ontstaat. Het bestuur 

heeft in de laatste 
bestuursvergadering alle 

gewoontes en afspraken eens 
op een rijtje gezet en kwam tot 

de conclusie dat er duidelijkere 
afspraken moeten komen. Per 1 juli 

2020 zullen deze afspraken ingaan en 
even voor die tijd zullen ze worden duidelijk 

gemaakt aan alle betrokkenen. 

Verder vooruitkijkend op dit Olympische jaar 
denk ik dat we weer ver gaan komen in de 
strijd om de hoofdklassebeker (maar niet te ver 
hopen sommige leden, want die beker ontsiert 
onze mooie speelzaal), dat we verschillende 
kampioenen kunnen gaan feliciteren en dat we na 
de zomer vier teams in de tweede divisie zullen 
kunnen inschrijven. En verder hoop ik ook dat 
er weer een nieuwe cursus voor jeugd zal gaan 
starten op de vrijdagavond.

Madelon Spek
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KERSTDRIVES 2019

Welke middag of avond met de kerstdrives dan ook, 
steeds stond er weer een goed gevulde prijzentafel. 
En iedere wedstrijdleider memoreerde dat die door 
de Thoens en de Sarabers was ingericht. 

Deze vier mensen zijn het hele jaar bezig met letten 
op aanbiedingen, inkopen doen, spullen vervoeren. 
En bij elke feestelijke aangelegenheid staan zij er 
weer om de tafel in te richten, de baksels, vlees-, 
kaas- en vispakketjes in de koelkast te stoppen. 
Terecht dat daar negen keer weer aandacht voor 
gevraagd werd en negen keer dank gezegd en dat 
er negen keer een applaus klonk. Ik heb niet gezien 
dat zij voor deze verrichtingen iets uit mochten 
zoeken van de prijzentafel. 

Veel dank was er ook voor het barpersoneel, 
meestal vrijwilligers, zodat ieder lid mee kon spelen. 

Die	 kregen	 dan	 wel	 weer	 een	 fles	 wijn.	 Een	
betrekkelijk jonge categorie om te bedanken was 
de kaartenschudder. Eenmaal aangekondigd als de 
man die voor al die gekke verdelingen zorgde. En 
dat terwijl hij alleen maar de machine bedient. Maar 
dat wel week op week. Dan werd ook nog wel eens 
een arbiter bedankt, al was dat niet uniform. Voor de 
barcommissarissen was er terecht ook veel dank. 
Zij staan er iedere keer weer voor om alles klaar te 
zetten, het barpersoneel zo nodig bij te staan, voor 
de barkaarten te zorgen en af te rekenen en dan 
weer alles bij te vullen als het barpersoneel daar 
niet toe gekomen is. Wel uniform was het bedanken 
van de wedstrijdleider. Kampioen daarin was Paula 
van Leeuwen.                                                                                                       

Inkoop, bar en wat niet meer: Ton en Joke Thoen

Inkoop en wedstrijdeider Frits Saraber

Inkoop Arina saraber

Voorbeeldig barpersoneel Ria Worm en Jet de Smet

Paula deelt uit
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Zij had er dan ook tot op het laatst op toe gezien 
dat iedereen de gelegenheid kreeg om zijn 
dankbaarheid te uiten. 

Dit jaar was er een verbetering bij de hapjes: er was 
minder keuze. Dit was een verbetering aangezien 
de keuzemogelijkheden gelijk bleven of iemand 
nu eerder of later aan de beurt kwam. Fijn voor 
het barpersoneel dat daardoor minder klachten 
kreeg. En de hapjes waren heerlijk en niet te krap 
bemeten. 

Velen hadden zich mooi uitgedost. Een pleidooi 
dat ieder dat doet is hier wel op zijn plaats. Heren 
spoor dat smokingkostuum en dames die mooie 
dress op. Zoveel keer is er nu ook weer niet een 
kans om dat te dragen. 

Spanningen zijn er nauwelijks. Ieder speelt welis-
waar in eigen lijn en het geheel wordt topintegraal 
uitgerekend, maar de uitslag telt niet mee voor 
de competitie. Het voorlezen van de uitslag met 
het uitzoeken van de prijzen neemt wel veel tijd in  
beslag, maar de gezelligheid neemt daardoor toe. 
En dat moet de warmte van het geboortefeest thuis 
nog komen. Heerlijk die kerstdrives.

Herman Nagtegaal
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APPELFLAPPENDRIVE

Op 27 december vond de inmiddels traditionele 
Appelflappendrive	 plaats	 in	 ons	 vertrouwde	
Bridgehome. De drive werd, zoals gewoonlijk, 
in goede banen geleid door de enige en echte 
“opperflap”	 Malcolm	 Staallekker.	 In	 de	 vrijwel	 volle	
zaal konden alle 82 paren een plaats vinden. De 
gebruikelijke laatste strubbelingen bij het inschrijven 
werden opgelost, zonder dat de aanwezigen er ook 
maar iets van merkten. In de volle zaal verliep het 
wisselen gesmeerd, hoewel er soms wat opstoppingen 
ontstonden, maar dat leverde geen problemen op.

Met een volle speelzaal is het echt “hands on” voor 
de leden achter de bar. Dat waren Marie-Thérèse 
Smits en Cees Kruisweg, die de verzoeken om 
drankjes nauwelijks konden bijhouden, maar de 
wachttijden liepen nooit zo lang op dat de volgende 
ronde niet kon worden gehaald.

Natuurlijk	moeten	we	de	heerlijke	appelflappen	niet	
vergeten. Deze waren in groten getale beschikbaar 
en stonden appetijtelijk uitgestald op de rand van 
de bar. Wel sprak ik een medelid die even wilde 
wachten	 met	 het	 nuttigen	 van	 een	 flap,	 maar	 er	
later achter kwam de andere aanwezigen reeds alle 
flappen	hadden	verorberd!

Bij een bridgedrive hoort natuurlijk een winnaar en 
na	afloop	konden	Martin	Huisintveld	en	Hans	Taal	
gelauwerd worden als de besten met een reuze-
score van bijna 71%.

Dat je voor een goede score vaak afhankelijk bent van 
anderen bewijst het volgende spel:

Spel 24 
W/-

♠ 
♥ 
♦ 
♣

8 
AHV1065 
5 
HVB106

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B10975 
6 
B1064 
982

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A2 
93 
98732 
A754

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HV643 
B742 
AHV 
3

Tegen ons kwam de tegenpartij met piepende remmen 
tot stilstand in 5♥. Wij namen onze twee Azen mee 
en met dit normale resultaat scoorden we minder 
dan 30%, want meer dan de helft van de paren in NZ 
gingen down, meestal in slem.         

Wolf Tostmann

De overheerlijke appelflappen, wel machtig

De onmisbare barmedewerkers

De opperflap in volle concentratie

De trotse winnaars
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OUDEJAARSDRIVE

 
De laatste week van het jaar is een zware week 
voor veel bridgers. De clubcompetitie ligt stil en 
veel speelavonden en -middagen vallen weg. Om 
de ernstig bridgeverslaafden enigszins tegemoet 
te	komen,	werd	op	29	december,	de	 laatste	zon-
dagmiddag van het jaar, de Oudejaarsdrive geor-
ganiseerd. Zo hoefden verstokte bridgers niet thuis 
te kniezen, maar konden ze kaarten in hun han-
den houden en proberen de tegenpartij een loer 
te draaien.

We werden ontvangen met heerlijke hapjes en al-
leen daarom kon de middag niet meer stuk.

Jeanne Wubben had de taak op zich genomen om 
alles in goede banen te leiden en daar is zij, na-
tuurlijk, zeer goed in geslaagd. In vier lijnen van 14 
paren werd gestreden om meer dan de eer alleen, 
want ook het eigen prestige stond op het spel!

Geen bridgemiddag zonder inzet achter de bar, 
want de kelen moeten worden gesmeerd en daar-
voor zijn “handjes achter de bar” nodig. 

De handjes waren die middag van Lidy ’t Hart 
en Hugo de Gooier. In nauwe samenwerking en  

volledige harmonie slaagden zij erin om iedereen 
die daarom vroeg van een versnapering te voor-
zien. Een prima voorbeeld van het Goede Werk: 
“het laven van de dorstigen”. 

Normaal worden hierna de winnaars benoemd, 
maar die middag werden de winnaars per lijn  
beloond en daarvoor verwijs ik je naar onze web-
site, waar ze allemaal worden vermeld.

Laat ik eindigen met een, voor mij, grappig 
spel,	waarbij	 je	 in	 handen	hebt:	 ♠	 107653,	 ♥ 53,  
♦		AV1072,	♣	7

De tegenpartij is kwetsbaar en wij niet. Zij bieden 
met “tambours battants” en in volle overtuiging 4♥. 
Ik	zit	in	laatste	hand	en	besluit	4♠	te	bieden,	want	
ik ben gekomen om te spelen en niet om lusteloos 
kaarten bij te gooien.

Als je het hele spel ziet, begrijp je dat de tegen-
partij	mij	na	afloop	adviseerde	om	de	middag	voort	
te zetten in het casino!

Spel 3 
Z/OW

♠ 
♥ 
♦ 
♣

107653 
53 
AV1072 
7

♠ 
♥ 
♦ 
♣

HV2 
H9762 
B5 
A54

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B4 
AV104 
6 
VB10863

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A98 
B8 
H9843 
H92

Twee down was een zeer goede score tegen de 
kwetsbare manche.

Wolf Tostmann

Overheerlijke zoetigheid

Jeanne op haar post

Hugo & Lidy, het paar achter de bar
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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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OLIEBOLLENDRIVE

 
De oliebollen drive is de oudste drive. Corrie Koot 
c.s. is daarmee begonnen. Het was vanaf het be-
gin een succes. Ook in december jl. was dat het 
geval. Centraal staan natuurlijk de oliebollen als je 
binnenkomt. 

Overal zitten leden met de witbesuikerde bol, waar-
bij het oppassen geblazen is om niet te knoeien.  

Wat zijn we toch gelukkig dat we steeds weer jonge  
mensen bereid vinden om achter de bar te gaan 
staan op zulke drukke dagen. 

En de uiteindelijke winnaars Eva Poppe en Robbie 
de Koster waren dit jaar ook jong: een hele presta-
tie in ons gezelschap.

Herman Nagtegaal
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PARTNERSHIP UNDERSTANDING 

 
Bridge vergelijk ik regelmatig met tennis. Zodra 
Novak Djokovic en Rafael Nadal een dubbel 
vormen, betekent dit niet automatisch dat ze 
alle grand slams zullen winnen. Sterker nog, 
ik verwacht dat ze er samen niet één winnen. 
Waarom zou dit zijn? Het zijn toch de nummer één 
en twee van de wereldranglijst en misschien wel, 
samen met Roger Federer, de beste spelers van 
de afgelopen tien jaar? Het gaat er, mijns inziens, 
niet om wie de beste spelers zijn, maar hoe goed 
ze samenwerken om tot het optimale resultaat te 
komen. En dat is met bridge niet anders. Goede 
afspraken over signaleren (attitude, distributie, 
kleurpreferentie – iedere kaart betekent iets) en 
het systeem zijn het fundament van een succesvol 
partnership. Daarbij hoef je niet van het hoogste 
niveau te zijn om daar te kunnen acteren, mits 
het fundament van het partnership maar staat als 
een huis. Hierbij is er vaak ook geen “goed” of 
“fout”, zolang je allebei maar hetzelfde idee bij 
een situatie hebt. 

Mijn (bridge)partner, Eva, speelt het door ons 
allen geliefde spel pas een paar jaar, waarvan één 
samen met mij. Haar leercurve gaat steil omhoog 
en ik verwacht dat ze met haar gevoel voor het 
spel nog ver kan komen. Enkele weken geleden 
haalden we het daily bulletin in Madeira door in 5♦	
in	de	2-0	fit	te	komen.	Is	dit	vervelend?	Ja.	Is	dit	
een probleem? Nee, want juist dit zijn de situaties 
waar je over moet discussiëren en samen lering 
uit moet trekken. 
 
Tijdens de oliebollendrive van Leidschenhage 
was er een aantal interessante spellen waar je als 
speler een idee bij hebt en in je partnership kunt 
bespreken. Door dit soort situaties te bespreken, 
zorg je ervoor dat soortgelijke situaties in de 
toekomst gesneden koek worden. 

Spel 5 
N/NZ

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AB1042 
A73 
AB 
754

♠ 
♥ 
♦ 
♣

86 
VB985 
10954 
92

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V7 
H2 
HV8732 
863

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H953 
1064 
6 
AHVB10

Noord Oost Zuid West
1♠ 2♦ 4♦ 5♦
?

 
Met zuid zijn er verschillende opties:

-	2SA	als	4-fit	 (ik	 raad	 iedereen	aan	hier	onder-
scheid	te	maken	tussen	3-	of	4-fit)	en	inviterend	
of beter;

-	Klaveren	aanbieden,	om	daarna	fit	aan	te	tonen	
(je weet alleen niet op welk niveau);

- Splinter

Gezien de kwetsbaarheid heb ik sympathie 
voor een splinter, zodat je direct duidelijk maakt 
dat	 je	 kort	 bent	 in	 ruiten	 en	 een	 4-kaart	 fit	 (of	
beter) hebt. Na het 5♦ bod van West heb je met 
Noord een serieuze hand, met drie key cards 
én goede troeven. Op 4-niveau hebben we last 
train afgesproken, waarbij het bod onder de 
manche nog een laatste poging voor slam is. Ik 
koos ervoor om met Noord daarom 5♥	te bieden. 
Eva krijgt van mij alle credits dat ze met Zuid 
haar hand goed inschatte en vertrouwen had in 
mijn	bieden,	want	ze	legde	vlot	6♠	neer.	Had	het	
groot slam kunnen zijn? Absoluut! Als de Boer 
van schoppen de Vrouw was óf er een extra troef 
aanwezig was, was het een heel goed groot slam. 
En dan was het bieden waarschijnlijk hetzelfde 
gegaan.	Met	Zuid	zou,	in	plaats	van	6♠,	nog	naar	
key cards gevraagd kunnen worden middels 5SA. 
Ondanks het goede resultaat is ook dit een spel 
waar we samen nog lering uit kunnen trekken.  

Spel 9 
O/OW

♠ 
♥ 
♦ 
♣

VB83 
AB984 
VB2 
A

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A109764 
H7 
- 
H8764

♠ 
♥ 
♦ 
♣

5 
V652 
973 
V9532

♠ 
♥ 
♦ 
♣

H2 
103 
AH108654 
B10

Noord Oost Zuid West
1♥ pas 2♦ ?

  
Op	 het	 bovenstaande	 spel	 is	 6♣	 voor	 OW	 het	
optimale resultaat. Dit gaat -1, maar dat kost 
gedoubleerd maar 200 punten. Voor NZ is het een 
makkelijke 5♦. De helft van het veld zit in 3SA, 
wat in de paren een prima resultaat oplevert. 
Wat is er dan zo bijzonder aan dit spel? Er was 
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maar één paar dat in een klaverencontract zat. 
Door verschillende competitieve situaties door te 
spreken en in het vervolg te herkennen, kun je 
samen de juiste beslissingen nemen. De meesten 
van jullie zullen met de hand van West willen 
bieden. De vraag is alleen wát je moet bieden. 
Eigenlijk is de vraag: wat je kunt bieden. Een 
tweekleurenspel, met een renonce in de kleur van 
de tegenpartij, is een enorme speelkaart. Beide 
kleuren zijn nog niet aangeboden, dus het is zaak 
dit zo duidelijk mogelijk te communiceren. 
 
Eva koos ervoor om 2SA te bieden. Door 2SA te 
bieden, vertelt ze met één bod elf kaarten van haar 
hand. Met een 5-5 verdeling zou ze 2♥ (Michaels) 
bieden. Ze moet dus een 6-5 verdeling (of 
extremer) hebben. Met deze informatie weten we 
in ieder geval dat we geen 3SA gaan verdedigen. 
We boden vrijwillig de manche in klaveren en 
mochten dit, gedoubleerd, spelen. Dat bridge 
geen puntenspel is, wordt hier wel duidelijk. 
Gezamenlijk hebben we maar 14 punten, maar 
de informatie omtrent de verdeling zorgt ervoor 
dat we in het juiste contract komen. En mochten 
ze, in plaats van doubleren, zelf 5♦ bieden en we 
vinden	 de	 goede	 uitnemer	 van	 6♣,	 zou	 dit	 nog	
steeds goed zijn voor een score van 81,58%. 
 
De boodschap die ik mee wil geven, is dat we 
ons moeten focussen op het spelletje en het tal 
van mogelijkheden die dit met zich meebrengt. 
Frequent hoor ik opmerkingen over vergeten 
systeemkaarten of lage of juist hoge scores.  

Het spel heeft zoveel te bieden en acht ogen 
zien meer dan twee. Leg de focus op kansen, 
mogelijkheden en eventuele verbeterpunten 
in plaats van randzaken. Om De Lombard als 
vergelijking te gebruiken; hier heeft niemand een 
systeemkaart en voelt een Berry Westra zich niet 
te groot om de mindere spelers adviezen te geven. 
Dit zorgt ervoor dat kennis gedeeld wordt en 
daarmee het algehele niveau van een vereniging 
stijgt. Kortom; laten we ons concentreren op 
het spel en de mogelijkheden die dit met zich 
meebrengt en stel, als je ergens mee zit of over 
twijfelt, vragen aan één van de vele uitstekende 
spelers die de club rijk is. 
 

Robbie de Koster
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EN TOEN WAS HET 2020

 
 
Het is duidelijk dat het onmogelijk echt 2020 
wordt voor de leden van onze Bridgeclub als er 
geen Nieuwjaarsreceptie is geweest. Heel listig 
worden de leden verlokt daarheen te komen door 
voorafgaand een bridgedrive te organiseren. Die 
werd gewonnen door een doorgewinterd paar. 
Het is onwaarschijnlijk dat we daar niet meer van 
horen. Verder was er veel echtparenbridge; er zijn 
ons sindsdien geen echtscheidingen gemeld. De 
leiding van de drive was in de vertrouwde handen 
van Jacques Brandt die ons er veilig doorheen 
stuurde. Er kwamen drie paren niet opdagen. Zij 
hadden zich waarschijnlijk met hulp moeizaam door 
de nieuwe methode van aanmelden geworsteld, 
maar de omgekeerde weg van de nieuwe methode 
van afmelden was niet bewandeld. Ook daarbij 
moet hulp geboden worden.

De Nieuwjaarsontvangst gaat gepaard met een 
toespraak van de voorzitter. Het zou mooi zijn als 
deze er een Nieuwjaarsconference van maakte, 
maar meestal is het gewoon een toespraak, die, 
zoals de voorzitter zei, dit jaar wel eens aan de 
lange kant zou kunnen zijn. Hij vertelde dat hij 
via de Lombard, waar hij ook speelt, een boek in 
handen had gekregen van de historicus Rutger 
Bregman. Daarin wordt betoogd dat de meeste 
mensen deugen. Dit was in tegenspraak met wat 
hij op college had geleerd met betrekking tot de 
noodzaak van rechtsregels: homo homini lupus. 
En de voorzitter had erbij nog voorbeelden over 

dat goede gedrag ook. Terzijde zij aangetekend 
dat er ook veel negatieve gedragsvoorbeelden 
zijn en dat beide soort gedragingen in de bijbel 
voorkomen. Red.

In onze club zag de voorzitter dan ook vele men-
sen met goed gedrag en leidde daaruit af dat de 
meeste bridgers deugen. Blijkbaar werden om dat 
te testen de omstreden pinda’s, waarvan nog een 
voorraadje aanwezig bleek op de bar gezet en 
zowaar er lagen er niet veel op de grond. Dat is 
toch een deugdelijk bewijs? Het is in ieder geval 
een goed begin van A.D. 2020. Dat deugdelijke 
begin werd onderstreept door met elkaar met een 
glaasje bubbels te klinken. 

En dat in de bar nog nagenoten werd van de 
drankjes die het bestuur vrij aanbood hoeft niet te 
worden onderstreept; men keek ernaar uit.

Herman Nagtegaal

De voorzitter: "De meeste mensen deugen."

Terug op de bar

Wat komt er in 2020?

Glazen vol bubbels
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DE NIEUWJAARDRIVE 2020,  
EEN IMPRESSIE

 
Zaterdag 4 januari 2020 was een grote dag voor 
Leidschenhage, de dag van de Nieuwjaardrive. 
Het hele jaar wordt hiernaar uitgekeken en 
eindelijk was het zover. Een paar hoogtepunten 
van de dag zijn: de bridgedrive, de toespraak van 
de voorzitter, de lekkere hapjes, de bubbels en 
het	 gezellig	 samenzijn	 na	 afloop.	 Terugkijkend	
kan ik stellen dat alles voorspoedig is verlopen, 
mede door de goede voorbereidingen en grote 
inzet van een aanzienlijk aantal vrijwilligers.

De bridgedrive werd geleid door Jacques Brandt. 
Er deden 75 paren mee.

Helaas een oneven aantal paren omdat een paar 
zich op het allerlaatste moment heeft afgemeld, 
waardoor een ‘stilzit’ tafel helaas niet vermeden 
kon worden. Rond 13.30 uur werden de eerste 
kaarten gespeeld en tegen 17.00 uur was het 
bridgegebeuren achter de rug. De uitslag vereiste 
nog de hulp van Erik van Egmond en Frits Saraber, 
want het rekenprogramma vertoonde enige kuren. 
Uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht en 
werd de uitslag bekend gemaakt.

In afwachting van de uitslag werd het woord 
gegeven aan onze voorzitter, Paul Hoevenaars, 
die in een eloquent verhaal betoogde dat de 
meeste mensen deugen, ook aan de bridgetafel 
en in onze club. Zelf moet ik vaak denken aan het 
boek van Joost Prinsen: “Een goede speler is niet 
eerlijk”, maar misschien zie ik dat te somber in.

Nadat we allemaal geproost hadden op het nieuwe 
jaar werd de uitslag bekend. Met een score van 
meer dan 73% werden Martin Huisintveld & Hans 
Taal de glorieuze winnaars van de nieuwjaardrive 
2020.

Daarna was het nog lang onrustig in de bar. 
Daaraan werd in belangrijke mate bijgedragen 
door de gulle penningmeester die de aanwezigen 
nog geruime tijd van gratis drankjes liet voorzien.

Ik kijk nu al uit naar volgend jaar!!

 
Wolf Tostmann

Jacques Brandt in opperste concentratie

Rekenhulpen Frits en Erik in actie
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DE KLEINE HIAWATHA                                             

Als de kleine Hiawatha tijdens een hardloopwed-
strijd met zijn zusje een berg op zijn weg vindt, 
sprint de kleine stoere krijger er in volle vaart te-
genop en er hijgend weer af, om aan de andere 
zijde een uitgeruste Zilverslang aan te treffen, 
die, u raadt het al, om de berg was heengelopen. 

Nu hebben bergen bij Disney doorgaans de vorm 
van een Mona puddinkje, dus is een dergelijke 
slimheid lichtelijk voor de hand liggend. Een beet-
je bridger is gewend aan de bredere Zilverslang 
visie. Of niet soms?

Tijdens een clubtoernooi boden onze tegenstan-
ders	vlotjes	op	naar	6♠.	Een	contract	dat	vervol-
gens probleemloos werd gemaakt.

Z/- ♠ 
♥ 
♦ 
♣

852 
AV6 
B9653 
A3

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B3 
B53 
V42 
HV1097

♠ 
♥ 
♦ 
♣

109 
108742 
108 
8542

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AHV764 
H9 
AH7 
B6

West start logischerwijze 
met	 ♣H,	 genomen	 met	 het	
Aas. De kleine Hiawatha 
speelt twee rondjes troef. 
Vervolgens gaat de dappere krijger 
recht op zijn doel af door 3x harten te 
spelen	 om	 die	 vervelende	 ♣B	 weg	 te	
werken. Later gaat er nog een slag 
verloren aan de ♦V en dus maakt 
NZ het contract precies en dat 
is goed voor een score van ruim 
54%. Oef.

Uit de frequentiestaat blijkt dat de meeste NZ-
spelers er qua bieden ongeveer hetzelfde 
over	 denken	 -	 6♠	 is	 veruit	 het	 meest	 populaire	
contract – maar dat niet alle NZ-spelers hetzelfde 
resultaat boeken. De paren die in een SA-
contract zijn verdwaald laten we even buiten 
beschouwing en beperken ons tot de paren 
die in een schoppencontract zijn geëindigd. De 
meeste schoppenbieders haalden 12 slagen, een 
enkeling maakte er 13 en die overslag leverde 
een niet onaanzienlijke bonus op.

Zou jij het spel hetzelfde hebben afgespeeld als 
de kleine Hiawatha?

Bij nadere analyse lijkt het verbazend dat er maar 
weinig spelers 13 slagen hebben gemaakt. Toch 
is dit niet geheel onlogisch, want we hebben 
hier te maken met een geval van tunnelvisie, of 
oogkleppen als je het zo wilt noemen. De kleine 
Hiawatha is zo geobsedeerd door de verliezer in 
de klaveren en heeft haast om die weg te werken. 
Andere mogelijkheden verliest hij uit het oog. 
Daarmee verspeelt hij de kans op een overslag. 
Echt moeilijk is die niet te vinden en 13 slagen 
in een schoppencontract moet iedereen kunnen 
halen. De haast om de berg te beklimmen is 
echter een slechte raadgever.

Nu de schoppen 2-2 blijken te zitten zal zijn zusje 
Zilverslang eerst rustig de ruiten testen. Zij speelt 
de Aas en de Heer en tot haar vreugde bekennen 
beide tegenstanders. Nu speelt zij 3x harten en 
ecarteert op de derde harten de ♦7. Vervolgens 
troeft zij een kleine ruiten, steekt over naar de 
dummy	met	een	kleine	troef	naar	♠8	en	gooit	op	
de een van de inmiddels hoog-gespeelde ruiten 
de klaververliezer weg. Deze bredere blik op 
de berg is gratis en voor niks en wordt rijkelijk 
beloond.

Hans Taal
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THE GODFATHER BRIDGE

Een	 flink	 aantal	 jaren	 geleden	 reisde	 ik	 voor	mijn	
werkgever, een internationaal concern, regelmatig 
naar Italië. Mijn zakelijk contact was een oudere 
heer, die werd aangesproken met dottore Tribuzio. 
De dottore was een gedistingeerde grijsaard, die zijn 
titel uitsluitend te danken had aan zijn imposante 
uitstraling.

‘We do the paperwork tomorrow,’ suggereerde hij, 
als ik ook maar met een pink wees in de richting 
van mijn zakelijke koffertje. Groen als ik was in het 
vak, ergerde me dat. Immers om het zakelijk belang 
te dienen, behoorde er van meet af aan budgetten 
te worden besproken en marktdoelstellingen 
geanalyseerd. Daar had de dottore duidelijk andere 
ideeën over. Het koffertje mocht wat hem betrof 
voor de rest van mijn bezoek op slot blijven. 

Na een snelle espresso, die mij minutenlang de 
adem benam en waarvan mijn haren van kleur 
verschoten, wandelden we naar een van zijn 
favoriete restaurants. De eigenaar kwam onverwijld 
aanrennen om hem persoonlijk te begroeten en de 
obers knipten voor hem en bogen als was hij the 
Godfather zelve. 

‘What news do you have from Holland?’ vroeg hij 
zonder enige interesse, terwijl hij zich boog over de 
menukaart.

‘I, eh.’

‘They serve an excellent white wine here, please 
join me?’

Even later werd ik ondergedompeld in een 
aangename conversatie, de geuren van exquise 
gerechten en alcoholische nevelen. Zelf was de 
dottore ook niet geheel immuun voor de gevolgen 
van alcoholgebruik. Na de maaltijd gaf hij mij een 
arm, waardoor ik als nuchtere – nou ja, nuchtere 

– noorderling latente homoseksualiteit vermoedde. 
Ik wist nog niet dat het in Italië gebruikelijk is dat 
mannen elkaar een arm geven. Een nuttig gebruik 
trouwens om na welbesproeide maaltijden op de 
been te blijven.

Ik mocht de dottore bijzonder graag en ik vermoed 
dat hij mijn gezelschap ook wel kon waarderen, 
want ik was een ijverige leerling. Het zakelijke 
koffertje liet ik voortaan op mijn hotelkamer staan 
en ik volgde hem gewillig naar restaurants, bars 
en ’s avonds naar zijn club. Nee, geen besloten 
club, maar een club waar geschaakt, gedamd en 
gebridged werd. De dottore was een schaker en 
was aangenaam verrast te horen dat ik er ook wel 
iets van kon. Vervolgens werd ik binnen een halfuur 
drie keer van het bord geveegd. 

‘Maybe, my young friend, you prefer to play bridge?’

‘Yes, yes, I am good in bridge, I won pepper en salt 
stelletjes in the army.’

Korte tijd later zaten we aan de bridgetafel, 
geflankeerd	 door	 twee	 heren	 in	 wie	 ik	 de	 capo’s	
Tessio en Clemenza meende te herkennen. Veel 
details kan ik mij niet herinneren – ook in de club 
werd een uitmuntende wijn geserveerd – maar ik 
weet nog wel, dat hij opsprong na de bieding op het 
volgende spel. De dottore opende met 2SA en ik 
keek	aan	tegen	de	volgende	kaart:	♠64,	♥108754, 
♦AB2,	 ♣A109.	 Ik	 werd	 niet	 enthousiast	 over	 mijn	
hartenbezit en besloot de bieding met 3SA.

Clemenza kwam uit met een kleine schoppen en 
ik legde mijn kaart op tafel. De dottore sprong 
bijna tegen het plafond, riep de hemel en alle 
heiligen aan, toonde me zijn ♥AHVB3 en vroeg zich 
handenwringend af waarom hij door god, de heilige 
maagd en een hele trits discipelen gestraft werd 
met zo’n knoeier en bovenal een luie partner als ik. 
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De bieding:

Clemenza Ik Tessio De dottore
pas pas 2SA

pas 3SA pas pas
pas

♠ 
♥ 
♦ 
♣

64 
108754 
AB2 
A109

♠ 
♥ 
♦ 
♣

♠ 
♥ 
♦ 
♣

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV 
AHVB3 
863 
HB7

Clemenza	start	met	♠2	en	Tessio	speelde	♠10

Natuurlijk	maakte	de	Dottore	dit	contract	fluitend	
met een overslag. En later gaf hij ruiterlijk toe 
dat als ik 3♦ had geboden, als transfer voor de 
harten, hij waarschijnlijk in een onmaakbaar slem 

terecht was gekomen. Clemenza beweerde zelfs 
dat 4♥ niet zomaar gemaakt was. 

‘Alle snits zitten verkeerd,’ vulde Tessio aan,‘ 
dus als wij met harten starten zijn er maar negen  
slagen.’

Hebben de capo’s gelijk? Gaat 4♥ down?

Het antwoord op deze opgave voor minder 
gevorderden vind je verderop in dit blad. 

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.
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GEPIEPELD OP DONDERDAG

Het	zal	 je	maar	gebeuren,	 voor	 je	2♣,	met	z’n	vele	
betekenissen waaronder zwakke twee hoge kleuren. 
Je zit met een hand vol punten en doubleert dus. De 
linkertegenstander biedt vol verve redoublet, kies jij 
maar en wat zeg je als Zuid dan tegen je doublerende 
partner met 10 punten zonder mooie vijfkaart? Niks. 
Even afwachten maar. 3♥ is de volgende stap van 
de	openaar.	Komt	er	vervolgens	3♠	en	een	pas,	wat	
nu? Luisteren naar de tegenstander betekent: zij 
hebben een punt of 18 en mijn maat neemt uit, dus 
pas ik, want ze zullen wel down gaan. Vertrouwen 
op je partner betekent: die is loeisterk, dus ik word 
beetgenomen en ik zal eens laten horen dat ik sterk 
ben.	Er	werd	gepast	en	6♠	ging	verloren.	Gepiepeld	
dus. Wegens de piëteit zijn de namen van de spelers 
maar weggelaten. Zij zijn wel zeer goed bekend bij de 
redactie. Les: Trust your partner.

O/NZ ♠ 
♥ 
♦ 
♣

AH1065 
HB 
A1032 
HV

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V943 
A865 
7 
9763

♠ 
♥ 
♦ 
♣

82 
975 
VB864 
B52

♠ 
♥ 
♦ 
♣

B7 
V1032 
H95 
A1084

 
Herman Nagtegaal

OOK DIT JAAR WEER RUITENBOER!

 

 
Het jaarlijkse Ruitenboertoernooi wordt dit 
jaar in de eerste week van maart gespeeld. Dit 
toernooi lijkt speciaal bedoeld voor clubspelers 
bij Leidschenhage. Dat zijn tenslotte spelers 
die weten hoe leuk een goed georganiseerde 
bridgewedstrijd kan zijn. Met Ruitenboer kan je 
nu deelnemen aan zo’n grootscheeps landelijk 
toernooi. BC Leidschenhage organiseert 
twee voorrondes in zijn Bridgehome, een op 
woensdagmiddag 4 maart en een op vrijdagavond 
6 maart.

Het bestuur wil zoveel mogelijk leden in de 
gelegenheid stellen aan dit bijzondere toernooi deel 
te nemen. Het neemt daarom de inschrijfkosten 
voor	zowel	de	voorrondes	als	de	halve	finale	voor	
haar rekening. Iedereen mag aan de voorrondes 
deelnemen	om	daar	een	mooie	fles	wijn	te	winnen,	
maar omdat Ruitenboer speciaal is bedoeld voor 
de recreatieve clubspeler, zijn spelers met een 
rating hoger dan 1800 uitgesloten van deelname 
aan	 de	 halve	 finales.	 Voor	 clubleden	 die	 op	
twee dagdelen spelen kan deze limiet verhoogd 
worden tot 2200. 

Er zijn veertien prijzen te verdienen en tien 
paren	mogen	naar	de	halve	finales.	De	verdeling	
van de prijzen is naar verhouding van het 
aantal deelnemers op de middag en de avond. 
Daarnaast wordt een boekje met spelverdelingen 
en toelichting verstrekt. 

De	 halve	 finales	 worden	 gespeeld	 op	 zondag	
29	maart	 op	 een	 locatie	 in	 de	 regio	 Den	Haag.	
De	 feestelijke	 finale	 met	 een	 ruime	 prijzenpot	
vindt	 plaats	 op	 zondag	 19	 april	 in	 het	 NBB	
Denksportcentrum in Utrecht.

De leden van de WOCM en VRIJC zijn automatisch 
ingeschreven. Overige leden kunnen tot 22 februari 
inschrijven op de lijsten bij de wedstrijdbalie.  
Vind alle informatie op https://www.bridge.nl/
ruitenboer/.

Toch nog vragen: mail jgabrandt@kpnplanet.nl 
of bel 06 44353243.

Jacques Brandt
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WEDSTRIJDLEIDERS HOEKJE

“Hoe lang duurt het nog tot de uitslag komt?” 

“Wij moeten spel 8 nog naspelen, maar het spel is 
in gebruik.”

 
“Wij hebben op de eerste tafel 4x in de verkeerde 
windrichting gezeten, dus alles staat verkeerd in het 
kastje! Wat nu?”

 
“Wij hebben een spel nagespeeld, kun je de score 
in de computer zetten?”

 
“Komt de uitslag snel? Ik moet morgen werken.”

 
“Is er al een beslissing op die arbitrage?”

 
“Op de …dag hebben we altijd meteen een uitslag!” 
….

 
“Er staat niet gespeeld op spel 8, maar dat hebben 
wij nagespeeld.” 

“Ik had toch een papiertje met de score op spel 12 
neergelegd?”

 
“Wij zijn er volgende week niet, waar is het boek?”

 
De wedstrijdleider is er volgende week ook niet.  
Hij is een weekje met vakantie!

 
Madelon Spek
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ETIQUETTE AAN DE BRIDGETAFEL

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

DE KUNST VAN ‘ARBITRAGE VRAGEN’

Volgens de spelregels moet na een vermeende 
onregelmatigheid de arbiter worden geconsulteerd. 
Maar in de praktijk voelen bridgers hoge drempels 
tussen hen en de arbiter. Die kunnen we alleen 
slechten als we ze begrijpen en benoemen.

Het gevoel van klikken.
“Meester, Jantje stak zijn tong naar mij uit!” 
Als een kind zoiets meldt, kunnen we dat nog 
begrijpen, maar volwassenen scharen dit soort 
meldingen onder “klikken”. 

Het is niet gemakkelijk om zo’n geladen schuifje 
bij te stellen. Dat lukt alleen met een juist inzicht 
in het fenomeen arbitrage. Het grote verschil met 
andere wedstrijdsporten is dat aan de bridgetafel 
de arbiter niet meekijkt. Zelfs bij belangrijke 
competitiewedstrijden is de arbiter buiten beeld. 
De spelers moeten zelf een onregelmatigheid 
vaststellen en melden. 

Wat het vervelende gevoel van “klikken” kan 
verlagen, is de uitgangsstelling dat geen van de 
spelers bewust een overtreding maakt. En dat de 
spelregels daarom na een onregelmatigheid het 
voorkomen en opheffen van schade stellen boven 
het bestraffen. Je vraagt geen arbitrage om de 
overtreder te straffen maar om mogelijke schade 
te voorkomen of te herstellen

Bij twijfel of het wel een overtreding is?
Vooral minder ervaren spelers hebben grote 
moeite met het aan de orde stellen van een 
bepaalde actie als ze tegen ervaren bridgers 
spelen. Wie zijn zij wel niet om een ervaren rot 
van een overtreding te betichten?! Vooral als ze 
niet zeker zijn van hun gelijk, zeggen ze liever nu 
even niets, om het achteraf aan de bar aan een 
deskundige voor te leggen. Een begrijpelijke en 
lastig weg te nemen drempel. Die kun je verlagen 
door je na een vermeende onregelmatigheid 
leergierig op te stellen: “Het zal allemaal wel goed 
zijn, maar in verband met mijn leerproces wil ik 
hierover toch graag de visie horen van de arbiter”. 
En als een van je tafelgenoten zegt arbiter te zijn, 
dan kun je deze helpen door te zeggen: “Dan is 
het helemaal goed om een arbiter uit te nodigen, 
want wat ik wel weet is dat een arbiter nóóit aan 
zijn eigen tafel moet arbitreren”.

Arbitrage vragen voelt als een aanval op 
iemands eerlijkheid.
Het melden van een verzaking is nog wel te 
doen. Ook een bieding voor de beurt, of een 
onvoldoende bod. Maar als West lang nadenkt 
en past en Oost daarna nog een bod doet is de 
bieding van Oost mogelijk (mede) geïnspireerd 
op de wetenschap dat West al een bod heeft 
overwogen. Arbitrage vragen kan dan aanvoelen 
als een aanval op iemands integriteit. Dat kun je 
voorkomen door hardop vast te stellen dat West 
paste na een denkpauze. En op dat moment is 
het voldoende als de tegenpartij die denkpauze 
niet	 tegenspreekt.	Als	 je	 dan	 na	 afloop	 van	 het	
spel niet kan uitsluiten dat het bieden van Oost 
vergemakkelijkt is door de denkpauze van West, 
kun	 je	volstaan	met:	 “Ik	vind	het	 toch	fijn	als	de	
arbiter zijn visie geeft. Ik wil dan vooral van hem 
horen en leren wat ik verkeerd zie”. Ontkent 
de tegenpartij de denkpauze, dan is het goed 
om meteen de arbiter te vragen hoe met deze 
twee verschillende waarheden moet worden 
omgegaan.

Harry van Daelen
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De capo’s hebben ongelijk

♠ 
♥ 
♦ 
♣

64 
108754 
AB2 
A109

♠ 
♥ 
♦ 
♣

♠ 
♥ 
♦ 
♣

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV 
AHVB3 
863 
HB7

In een SA contract zijn er in theorie maar negen sla-
gen, maar in een hartencontract zijn er wel degelijk 
tien. Als de dottore 4♥ moet spelen, maakt hij het 

contract door simpelweg de troeven van de tegen-
standers te verwijderen, daarna ♦A	en	♠A	te	spelen	
en met een van die kleuren van slag te gaan. De 
capo’s mogen een schoppenslag en twee ruiten-
slagen incasseren. Daarna moeten ze ofwel in de 
dubbele renonce spelen of klaveren, waardoor de 
dottore de klaverensnit op een presenteerblaadje 
krijgt aangereikt.

Hans Taal

MEESTERPUNTENREGISTRATIE  
DECEMBER 2019 

HIERONDER EEN OVERZICHT VAN DE BRIDG-
ERS VAN BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE DIE 
EEN MIJLPAAL IN DE MEESTERPUNTEN HEB-
BEN BEREIKT. 

Hartelijk gefeliciteerd!

Clubmeester 
[500 meesterpunten, insigne: klaveren in zilver]
• Mevr. A. Boonekamp 
• Mevr. I. Nicastro-Williams 
• Mevr. A.A. van der Linden 
• Dhr. S.M.C. Goes 
• Dhr. P.C. Tuynder

Districtsmeester  
[2000 meesterpunten, insigne: klaveren in goud]
• Mevr. D.A. Geenen

Regionaalmeester  
[5000 meesterpunten, insigne: ruiten in goud]
• Dhr. D.C. Smit 
• Dhr. M.C. Spaans 
• Mevr. M. Shah 
• Mevr. M.Th.M. Oudendijk

Bondsmeester  
[15.000 meesterpunten, insigne: harten in zilver]
• Mevr. J.C. Cost

Laura Haasdijk
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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 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 
slagen maken tegen elke verdediging.
Hij speelt ♦2 voor	 ♦V en dan ♦3. Oost kan geen 
harten afgooien omdat Zuid dan troeft en gewoon 
een harten afgeeft voor zijn vijf slagen. Dus Oost 
moet een klaver wegdoen, maar dan wordt hij aan 
slag	 gebracht	 met	 ♣A	 en	 mag	 in	 de	 hartenvork	
spelen.	 Er	 rest	 hem	 dus	 niets	 anders	 dan	 ♣A	 af	
te gooien. Zuid troeft de ♦3	 en	 speelt	 ♣2	 na,	 die	
West met de heer moet nemen om te voorkomen 
dat	Oost	alsnog	met	♣9	aan	slag	wordt	gebracht.	In	
Noord wordt getroefd en dan volgt ♥3. Oost legt ♥6 
(om niet naar de vork te hoeven spelen), maar nu 
komt West aan slag met de ♥7 en moet vervolgens 
in de klaverenvork spelen!

Probleem B
♠
♥
♦
♣

AH8
32
932
65432

♠
♥
♦
♣

10975432
6
V105
87

♠
♥
♦
♣

-
HVB10987
876
H109

♠
♥
♦
♣

VB6
A54
AHB 4
AVB

Zuid speelt 5SA.Uitkomst ♥6. Hoe maakt hij dit 
contract bij de beste verdediging?
Hij moet de lange klaveren vrij maken. Daartoe zijn 
twee entrees nodig voor de herhaalde snit en nog 
een derde om aan tafel te komen.
Na ♥A speelt Zuid in de tweede slag ♦B die West 
moet nemen. Die kan geen ruiten naspelen want 
dan wordt een slag gemaakt met ♦9	 en	 klaveren	
is	uiteraard	ook	niet	goed.	Hij	moet	dus	wel	♠10	of	
♠9	naspelen	(een	kleine	neemt	de	leider	met	de	8).	 

De	slag	wordt	genomen	met	♠A	en	vanuit	de	hand	
verdwijnt	 ♠B	 om	 te	 deblokkeren.	 Dan	 volgt	 de	
eerste	 snit	 op	♣H,	 vervolgens	 ♦A en ♦4 die West 
aan slag brengt (deblokkeren heeft geen zin). West 
kan moeilijk anders dan weer schoppen naspelen, 
maar	 daarmee	 krijgt	 de	 tafel	 twee	 entrees:	 de	 ♠8	
als	West	een	kleine	schoppen	speelt	en	♠H	als	hij	
♠9	speelt	waaronder	in	de	hand	de	blokkerende	♠V	
wordt afgegooid.

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 
contract bij de beste verdediging?
Oost vervolgt in de tweede slag met ruiten om 
Zuid troefarm te maken en hem te verhinderen de 
klaveren te benutten.
Zuid troeft, trekt tweemaal troef met snit en speelt 
♣V:

a) Oost duikt. Zuid troeft de derde ruiten, incasseert 
♠A, troeft een schoppen, naar tafel met ♣A, dan 
♥A en ♠9. West heeft dan alleen nog ♠B107 en 
moet ♠8 dus brengen.

b) Oost neemt ♣V met ♣H en vervolgt ruiten waarop 
Zuid een klaver afgooit. Oost speelt voor de 
vierde keer ruiten die Zuid troeft (de voorlaatste). 
Als West troeft met ♥V wordt hij overgetroefd 
en zijn na ♣A de resterende klaveren vrij; als 
hij een schoppen wegdoet, gaat van tafel de 
blokkerende ♣A weg. Zuid speelt zijn vrije 
klaveren uit en als West troeft, wordt aan tafel 
overgetroefd.
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LADDERPUZZEL 260

Probleem A
♠
♥
♦
♣

2
H
A432
H

♠
♥
♦
♣

3
V65
9
83

♠
♥
♦
♣

-
982
HV
VB

♠
♥
♦
♣

H
AB7
5
A9

Zuid aan slag moet met ♠ troef alle slagen maken 
tegen elke verdediging.

Probleem B
♠
♥
♦
♣

A62
B6
AH762
A76

♠
♥
♦
♣

10
AV93
B85
V10932

♠
♥
♦
♣

9873
H102
V1043
B8

♠
♥
♦
♣

HVB54
8754 
9
H54 

Zuid speelt 4♠. Uitkomst ♠10. Hoe maakt hij dit 
contract bij de beste verdediging?

Probleem C 
. ♠

♥
♦
♣

-
A
B10987
AV109872

♠
♥
♦
♣

AH9
VB765
V543
3

♠
♥
♦
♣

54
1098432
-
HB654

♠
♥
♦
♣

VB1087632
H
AH62
-

Zuid speelt 6♦. Uitkomst ♣3. Hoe maakt hij dit con-
tract bij de beste verdediging?

Oplossing rekenpuzzel december:
888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000

Rekenpuzzel februari:
Een bedrijf heeft 40 vaste medewerkers in dienst 
naar omgerekend 28 fte. Ze werken allemaal óf 
vijf halve óf vijf volle dagen per week. Hoeveel full- 
timers zijn er? 

 

Elke juiste oplossing van de bridgepuzzels 
levert 10 punten op.
Inzending uiterlijk 23 maart 2020 per  
e-mail naar: janpleit@gmail.com
of per post:
Huyssitterweg 10
2266 HE Leidschendam (Stompwijk)

LADDERSTAND NA PUZZEL 259

 
Lijstaanvoerder	Herman	Nagtegaal	mag	een	fles	
wijn ophalen bij zijn wedstrijdleider.

Herman Nagtegaal  +10 175  
Jan Greve    +20 165   
Bert Toet    165 
Frits den Haring    160 
Wybo Kervel    130  
Jan Coenen    110 
Frits Saraber    105  
Fons	de	Jongh	 	 	 +20	 		95 
Adrie	Fransen	 	 	 +20	 		90 
Reinout	Hoefer	 	 	 +30	 		90 
Piet Slootweg      85 
Paul van den Bos  +20   80 
Arthur Bartels   +20   60 
Ria Goeman      35 
Katie Vroklage      35 
Maurits Roodhuyzen     30 
Just Duurkoop      25 
Eef Moerland      25 
Wolf Tostmann      20 
Hans Taal   +20   20  
Joop Weisbeek       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		 Paula	van	Leeuwen	 070	-	3201911
DOC Cees van Leeuwen 06 - 23572640

VRIJCM	 Marne	Michel	 06	-	14189234
	 Maarten	Michel	 06	-	55771419
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

 

 


