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De opening 

 

Het einde van het jaar is weer in zicht en dus is 

er weer een Ei. Zoals gebruikelijk is een groot 

aantal pagina’s ingeruimd voor de stukken 

voor de algemene ledenvergadering in januari.  

Gelukkig waren er  – naast de bestuursleden – 

ook weer enkele leden die kopij aanreikten: 

Bart, Henk en Jan bedankt voor jullie bijdragen!  

Misschien ziet u het: het Ei is deze keer dikker 

dan anders. Het is namelijk ook een weerslag 

van het lustrumfeest dat we  in mei vierden. We 

kunnen terugzien op een geweldig feest. 

Gelukkig hebben we de foto’s nog...! 

Nogmaals dank aan Alex voor het maken 

ervan. Alle lustrumfeestfoto’s en nog veel meer 

foto’s van het afgelopen jaar kunt u bekijken 

op onze website.  

Ik wens u veel leesplezier, fijne feestdagen en 

een geweldig nieuw bridgejaar!! 

 

Jenny Omvlee 
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Van de voorzitter 

 

Beste Bridgers, 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is het nog lang 

geen Kerst. Het is zelfs zo dat Marinus en ik op 

het punt staan om voor drie weken naar Zuid 

Afrika te vertrekken. Sinterklaas is wel in het land 

en 2 december is dan ook onze bijpassende 

bridgedrive. Ik ga er van uit dat het weer 

gezellig was.  

Vorig jaar had het bestuur als surprise dat we 

een nieuw onderkomen hadden. We zijn nu dus 

bijna één jaar op de dinsdagavond te vinden 

bij de Vleugel. Het was even wennen; de 

indeling van de zaal met tafels en stoelen en 

een plek voor de wedstrijdleiding. De bar in 

eigen beheer gaat - vooral dankzij Marian 

Reijmers en assistentie van de corveeërs - heel 

goed. De inkoop en het op tijd koel krijgen van 

de drankjes vergt wat logistiek denkwerk en 

inzet.  

Doordat we bij de Vleugel een grotere ruimte 

kregen hebben we 1500 flyers gedrukt en 

verspreid. In een enorme toestroom van 

nieuwe leden heeft het helaas niet geresul-

teerd. Toch mogen we ons verheugen in een 

aantal nieuwe bridgers mede dankzij de vrije 

inloop. Ons ledental blijft een beetje 

schommelen rond de 60 personen. 

 

 

2014 is ook het jaar van ons 1e lustrum als 

zelfstandige vereniging. En wat een feest heeft 

de lustrumcommissie ons voorgezet op 9 mei.  

Er waren prachtige taarten ’s morgens bij de 

koffie op een leuke locatie bij de firma Rust aan 

de Schie. Het bridgen werd afgewisseld met 

verrassingen zoals vervoer per rondvaartboot 

naar het centrum van Delft. Daar was dan een 

stadsgids om ons de hofjes van Delft te laten 

ontdekken. Terug in de feestruimte werden we 

ontvangen door twee muzikale dames met 

saxofoon en accordeon van Blom&Ca en 

proostten we met een glaasje bubbels.  

Daarna werden we uitgenodigd aan een 

heerlijk buffet verzorgd door Zuppanini 

catering. Tenslotte speelden we nog een paar  

rondjes bridge.  

Wie de winnaars van het bridgen waren is mij 

ontschoten. De dag was subliem in alle 

opzichten en dit is te danken aan de 

geweldige lustrumcommissie.  

Bijzonder bedankt Eliza, Jenny, Ria en Fred! 

 

We hadden/hebben dit jaar nogal wat leden in 

de ziekenboeg, helaas. Daarom wil ik tot slot 

iedereen fijne feestdagen en een gezond 2015 

toewensen.    

 

Anke Hom
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Bridgeprobleem 

 

Bieding: 

N  O  Z  W 

2SA  pas  3 (transfer) pas 

3  pas  pas  3 

doublet pas  pas  pas 

 

Tegen 3 gedoubleerd start Noord met A en 

vervolgt  met H en 8. 
Hoe maakt West dit  contract tegen het best 

mogelijke  tegenspel ? 

 

De oplossing staat op pagina 7 

Bart Moors 

 

    

 

Hardhorend 

Een wat slecht horende mevrouw pakte 

de volgende leuke collectie op: 

 AHV1032  -  -  AHB8542  

Hoe dit aan te pakken? Dat biedpro-

bleem werd er niet minder op toen rechts 

van haar 7 geopend werd. Ze besloot 

tot 7 , uitkomst ruiten en partner legde  

de volgende collectie neer:     

 5  97543  86432  63 

Ze troefde en speelde troef; B viel 

tweede. Ook V viel tweede en dat 

betekende 13 slagen. “Mag ik eens zien 

wat u had voor uw 7–bod?”, vroeg 

mevrouw. “Ik opende 1“, was het bitse 

antwoord. 

Uit: Sint en Schipperheijn: Bridgetips 4 

 

Bridgeweekend  ??? 

 

Het is al weer een tijd geleden dat we een leuk 

bridgeweekend beleefden in Drenthe. 

Daarna zijn er wel pogingen gedaan om weer 

zoiets te organiseren maar die eindigden 

helaas in schoonheid...... 

 

Willen we toch nog een bridgeweekend? Ik 

denk van wel. 

 

Waar we op moeten letten: 

1) Het goede tijdstip moet gevonden worden 

2) De locatie moet aantrekkelijk zijn 

3) De reisafstand moet acceptabel zijn 

4) Het weer moet meewerken ;-) 

 

Er spelen nog wel wat meer zaken zoals lengte 

van het weekend, willen we het zelf organise-

ren of maken we gebruik van de door anderen 

georganiseerde weekends, de prijs etc. 

 

Aan de eerste vier punten kunnen we werken. 

Ik zou de leden graag een vragenlijst willen 

voorleggen om op die manier zoveel mogelijk 

te weten te komen wat de leden willen. 

Daar komen dan de bovengenoemde punten 

op te staan, maar ik vraag jullie nu ook of er 

meer zaken zijn die we op die lijst zouden 

moeten zetten. Zo ja, laat het me dan weten. Ik 

zou dat zeer op prijs stellen. 

 

Ik wacht de reacties af. 

 

Groeten 

Trudi Bommelé 
 

    
 

 
 

  V B 8 7  

 B 8 7 

 A H V 

 A H 8  
 

 A H 10 9 6 3    N  5 4 2 

 A H V W  O  2 

 B   Z  10 9 8 7 6 

 V B 10   7 5 4 2 
  -  

 10 9 6 5 4 3 

 5 4 3 2 

 9 6 3 
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Rechten en plichten na een onregelmatigheid tijdens het spelen  

 

De verkeerde tegenspeler komt uit 

met open kaart (de eerste kaart 

van het spel) 
Dit is een van de meest voorkomende en 

onnodige fouten. Onnodig, omdat een 

gedekte uitkomst geen enkel probleem 

geeft! 

Vraag direct arbitrage. Er is namelijk een 

scala aan mogelijke rechtzettingen. En in 

sommige gevallen is een rechtzetting niet 

eens nodig! 

 

De leider speelt voor uit de 

verkeerde hand 
Als de leider uit de verkeerde hand voor-

speelt, kan elke tegenspeler dat accepteren 

of weigeren. Zodra een tegenspeler dat ver-

keerde voorspelen accepteert of verbiedt,  

is die keus definitief. Overleg tussen tegen-

spelers mag namelijk niet plaatsvinden. Als 

beide tegenspelers tegelijk een verschillende 

voorkeur uitspreken, geldt de voorkeur van 

de speler die links zit van de voorgespeelde 

kaart. 

 

De leider of tegenspeler speelt een 

kaart voor de beurt voor 
Elk voorspelen voor de beurt, van leider, 

dummy of tegenspeler, wordt automatisch 

geaccepteerd als de hand die daarop volgt 

een kaart bijspeelt. 

 

Een opengevallen kaart tijdens het 

spelen 
Als een kaart tijdens het spelen openvalt, zijn 

er verschillende correcties mogelijk. Nodig 

de arbiter uit, die kan u precies vertellen hoe 

onnodige schade kan worden voorkomen. 

Een opengevallen kaart van de leider mag 

zonder consequentie terug in de hand van 

de leider. 

 

Verzaking 
Als een speler een kaart bijspeelt in een 

andere kleur dan waarin is uitgekomen, 

terwijl hij wél één of meer kaarten heeft in  

de uitgekomen kleur, is er sprake van een 

verzaking. 

Vraag direct om arbitrage. De juiste 

rechtzetting hangt namelijk af van 

verschillende factoren. Het aantal over te 

dragen slagen varieert van nul tot veel! 

 

Nadat een speler zegt dat er is verzaakt, 

mogen de reeds gespeelde kaarten niet 

worden opengelegd om te controleren of 

inderdaad is verzaakt! Alleen de arbiter kan 

zo’n onderzoek starten. 

 

 Over het rechtzetten van een verzaking 

bestaan veel misverstanden. Daarom 

geven we de uitgangspunten. 

 

1. In veel gevallen moet de verzakende 

partij één of twee slagen overdragen 

aan de niet-verzakende partij. Oók als de 

verzaking geen extra slag(en) oplevert 

voor de verzakende partij. Deze regel 

voorkomt dat in de meeste gevallen de 

niet-verzakende partij wordt benadeeld. 

Voordeel daarvan is dat de arbiter niet 

na elke verzaking het spel moet 

analyseren om eventueel nadeel voor de 

niet-overtredende partij vast te stellen. 

 

2. Als het aantal slagen van de verzakende 

partij - ná het overdragenvan een of 

twee slagen – gelijk is aan het aantal 

slagen dat zou zijn gemaakt zónder 

verzaking, is dat het mooiste herstel. 

Beide partijen hebben dan immers geen 

nadeel, waardoor ook de resultaten aan 

de andere tafels niet worden beïnvloed 

door een ‘sterk afwijkende’ score. 

 

3. Als het aantal slagen van de verzakende 

partij – ook na het overdragen van één 

of twee slagen – toch nog méér is dan 

het aantal slagen dat zou zijn gemaakt 

zónder verzaking, zal de arbiter het 

resultaat aanpassen naar het aantal 

slagen dat zou zijn gemaakt zónder die 

verzaking. 

 

Voorbeeld: 

De leider verzaakte en maakte elf slagen in 

een 3SA-contract. Daarvan moet hij twee 

slagen overdragen, waardoor negen slagen 

overblijven. Volgens de arbiter had hij zónder 

verzaking acht slagen gemaakt. In dat geval 

wordt de score 3SA-1. 
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4. Als één of twee slagen moeten worden 

overgedragen, kunnen dat nooit slagen 

zijn die vóór de verzaking zijn gemaakt. 

Alleen gemaakte slagen vanaf de 

verzaking kunnen worden overgedragen. 

Dat betekent dat als de leider 2♠ speelt, 

acht slagen heeft gemaakt en daarná 

verzaakt, nooit down kan gaan door 

eventueel over te dragen slagen. 

En als de tegenstanders in datzelfde 2♠-

contract al zes slagen op het droge 

hebben en daarna verzaken, zal de 

leider nooit 2♠-contract kunnen noteren 

door de rechtzetting. 

 

Claimen, opeisen en afstaan van 

slagen 
Als een speler, zowel de leider als een tegen-

speler, denkt dat verder spelen niet meer 

nodig is, omdat hij bijvoorbeeld alle 

resterende slagen in zijn handen heeft, mag 

hij ‘claimen’. 

Om te kunnen claimen hoeft u niet zelf aan 

slag te zijn. 

Een claim bestaat uit: vertellen op welke 

wijze u nog hoeveel slagen verwacht te 

maken of af te staan. 

 

Claimvoorbeelden: 

 ‘Ik maak eerst ♠AH, daarna steek ik in 

ruiten over naar dummy, waarna ik alle 

klaveren maak.’ 

 ‘Ik geef alleen nog troefaas af; daarna 

maak ik alle ruitens.’ 

 ‘Ik haal eerst de twee troeven op, 

daarna speel ik de klaveren.’ 

 

Als u het niet eens bent met een claim, of 

aan de juistheid daarvan twijfelt, zegt u dat 

u graag de arbiter laat meekijken. 

 

 

Na een claim wordt niet meer gespeeld! 

 

 

Aan een uitnodiging als: ‘Speel toch nog 

maar even door’, bijvoorbeeld omdat de 

betreffende tegenspeler nog een troefkaart 

in handen heeft, mag geen gevolg worden 

gegeven. Terecht, omdat dat verzoek niet 

zonder reden zal worden gedaan.  

Ook als de claimer van plan was een bijkleur 

te spelen, of dacht dat de volgorde niet 

uitmaakt, zal hij na zo’n verzoek voor alle 

zekerheid eerst troef spelen. Alleen de 

arbiter stelt vast welk resultaat moet worden 

geschreven. 

Als uw partner akkoord gaat met een claim, 

terwijl u verwacht dat uw partner nog een 

slag kan maken, is die slag nog niet definitief 

verloren. 

Als de claimer een of meer slagen afstaat, 

en na zijn claim blijkt dat hij met welk vervolg 

ook méér slagen zou maken, is herstel 

eveneens niet uitgesloten. 

 

Alle reden dus om bij de minste twijfel over 

de juistheid van een claim arbitrage 

te vragen. 

 

Overeenstemming na het spelen 
Als de laatste kaart is gespeeld, wordt het 

resultaat van dat spel vastgesteld. De twee 

partijen moeten het eens zijn over het 

behaalde aantal slagen én over het 

contract. Pas dan kan het resultaat worden 

opgeschreven of ingevoerd in de 

Bridgemate. Is er geen overeenstemming? 

Vraag dan de hulp van de arbiter. Ruim in 

ieder geval uw kaarten nog niet op. Laat ze 

in de juiste volgorde liggen. Doet u dat niet, 

dan verspeelt u wellicht uw rechten. 

 
Uit Gids voor bridge van Rob Stravers 

www.bridge.nl/documenten/GidsVoorBridge.pdf 

 

    

 

 

 
 

 

   

http://www.bridge.nl/documenten/GidsVoorBridge.pdf


Oplossing bridgeprobleem 

 

Bieding: 

N  O  Z  W 

2SA  pas  3 (transfer) pas 

3  pas  pas  3 

doublet pas  pas  pas 

 

Tegen 3 gedoubleerd start Noord met A en 

vervolgt  met H en 8. 

West neemt de slag met V en speelt B.  

Noord neemt en speelt  terug.  

West troeft deze slag laag en speelt A en H; 

H wordt getroefd in Oost en vervolgens wordt  

weer een  getroefd in West.  

West vervolgt nu met V, getroefd in Oost en 

weer een  getroefd in West.   

Nu speelt West 10. Of Noord nu neemt of 

duikt, hij maakt hooguit één schoppenslag. 

 

Bart Moors 

 

    

 

 

 
 

    

 

 

Ontspanning  en 

verdraagzaamheid 

 

Hoe u het bridgespel ook beziet: 

het is ONTSPANNING en meer niet! 

Al speelt u in de hoogste kringen, 

er zijn waarachtig belangrijker dingen. 

Ook al heeft u dan het streven 

De top te halen in het bridgeleven: 

u komt er niet zonder uw maat,  

iemand die u terzijde staat. 

Doet hij het fout, denk dan alras 

dat de vorige blunder van uw hand was 

en dat degene, die maakte de fout 

daar zelf nog het meeste om rouwt. 

Doet hij het goed, laat hem dit merken, 

want dat zal uw partnership versterken. 

Uw spel wordt er steeds beter van 

Als u vertrouwen hebt in vrouw of man. 

Dus spelen zonder haat of nijd, 

de leuze is VERDRAAGZAAMHEID !!! 

 

Henk Kras

  V B 8 7  

 B 8 7 

 A H V 

 A H 8  
 

 A H 10 9 6 3    N  5 4 2 

 A H V W  O  2 

 B   Z  10 9 8 7 6 

 V B 10   7 5 4 2 
  -  

 10 9 6 5 4 3 

 5 4 3 2 

 9 6 3 



 

Een onaangename kerst 

                    

Twee bejaarde dames wilden de kerstvakantie eens ergens anders 

doorbrengen dan dat zij gewoon waren in Nederland.  

Zij verkozen een plattelandsdorp in Schotland. Zij schreven op een 

advertentie waarin een pension werd aangeboden. Alles werd keurig 

omschreven: kamers, uitzicht en de te maken uitstapjes. Eén ding stond 

er echter niet bij: was er wel een WC in het huis? Zij schreven nogmaals 

naar de pensionhoudster, maar deze wist niet wat de letters WC 

betekenden. Daarom ging zij te rade bij de dorpsonderwijzer, maar ook 

deze kon haar met al zijn geleerdheid niet helpen. De dorpspastoor 

bracht echter uitkomst door te zeggen dat WC waarschijnlijk Wood 

Chapel (Boskapel) betekende. Toen ging er een brief uit met de volgende 

inhoud: 

 

 Mijne Dames, 

 

 In antwoord op uw schrijven kunnen wij tot uw geruststelling 

 mededelen dat wij in het bezit zijn van een WC die er keurig uitziet. 

 Deze WC bevindt zich in het bos ongeveer en kwartier van ons 

 pension. Zij is buitengewoon rustig  gelegen en biedt plaats aan 

 ongeveer 60 personen. De stoelen zijn van lederen zittingen 

 voorzien. Beide Kerstdagen is de WC geopend. De bijeenkomst is om 

 19.00 uur. Men wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn, en direct te 

 gaan zitten, zodat men allen tegelijk kan beginnen. Ter 

 begeleiding is er een orgeltje aanwezig. Een persoon begint en dan 

 vallen de anderen in. Tijdens de dienst moet iedereen blijven 

 zitten, daar heen en weer geschuifel irriterend werkt op het verloop. 

 Er wordt gelijk geëindigd. Als men eventuele kledingstukken wenst 

 uit te trekken kan men deze afgeven, alvorens het gebouw te 

 betreden zodat men zonder geruis kan gaan zitten. Ik behoef U er 

 natuurlijk niet op te wijzen dat de WC zo rein mogelijk gehouden 

 moet worden en dat snippers papier in uw tasje moeten worden 

 gehouden, namens onze dorpsgemeenschap, heel prettige 

 Kerstdagen. 

 

 Hoogachtend: 

 Pastoor Scharrelbeek.  

Jan Berkien 
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Ons eerste lustrum 

 

Op 6 januari 2014 

bestond onze 

bridgeclub officieel 5 

jaar als zelfstandige 

club. En natuurlijk 

moest dat gevierd 

worden! 

We gingen het 

lustrumjaar van start 

met een lekkere 

traktatie op de eerste 

speelavond.  

Het lustrumfeest was 

op 9 mei. Locatie en 

programma waren tot 

het laatst zoveel mogelijk geheim gehouden.  

De festiviteiten 

vonden groten- 

deels plaats aan de 

Rotterdamseweg 

222, bij de Nieuwe 

Haven. Die locatie 

wekte enige 

verwachtingen: 

sommigen dachten 

dat we vandaar met 

een boot naar Delfs-

haven  zouden gaan. 

Dat was niet het 

geval: we hadden er 

een pand van Rust 

gehuurd en dat 

omgetoverd in een 

gezellige feest- en 

bridgelocatie. 

 

Om 10.30 uur begonnen we met koffie. Nadat 

Jenny iedereen namens de lustrumcommissie 

welkom had geheten, sprak onze voorzitter 

Anke Hom een woordje. Daarna nodigden we 

het bestuur uit om de prachtige lustrumtaarten 

aan te snijden.  

 

 
 

Bridge en broodjes 

Natuurlijk werd er ook gebridged op deze 

feestelijke dag! ’s Ochtends speelden we vier 

ronden van drie spellen bridge, voor deze 

gelegenheid met wisselende partners. 

 

 
 

 
 

 
 

We hadden lekkere broodjes gehaald, dus voor  

de lunch hoefden we de deur niet uit. Voor het 

vervolgprogramma echter wel.... 

 

Op de boot 

Na de lunch zwaaiden we de deuren naar het 

water open: inmiddels was onze rondvaartboot 

– de Willem de Zwijger – gearriveerd. Jammer 

genoeg moesten we in de stromende regen 

aan boord, maar zodra we allemaal zaten brak 

het zonnetje door en die heeft ons verder die 

middag niet meer in de steek gelaten. 
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De schippers brachten ons via Zuidkolk, Koorn-

markt en Hippolytusbuurt naar de Voorstraat, 

waar we bij de Visstraat van boord gingen.  

 

Daar wachtten drie gidsen van het Gilde Delft 

ons op: zij namen ons via verschillende routes 

mee naar enkele hofjes.  

 

 
 

Hofjeswandeling 

We bezochten de Hofjes van Gratie, van Pauw 

en van Almonde. En een groep werd door de 

gids meegenomen naar het Klaeuwshofje. 

 

 Hofje van Gratie, in de van der 

Mastenstraat, gesticht in 1575.  

 

 
 

Dit hofje was voor alleenstaande vrouwen 

boven de 50 jaar die lid van de Nederlands 

Hervormde Kerk waren. De huisjes hebben 

hun voordeur naar de straat, aan de 

achterkant is een gesloten galerij die 

uitkomt op een grote tuin.  

 

 Hofje van Pauw, Paardenmarkt, gebouwd 

in 1707 door Elisabeth Pauw.  

 

 
 

Zij bepaalde dat van haar nalatenschap 

een hofje gebouwd moest worden voor 

arme of behoeftige personen of families. 

 

 Hofje van Almonde, Bagijnhof, gesticht in 

1607, de huisjes stammen uit 1855.  
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Magdalena van Almonde stelde bij testament 

haar huis ter beschikking van ‘maagden en 

dienstmaagden die klein van vermogen zijn, 

die zich nederig gedragen en de huwelijkse 

staat niet begeren en aan wie het moeilijk zou 

vallen de huishuur te betalen’.  

 

 Klaeuwshofje, Oranje Plantage, gesticht in 

1605 door de Dirck en Elisabeth Uyttenhage, 

de eigenaren van bierbrouwerij de Klaeuw. 

 

 
 

Er woonden rooms-katholieke oude 

vrouwen, die niets hoefden te betalen en 

zelfs 30 stuivers per maand kregen. 

 

Varen, muziek en borrelen 

Na de hofjeswandeling verzamelden we weer 

bij de Visstraat, waar de schipper van de  

‘Willem de Zwijger’ons weer oppikte en we de 

rondvaart vervolgden via Kolk, Oude Delft en 

Zuidkolk terug naar de Nieuwe Haven. Daar 

wachtte een verrassing: op de aanlegsteiger 

verwelkomde  het duo Blom & Ca ons met 

vrolijke muziek op saxofoon en accordeon. 

 

 
 

Binnen stonden glaasjes prosecco te wachten  

en konden we onder het genot van een hapje 

een een drankje en de muziek nog wat 

napraten. 

Italiaans buffet 

Inmiddels waren ook de dames van ‘Zuppanini 

Catering‘gearriveerd: zij verzorgden voor ons 

een heerlijk Italiaans buffet. 

 

 
 

 
 

 
 

Na het eten hebben we nog weer vier ronden 

gebridged. En we eindigden de avond met de 

prijsuitreiking. Onze onvolprezen wedstrijdleider 

Milton Russel reikte de prijzen uit aan Ank 

Hoogeveen (winnaar ochtendzitting) en Hein 

van Velzen (winnaar avondzitting).  

 

Maar dat was nog niet alles.  

De lustrumcommissie had nog enkele prijzen in 

petto. Deze werden uitgereikt op basis van de 

door iedereen behaalde drie beste scores. 
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Er waren prijzen voor de nummers 1 (vanwege 

het 1e lustrum), 5 (vanwege het 5-jarig bestaan, 

6 (oprichtingsdatum 6 januari), 9 (oprichtings-

jaar 2009) en 14 (lustrumjaar 2014). 

 

 
 

De winnaars waren: 

 1e Ank Hoogeveen 

 5e Piet van Laarhoven 

 6e Marinus Hom 

 9e Gerrit Hakvoort 

 14e Sjoerd de Haan 

 

 
Daarna waren er nog bedankjes voor wedstrijd-

leider Milton die het bridgen in goede banen 

heeft geleid, huisfotograaf Alex die de hele 

dag foto’s heeft gemaakt en Petra Vermeulen 

die bereid was ons de hele dag een heleboel 

werk uit handen te nemen! 

Tot slot nam onze voorzitter nog het woord en 

bedankte ze de lustrumcommissie voor het 

organiseren van een geweldige dag. 

 

 

Daarna was er nog gelegenheid om wat na te 

borrelen en bij vertrek was er voor iedereen 

een kleine attentie. 

 

 
 

 
 

 
 

Dit lustrumjaar is nu bijna ten einde: we vonden 

het leuk om de festiviteiten dit jaar te 

organiseren. En gezien alle positieve reacties is 

het in de smaak gevallen.  

We gaan nu op naar het volgende lustrum! 

 

De lustrumcommissie:  

Eliza Guse  

Fred van Leeuwen 

Jenny Omvlee  

Ria Schoneveld 
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Agenda voor  algemene ledenvergadering van  Bridgeclub 

Prometheus 

 

Datum: 13  januari 2015 

Aanvang:  19.15 uur 

Locatie:  Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4 in Delft. 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Notulen van de ALV van 14 januari 2014 

 

3. Jaarverslag van de secretaris 

 

4. Financiën 

 

5. Bestuursleden 

Reglementair is de penningmeester aftredend bestuurslid. Trudi 

Bommelé stelt zich niet meer herkiesbaar. 

 

6. Commissies 

a. Kascontrole commissie 

b. Technische commissie 

c. Commissie van beroep 

d.  Lustrumcommissie 

 

7. Jaarprogramma 2015-2016 

 

8. Wedstrijdzaken 

 

9. Rondvraag 

 

10. Sluiting 
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Concept-notulen  Algemene ledenvergadering 14 januari 2014 

 

Aanwezig:  

Het bestuur: 

 Anke Hom (voorzitter) 

 Trudi Bommelé (penningmeester) 

 Nelleke van der Lee (secretaris) 

 Milton Russel (lid) 

 Jenny Omvlee (lid) 

 

40 leden:  

Jan Berkien, Johan Boonmann, Joke Boot, Ans Christiaanse, Olaf Duin, Hermien van Geest, 

Jack Graveland, Marijke Graveland, Eliza Guse, Gaby de Haan, Sjoerd de Haan,  

Gerrit Hakvoort, Ronald Halkes, Ton Heijdel, Arné Heijmans, Marinus Hom, Ank Hoogeveen, 

Daan Hoogwater, Gerda Janssen, Loes Janssen, Joop Keus, Piet van Laarhoven,  

red van Leeuwen, Jan Lieben, Rossend Llurba, Bart Moors, Ton Mulder, Gert Mur,  

Aad van ’t Noordende, Henk van Oers, Leo Pruijsers, Marian Reijmers, Ria Schoneveld,  

Martha Schütz, Hedy Steensma, Hein van Velzen,  Peter Vink, Alex Visser, Frans de Vreede  

en Jan van der Zanden. 

 

Afwezig:  

8 leden: 

Helmi Faessen, Nico Heinrichs, Marijke Jansen, Henk Kras, Jacques Nonhebel,  

Anneke Nonhebel, Ton Romeijn en André Schimmel 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter opent de vergadering met haar 

hamer om 19.20 uur en heet allen welkom op 

de nieuwe locatie De Vleugel.  

 

De voorzitter heeft die ochtend telefonisch 

contact gehad met de echtgenote van Henk 

Kras. Hij is enige tijd geleden in het ziekenhuis 

opgenomen met een ontsteking van de 

alvleesklier. Daar kwamen echter ook klachten 

van het hart en de longen bij. Helaas heeft hij 

ook erg veel pijn. Het gaat dus nog niet zo 

goed met Henk. 

 

Tiny Pijnacker heeft, omdat ze geen partner 

meer heeft, opgezegd in de eerste week van 

2014. Gelukkig hebben we inmiddels 2 nieuwe 

leden; “herintreder” Jan Berkien en Ton Heijdel. 

Daarmee staat de teller van ons ledenaantal 

op 53. Op deze nieuwe locatie is er gelegen-

heid om te groeien. Dat hopen we ook in de 

nabije toekomst te gaan doen. Het ideaal-

beeld van het bestuur is dat we kunnen gaan 

spelen in drie lijnen. Maar daar zijn dus wel nog 

een aantal extra leden voor nodig. Als u 

iemand weet, laat het weten en zegt het voort. 

 

2.  Notulen van de Algemene Leden-

vergadering van 15 januari 2013 

 

De voorzitter heeft een mededeling naar 

aanleiding van de 5e alinea bij 4. De financiën.  

Dat is het stukje over het innen van de 

contributie.  

In de notulen wordt aangegeven dat het innen 

van de contributie in 2014 per incasso zou 

verlopen. Maar dat is inmiddels achterhaald. 

De penningmeester heeft besloten dit niet te 

doen. Ze heeft nu de beschikking over een 

financieel programma om het boekhouden -

inclusief het innen van het ledengeld- effectief 

en gebruiksvriendelijk te kunnen uitvoeren.  

Met dank hiervoor aan Sjoerd de Haan! 

 

De notulen worden daarna goedgekeurd met 

dank aan de secretaris. 

 

3.  Jaarverslag van de secretaris 

 

De secretaris heeft geen aanvullingen op het 

jaarverslag dat terug te vinden is in het Ei van 

december 2013. Er zijn geen vragen of 

opmerkingen. 
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4.  De financiën 

De penningmeester licht het jaarverslag en de 

begroting toe.  

 

Omdat er in 2014 minder leden zijn, is de 

begroting daarop aangepast. Er komt minder 

geld binnen, maar de uitgaven zijn om 

dezelfde reden ook lager. 

 

Vorig jaar is besloten om na 2013 te stoppen 

met geld te reserveren voor spelmateriaal. 

Daarom staat die in 2014 op 0. 

 

Marian Reijmers: Over spelmateriaal gesproken: 

er zijn spellen kaarten die hoognodig 

vervangen mogen worden.  

Verzoek is om dit bij het wassen aan het begin 

van de avond aan te geven. Dan kunnen ze 

gelijk vervangen worden voor nieuwe kaarten. 

Of als alle spellen gespeeld zijn aan het einde 

van de avond, dan is er ook gelegenheid ze te 

vervangen. Er zijn nieuwe kaarten beschikbaar! 

 

Voor het lustrum is - omdat het aantal leden is 

afgenomen - het gereserveerde bedrag voor 

2014 met 100 euro verlaagd naar 400 euro. 

 

In 2013 werd nog subsidie van de gemeente 

ontvangen over het jaar 2012. Maar daarna is 

de subsidie stopgezet door de gemeente. Die 

post komt dus in zijn geheel te vervallen in 2014. 

 

Bij de bezittingen staat bij de kas een negatief 

bedrag. Dat is een bedrag dat door de 

penningmeester is voorgeschoten. Zij moest 

eind december 2013 een rekening betalen die 

door omstandigheden niet door de clubkas 

kon worden betaald. 

 

Daan Hoogwater: Waarom is de huurprijs zo 

omhoog gegaan? Per 1 september 2013 is de  

 

 

exploitatie van de wijkcentra uitbesteed door 

de gemeente Delft aan Participe. En daardoor 

moesten we opeens een officiële huurprijs 

gaan betalen; 12,50 euro per uur. We huren de 

zaal van 19 tot 23 uur en moeten dus 50 euro 

per avond betalen. Vandaar de verhoging van 

het begrote bedrag voor 2014. 

 

Ria Schoneveld: Is er al iets bekend over de 

huidige zaalhuur?  

Helaas nog niet. Wel zijn de afspraken die we 

hadden gegarandeerd, maar er is nog geen 

contract getekend omdat nog niet bekend is 

wie het stokje overneemt van Participe. 

 

Alex Visser: Hoe kan de huurprijs maar 800 euro 

zijn als die per avond 50 euro bedraagt? 

De huurprijs die we betalen is inclusief koffie en 

thee. Om een verhoging van de contributie te 

voorkomen, hebben we afgesproken dat de 

opbrengst van de koffie en thee geheel ten 

goede komt van de huur. Dat is in september 

2013 op de speelavond door de voorzitter 

gecommuniceerd. Uitgangspunt is dat er 

ongeveer 30 euro per avond ontvangen wordt. 

Dat betekent dat we per speelavond 20 euro 

huur betalen. Per jaar spelen we 40 keer; 40 

keer 20 euro is het bedrag dat in de begroting 

is opgevoerd.  

Het voorstel is dit volgend jaar in de volgende 

begroting te splitsen. Dat maakt het duidelijker.  

 

Johan Boonmann, de voorzitter van de kas-

commissie, neemt het woord. Hij verzoekt de 

vergadering om het bestuur decharge te 

verlenen voor het in 2013 gevoerde financiële 

beleid en beheer. De penningmeester neemt 

het verslag hiervan in ontvangst. 

 

5.  Bestuursleden 

 

De voorzitter en een algemeen lid zijn 

reglementair aftredend.  Anke Hom en Milton 

Russel stellen zich beide herkiesbaar en er zijn 

geen tegenkandidaten aangemeld. Zij worden 

weer in het bestuur opgenomen. 

 

6.  Commissies 

 

A. Kascommissie 

Gerda Janssen geeft aan deel te willen nemen 

in de commissie. Daarmee is de commissie 

weer compleet met Johan Boonmann en Fred 

van Leeuwen. 
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B. Technische commissie 

Gevraagd wordt of door het wegvallen van 

Marijke Bouwmeester er behoefte is aan 

versterking. De huidige leden geven aan dat 

dat vooralsnog niet nodig is.  

 

Piet van Laarhoven heeft een brief ingezonden 

met een voorstel voor een andere opzet van 

de slotcompetitie.  

Dit is in het bestuur en in de technische 

commissie besproken. Beide zijn van mening 

dat de huidige opzet voldoet. Op verzoek 

wordt de brief alsnog voorgelezen door Milton. 

 

C. Commissie van beroep 

Piet van Laarhoven neemt het woord: “Er is 

niets te melden.” 

Zowel Bart Moors als Piet van Laarhoven blijven 

in de commissie. 

 

D. Lustrumcommissie 

Namens de commissie neemt Jenny Omvlee 

het woord. 

Op vrijdag 9 mei 2014 wordt de feestdag 

georganiseerd, zoals ook al te lezen was in het 

Ei van december 2013. Partners zijn die dag 

van harte welkom, maar er wordt voor hen wel 

een financiële bijdrage gevraagd. In februari 

wordt er geïnventariseerd wie en hoeveel er 

aanwezig kunnen zijn op 9 mei. En in de loop 

van de tijd zal dan het programma bekend 

worden gemaakt. 

 

7.  Jaarprogramma 2014-2015 

 

Het concept jaarprogramma 2014 -2015 staat 

in het Ei december 2013. Milton heeft geen 

aanvullingen hierop. 

 

8.  Wedstrijdzaken 

 

Viertallen 

In 2013 hebben we wederom niet meegedaan. 

Het lukt niet om mensen hiervoor enthousiast te 

maken. Er zijn diverse redenen, onder andere 

 

 
 

omdat de regio flink groter is geworden. Onze 

club is echter niet de enige die dit ervaart. 

 

9.  Rondvraag 

 

Ans Christiaanse: Wordt er nog een 

bridgeweekend georganiseerd? Jan Berkien is 

ook enthousiast over een weekend en heeft 

ook leuke ideeën hierover. De voorzitter stelt 

voor om Ans en Jan dit te laten organiseren. 

 

Gerda Janssen: Is lidmaatschap van de NBB 

nog wel nodig nu we toch niet deelnemen aan 

het 4-tallen? Ja, er zijn nog genoeg redenen 

over om lid te blijven. Om er een paar te 

noemen; de inboedelverzekering bij 

calamiteiten, meesterpunten, het 

rekenprogramma en het clubblad. 

 

10.  Sluiting 

 

Na een dankwoord aan Ria Schoneveld voor 

het reilen en zeilen van de bar gedurende bijna 

5 jaar, krijgt ze ook een mooi bloemstuk 

overhandigd door de voorzitter. 

Daarna sluit de voorzitter om tien voor acht de 

jaarvergadering. 

 

De secretaris, 

Nelleke van der Lee-Parlevliet 
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Jaarverslag  van de secretaris  

 

We maken nu bijna een jaar gebruik van onze 

nieuwe locatie De Vleugel. Het was even 

wennen, maar dat hoort bij iets nieuws. Laten 

we vooral kijken naar de pluspunten en niet 

naar de minpunten. Dat wil niet zeggen dat we 

niet kritisch mogen zijn. Maar al met al loopt het 

nu goed en zijn we blij met ons stekkie aan de 

Aart van der Leeuwlaan 4 te Delft. Ook is de 

ruimte geschikt om in ledental te groeien. 

Helaas blijft dat nog uit. Precieze cijfers volgen 

verder in het verslag.  

Zoals u van mij gewend bent, zet ik de 

hoofdpunten op een rijtje. 

 

Bestuur 

Het bestuur is in 2014 niet gewijzigd en bestaat 

uit 5 personen; de voorzitter Anke Hom, de 

penningmeester Trudi Bommelé, 2 algemene 

leden Jenny Omvlee en Milton Russel en de 

secretaris, ondergetekende. We zijn dit jaar als 

bestuur 5 keer bij elkaar gekomen om te 

vergaderen. Heeft u punten of dingen die 

aandacht vragen, geef het aan één van ons 

door.  

Voor 2015 komt er 1 vacature in het bestuur, 

omdat de penningmeester reglementair 

aftreedt. Trudi Bommelé stelt zich helaas niet 

meer herkiesbaar voor 2015. Het bestuur is 

daarom op zoek naar iemand die de functie 

wil overnemen. Heeft u interesse of vragen, stelt 

u ze gerust en meldt u aan. 

 

Ondersteuning 

Het bestuur wordt ondersteund door de 

volgende commissies: de Technische 

Commissie, de Commissie van Beroep en de 

Kascontrolecommissie.  

Daarnaast hebben we een eigen blad het Ei, 

dat eenmalig in december wordt uitgebracht. 

Jenny Omvlee is de redacteur en zij is tevens 

webmaster van onze site www.bridgeclub-

prometheus.nl. Bezoekt u die nog wel eens? Er 

is van alles te vinden; van de laatste uitslagen 

tot het huishoudelijk reglement. Maar ook leuke 

foto’s en archiefmateriaal. Dat doet Jenny 

echt heel consistent, dus een dikke pluim is hier 

wel op zijn plek. 

En dit jaar hadden we ook de lustrumcom-

missie. Fred van Leeuwen, Elize Guse, Ria 

Schoneveld en Jenny Omvlee: hartelijk dank 

voor een superfeestje op vrijdag 9 mei 2014!  

Op onze site vindt u de link naar de vele foto’s 

die die dag zijn gemaakt. Wellicht wilt u weer 

een keertje kijken om de leuke herinneringen 

op te halen. Op naar het volgende lustrum. 

 

Leden 

Het jaar 2014 begonnen we met 52 leden. 

Mede door de introductie van inloopbridge, 

kwamen de volgende leden (opnieuw) bij de 

club: Jan Berkien, Hans van Geest, Ton Heijdel, 

Andrea Haarmans, Willemijn Verkerk, Margriet 

Danker van Heese, Joke Kollen, Marleen 

Mergler en Ingrid Kappe. We heten hen 

natuurlijk van harte welkom.  

Ook Dorie Engels hadden we welkom geheten 

als nieuw lid in 2014, maar helaas is zij op 27 

oktober geheel onverwachts overleden.  

In de loop van het jaar hebben enkele leden 

ook (weer) hun lidmaatschap opgezegd: Ton 

Heijdel, Joop Keus, Andrea Haarmans, Willemijn 

Verkerk en Tiny Pijnacker. En per 1 januari 2015 

gaan ook Marijke Graveland en Piet van 

Laarhoven Bridgeclub Prometheus verlaten.  

Altijd jammer en een beetje verdrietig om 

afscheid te nemen! Maar we wensen hen allen 

wel. 

Het is even rekenen, maar dan beginnen we 

het jaar 2015 met 54 leden. Positief is natuurlijk 

dat het meer is, dan aan het begin van het 

jaar. Maar het bestuur had gehoopt op een iets 

grotere groei. Het blijft daarom een punt van 

aandacht op de agenda. 

 

Bar 

De bardienst moest anders worden ingevuld op 

de nieuwe locatie en het was zoeken naar een 

oplossing. Gelukkig heeft het bestuur Marian 

Reijmers bereid gevonden, om de bar tijdens 

de pauze te runnen. En met behulp van de 

corveedienst en incidentele invallers loopt het 

aardig. Bedankt Marian! Wellicht niet altijd 

vlekkeloos, maar het is vrijwilligerswerk en alles is 

voor verbetering vatbaar. Het bestuur staat 

hiervoor altijd open. Dus roept u maar!  

 

De prijzen van de consumpties zijn in 2014 

ongewijzigd gebleven. Het kopje koffie en de 

frisdrank 1 euro, thee 0,75 euro en wijn & bier 

1,50 euro.  

Ik begeef me nu een stukje op het terrein van 

de penningmeester, maar ik wil het toch nog 
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 een keer vermelden. De netto opbrengsten 

van de thee en koffie worden in mindering 

gebracht bij de huurkosten. Deze zijn een stuk 

gestegen en de kans is groot dat ook in 2015 

de kosten zullen stijgen. Zeker nu de gemeente 

Delft in zwaar weer zit qua financiën.  

We zijn een financieel gezonde club, maar 

willen dit ook blijven. Dus neem nog een 

consumptie …☺ 

 

Tot slot nog even een woordje van dank 

gericht aan Jan Berkien. Hij heeft geprobeerd 

een bridgeweekend te organiseren. Echter 

door gebrek aan inschrijvingen kon die niet 

doorgaan. Volgend jaar gaan we het op een 

andere manier proberen. Maar dat hoort of 

leest u nog wel in 2015. 

 

Ik sluit facultatief af door u een gezond, 

sportief, plezierig, super, spetterend, rustig 

……(zelf in te vullen) 2015 toe te wensen! 

 

Nelleke van der Lee-Parlevliet 

 

De secretaris   

Nelleke van der Lee-Parlevliet 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 

Verplichte denkpauze 

 

Zuid zegt ‘stop’en opent met 2.  

De dame op de weststoel maakt 

aanstalten iets te zeggen, waarop  

zuid geïrriteerd opmerkt ‘dat een 

denkpauze van 10 seconden  

verplicht is’.  

De dame kijkt demonstratief op  

haar horloge en telt hardop tot 10, 

waarop zuid boos wordt en de 

wedstrijdleider roept.  

U komt als geroepen’, zegt mevrouw west, 

‘meneer hier heeft voor zijn beurt 

geopend’. 

 

Uit: Sint en Schipperheijn: Bridgetips 4 
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Competities en drives 2014 

Hieronder de 5 hoogste scores van de competities: 

 

Wintercompetitie (7-1-2014 t/m 5-2-2014) 

 

Eindstand A-lijn: 

 1 Duin/Heijmans 60,66% 

 2 Hoogwater/Pruijsers 56,82% 

 3 Kras/de Vreede 55,13% 

 4 Graveland/van Laarhoven 53,86% 

 5 Romeijn/van Velzen 53,80% 

 

Eindstand B-lijn: 

 1 Hakvoort/Llurba 59,95% 

 2 de Haan/de Haan 56,01% 

 3 Janssen/Schoneveld 52,35% 

 4 Boot/Graveland 52,29% 

 5 Nonhebel/Nonhebel 50,63% 

 

Voorjaarscompetitie (18-2-2014 t/m 1-4-2014) 

 

Eindstand A-lijn:  

 1 Halkes/Janssen 58,11% 

 2 Duin/Heijmans 56,28% 

 3 Hakvoort/Llurba 56,21% 

 4 Hoogwater/Pruijsers 54,93% 

 5 Kras/de Vreede 52,23% 

 

Eindstand B-lijn:  

 1 Hom/Hom 56,02% 

 2 Boot/Graveland 54,15% 

 3 van ’t Noordende/Vink 52,30% 

 4 van Geest/Adriaanse 52,14% 

 5 Bommelé/Heinrichs 52,07% 

 

Slotcompetitie (8-4-2014 t/m 20-5-2014) 

 

Eindstand A-lijn:  

 1 Duin/Heijmans 56,97% 

 2 Guse/Moors 55,91% 

 3 Romeijn/van Velzen 55,32% 

 4 Hoogwater/Pruijsers 53,49% 

 5 Kras/de Vreede 53,01% 

 

Vervolg Slotcompetitie: 

 

Eindstand B-lijn:  

 1 Haarmans/van Geest 58,26% 

 2 de Haan/de Haan 54,97% 

 3 van Geest/Christiaanse 54,54% 

 4 Janssen/Schoneveld 53,86% 

 5 Bommelé/Heinrichs 53,08% 

 

Herfstcompetitie (2-9-2014 t/m 7-10-2014) 

 

Eindstand A-lijn: 

 1 Guse/Moors 55,44% 

 2 Romeijn/van Velzen 54,09% 

 3 Duin/Heijmans 53,64% 

 4 Kras/de Vreede 53,15% 

 5 Hakvoort/Llurba 52,07% 

 

Eindstand B-lijn: 

 1 Hoogeveen/Omvlee 61,47% 

 2 van Oers/Visser 57,28% 

 3 Boonmann/Lieben 55,74% 

 4 Bommelé/Faessen 53,65% 

 5 Jansen/van der Lee 53,26% 

 

Tussencompetitie (14-10-2014 t/m 9-12-2014) 

 

Eindstand A-lijn:  

 1 Guse/Moors 58,49% 

 2 Halkes/Janssen 54,43% 

 3 Duin/Heijmans 54,27% 

  Kras/de Vreede 54,27% 

 5 Romeijn/van Velzen 52,55% 

 

Eindstand B-lijn:  

 1 Janssen/Schoneveld 57,32% 

 2 de Haan/de Haan 57,30% 

 3 Boot/Graveland 56,37% 

 4 Reijmers/Schütz 53,51% 

 5 Jansen/van der Lee 52,55% 
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Vervolg Competities en drives 2014 

Hieronder de 5 hoogste scores van de drives: 

 

Ruitenboer (11-3-2014) 

 

 1 Halkes/Janssen 70,56% 

 2 Boot/van Laarhoven 64,81% 

 3 Mur/Schimmel 57,18% 

 4 Hakvoort/Llurba 56,48% 

 5 Guse/Moors 53,94% 

 

Paasdrive (15-4-2014) 

 

 1 van ’t Noordende/Vink 65,15% 

 2 Hom/Hom 60,61% 

 3 Hakvoort/Llurba 59,66% 

 4 Boot/Graveland 59,09% 

 5 van Oers/Visser 58,14% 

 

Lustrumdrive (9-5-2014) 

 

Ochtendzitting: 

 1 Ank Hoogeveen 75,42% 

 2 Theo Schlaman 69,64% 

 3 Jenny Omvlee 69,40% 

 4 Gerda Janssen 68,63% 

 5 Ria Schoneveld  64,52% 

 

Avondzitting: 

 1 Hein van Velzen 67,08% 

 2 Sjoerd de Haan 65,83% 

 3 Piet van Laarhoven 64,88% 

 4 Ank Hoogeveen 63,63% 

 5 Hedy Steensma  62,86% 

 

Slotdrive (27-5-2014) 

 

 1 Jansen/van der Lee 61,59% 

 2 Hoogeveen/Omvlee 60,91% 

 3 Nonhebel/Nonhebel 60,23% 

 4 van Geest/Haarmans 59,28% 

  Van ’t Hul/Heijmans 59,28% 

 

Herfstdrive (21-10-2014) 

 

 1 Ans Christiaanse 64,26% 

 2 Milton Russel 64,19% 

 3 Marijke Graveland 63,98% 

 4 Sjoerd de Haan 61,38% 

 5 Hein van Velzen  61,05% 

Sinterklaasdrive (2-12-2014) 

 

 1 Visser/van der Zanden 70,83% 

 2 Guse/Moors 65,97% 

 3 Hakvoort/Llurba 65,74% 

 4 Nonhebel/Nonhebel 59,26% 

 5 van Geest/van Geest 56,94% 

 

 

    

 

 

 

 

Clubkampioen 2013-2014 

   Daan Hoogwater en Leo Pruijsers 

 

Slemkampioen 2013-2014 

   Ronald Halkes en Loes Janssen 

 

Clubmeesterpuntenladder 2013-2014 

   Arné Heijmans 

 

 

 

 

    

 

 

 
Voorzitter en clubkampioenen 2013-2014 
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Concept-jaarprogramma seizoen 2015-2016 

 

 september 2015 

 1 Herfstcompetitie 1 

 8 Herfstcompetitie 2 

 15  Herfstcompetitie 3 

 22 Herfstcompetitie 4 

 29 Herfstcompetitie 5 

 

 oktober 2015 

 6 Herfstcompetitie 6 

 13  Tussencompetitie 1 / 

  Districtsviertallencompetitie 1 

 20 Vrij spelen 

 27 Tussencompetitie 2 / DVC 2 

 

 november 2015 

 3 Tussencompetitie 3 / DVC 3 

 10  Tussencompetitie 4 / DVC 4 

 17  Tussencompetitie 5 / DVC 5 

 24 Tussencompetitie 6 / DVC 6 

 

 december 2015 

 1 Sinterklaasdrive 

 8 Tussencompetitie 7 /DVC 7 

 15 Wintercompetitie 1 

 22 Kerstdrive  

 29 Geen bridge 

 januari 2016 

 5 Wintercompetitie 2 

 12 Jaarvergadering / Wintercompetitie 3 

 19 Wintercompetitie 4 

 26 Wintercompetitie 5 

 

 februari 2016 

 2 Wintercompetitie 6 

 9 Voorjaarscompetitie 1 

 16 Voorjaarscompetitie 2 

 23  Voorjaarscompetitie 3 

 

 maart 2016 

 1 Ruitenboer  

 8 Voorjaarscompetitie 4 

 15 Voorjaarscompetitie 5 

 22  Paasdrive  

 29  Voorjaarscompetitie 6 

 

 april 2016 

 5 Slotcompetitie 1 

 12 Slotcompetitie 2 

 19 Slotcompetitie 3 

 26  Slotcompetitie 4 

 

 mei 2016 

 3  Slotcompetitie 5 

 10 Slotcompetitie 6 

 17 Slotcompetitie 7 

 24 Slotdrive 
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Speeldata en corvee 2015 

 

januari   

Johan Boonmann 

Fred van Leeuwen 

Joke Kollen * 

 

Wintercompetitie 

6  WC 2 

13  ALV / WC 3 

20 WC 4 

27  WC 5 

 

februari   

Martha Schütz 

Alex Visser 

Anneke Nonhebel 

 

3 WC 6 

Voorjaarscompetitie 

10  VC 1 

17 VC 2 

24 VC 3 

 

maart   

Ingrid Kappe* 

Gaby de Haan 

Sjoerd de Haan 

 

3 Ruitenboer  

11  VC 4 

17 VC 5 

24 VC 6 

31 Paasdrive 

 

april   

Hedy Steensma 

Daan Hoogwater 

Ank Hoogeveen 

  

Slotcompetitie  

7 SC 1 

14 SC 2 

21 SC 3 

28 SC 4 

 

mei   

Marinus Hom 

Henk van Oers 

Gerda Jansen 

 

5 Geen bridge 

12 SC 5 

19 SC6 

26 Slotdrive 

 

* gewijzigde indeling 

 

 

Ruitenboer 2015 

 

 3 maart  Voorronde op de club 

   29 maart  Halve finale 

 19 april Finale 

 

    
 

 

 

 

 

 

Tanthofdreef 7 

2623 EW Delft  

015-2618823 

 

www.kontrastdelft.nl 

Verhinderd?  

Svp bijtijds afmelden!  

 

 tot 17.00 uur via onze website: 

www.bridgeclubprometheus.nl    

 tot 18.00 uur door even te bellen met  

Milton Russel: 015-2567910 

 

 

    

 

 

 

Kerk 

Een bridger komt zondagmorgen tien 

minuten te laat de bridgezaal 

inrennen. 

‘Waarom ben je zo laat?’, vraagt de 

wedstrijdleider. ‘Ja, zie je, het is zondag 

en ik gooide dus kop of munt of ik naar 

de kerk zou gaan of gaan bridgen’. 

‘Nou en, waarom dan zo laat?’ 

‘Ik moest 18 keer gooien.’ 

 

Uit: Sint en Schipperheijn: Bridgetips 4 

 
 

 

    
 

 

 

 

Fijne feestdagen  

en  

veel bridgeplezier in 

het nieuwe jaar! 

 

 

 

    

http://www.bridgeclubprometheus.nl/

