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De opening 
 
Het is gelukt: er ligt weer een Ei voor u! 
Zoals altijd aan het einde van het jaar, is een 
groot aantal pagina’s ingeruimd voor de 
algemene ledenvergadering in januari. Dank 
aan de bestuursleden die daarvoor tijdig de 
stukken aanleverden. 
En gelukkig waren er genoeg leden die kopij 
aanreikten, zodat ik er weer een aardig gevuld 
Ei van kon maken: Bart, Hein, Eliza, Johan en 
Lucie, bedankt! De foto’s zijn deze keer 
gemaakt door Alex (ook bedankt!) en mijzelf. 
 
Ik wens u veel leesplezier, fijne feestdagen en 
een geweldig nieuw bridgejaar!! 
 
Jenny Omvlee 
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Van de voorzitter 
 
Beste Bridgers, 
 
Na drie heerlijke weken vakantie vol cultuur en 
natuur in Thailand neem ik nu snel de pen ter 
hand. 
Gisterenavond heeft het bestuur beraad 
gehouden omdat zij vreesde dat er door de 
terugloop van het aantal leden een precaire 
situatie zou ontstaan. Leegloop bij bridgeclubs 
is trouwens een landelijk verschijnsel o.a. door 
de vergrijzing en vooral door het ontbreken van 
aanwas van jongeren. Voor deze laatste groep 
heeft bridge een oubollig imago; gamen is veel 
spannender. Voor ouderen gaat de voorkeur 
naar overdag spelen, dikwijls bij een niet bij de 
NBB aangesloten club.  
Gelukkig is onze situatie absoluut niet zo nijpend 
dat er direct maatregelen genomen moeten 
worden. Wij gaan sowieso dit seizoen gezellig 
verder spelen in twee lijnen. Toch willen wij allen 
in overweging geven dat als de condities voor 
competitiebridge er niet meer zouden zijn: wat 
doet Bridgeclub Prometheus dan? Fuseren… 
opheffen… doorgaan…. ? 

Denk erover na en als het moment er ooit is, 
zullen we met z’n allen beslissen. Hopelijk duurt 
dat nog heel lang, want wij willen volgend jaar 
september graag met een feestelijk tintje vieren 
dat Bridgeclub Prometheus vijftig jaar geleden 
werd opgericht.  
Wel doen wij een dringende oproep om trouw 
op de speelavonden aanwezig te zijn. Maak 
reclame voor Bridgeclub Prometheus onder 
familie, vrienden en collegae. Vorig jaar 
hebben wij ongeveer vijftienhonderd mooie 
flyers verspreid in de omgeving van de Vleugel 
met als resultaat een aantal nieuwe leden, 
maar helaas niet de toestroom die we hadden 
gehoopt. Bovendien wordt de spoeling ook 
dun wat betreft corveeërs, commissie- en 
bestuursleden. Dus hopen wij op medewerking 
als er een beroep op u wordt gedaan. 
Tenslotte leven we in een participatiemaat-
schappij en bridgen kun je uiteraard ook niet in 
je eentje. 
 
Rest mij iedereen fijne feestdagen toe te 
wensen namens het hele bestuur. 
Tot volgend jaar!    
 
Anke Hom

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Bridgeprobleem 

West is gever, allen zijn kwetsbaar. 
De bieding gaat als volgt: 

W N O Z 
1♥ dbl 4♥ 4♠ 
allen passen 

Het 1♥-bod belooft een 5-kaart; het doublet 
van Noord is informatief. 
De uitkomst, ♥Heer, is de hoogste van een 
serie. Gelet op de opening is het zeker dat West 
beschikt over ♦Aas.  
Wat is nu een 100% zekere speelwijze om het 
contract te maken ? 

De oplossing staat op pagina 8. 

Bart Moors 
♣ ♦ ♥ ♠

In memoriam 

In februari ontvingen wij het verdrietige bericht 
dat ons bridgeclublid Ton Romeijn plotseling 
was overleden. Ton was jarenlang lid van onze 
bridgeclub. Ton en zijn bridgepartner Hein 
kenden elkaar zo'n 60 jaar en speelden al 50 
jaar samen. Ze speelden een speciaal systeem 
waarbij regelmatig gealerteerd moest worden. 
En daarmee waren ze succesvol. Ze eindigden 
steevast ergens bovenaan in de A-lijn, werden 
verschillende malen slemkampioen en soms 
vertegenwoordigden ze onze club bij het 
viertallen en Ruitenboer. Ton is 75 jaar 
geworden. 

♣ ♦ ♥ ♠

De Romeinse brug 

Achttien februari  overleed mijn bridgepartner  
Ton Romeijn. Vlak na de oprichting van  
Prometheus werden wij lid van deze 
bridgeclub. Naast 50 jaar bridgepartners  
hadden wij best wel veel  gemeen. De 
jazzmuziek was een van die dingen.  In de 
zestiger jaren gingen wij niet naar disco’s, maar 
naar jazzconcerten.   
Tijdens de crematieceremonie van Ton was de 
muziek dan ook wat Ton zou willen horen. 
Hoogtepunt voor mij was het nummer Autumn 
Leaves met Miles Davis en Cannonball  
Adderley.  

Twee maanden na de crematie was ik met 
Joke en haar zus met bridgevakantie in 
Portugal (ik was daar met Ton in 2002 ook al 
eens geweest).  
De dames waren winkelen en ik genoot van 
het mooie weer op ’n terrasje bij de 
”Romeinse” brug  in het stadje Tavira. Vanaf die 
brug hoorde ik ‘n saxofoon ….Autumn 
Leaves….. . Niet gek dat ik aan Ton dacht. 
Later liep ik toch even naar die drie mannen op 
de brug om wat euro’s te doneren. Ze stopten 
de muziek en speelden weer ….Autumn 
Leaves. Nee, ik had er niet om gevraagd. Ik 
heb er bij staan janken en toen ik wegliep,  
voelde ik 3 paar ogen in m’n rug…. 

Hein van Velzen 

♣ ♦ ♥ ♠

Tijdens de kerstdrive vorig jaar kreeg Ton het 
certificaat meesterpunten voor Kandidaat 
Bondsmeester - voor 10.000 meesterpunten -  en de 
bijbehorende speld uitgereikt door de voorzitter. 

♣ ♦ ♥ ♠

♠ H V 9 8 
♥ A B
♦ 7 6 4
♣ A B 3 2

N 
W O 

Z 

♠ A 10 7 6 5 2
♥ 8
♦ H 8 2
♣ H 9 5

Jenny
Markering
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Gids voor bridge  
Rechten en plichten aan de bridgetafel ter 
waarborging van een plezierige sfeer. 

Vanaf januari 2011 hebt u in elk Ei een (deel 
van een) hoofdstuk uit de ‘Gids voor bridge’ 
van Rob Stravers kunnen lezen. Zo kwamen de 
kunst van de hoffelijkheid, het omgaan met 
onregelmatigheden en rechten en plichten 
tijdens het bieden en spelen voorbij.  
Een onderwerp is nog niet aan bod geweest en 
daarmee wil ik de reeks bijdragen uit de ‘Gids 
voor bridge’ afsluiten: de bridgezitting. 

♣ ♦ ♥ ♠

De bridgezitting 

De klok 
Voor clubbridge geldt in de regel een speeltijd 
van een half uur voor vier spellen. Het spreekt 
vanzelf dat minder ervaren spelers alle ruimte 
krijgen om zich die snelheid eigen te maken. 
Zonder straf voor tijdsoverschrijding of een 
minder gespeeld spel. Elke club bepaalt de 
wijze waarop met tijd wordt omgegaan. Het is 
goed om de afspraken daarover op te nemen 
in het clubreglement. 

De plaats aan tafel 
Het speelschema bepaalt tafel en speel-
richting. Per wedstrijd houdt elke speler een 
vaste plaats binnen die richting. Begint u op de 
noordplaats, dan mag u een volgende ronde 
niet zuid gaan zitten. 

Verantwoordelijkheid voor de juiste gang van 
zaken aan tafel 
Vaak wordt gedacht dat de noordspeler 
(extra) verantwoordelijk zou zijn voor de juiste 
gang van zaken. Dat is een misverstand.  
Alle spelers hebben een gelijke verantwoor-
delijkheid voor een goed verloop, de juiste 
speelrichting, de juiste spellen én de juiste 
tegenstander. 

Als moet worden geschud 
De kaarten moeten worden geschud in aan-
wezigheid van minstens één tegenspeler.  
Ze moeten, kaart voor kaart, met de beeldzijde 
naar beneden, worden gegeven in vier 
handen van dertien kaarten. Elke hand wordt 
daarna met de beeldzijde naar beneden in 
één van de vier vakken van het bord gestoken. 

De kaarten delen volgens de wijzers van de 
klok heeft de voorkeur. 

De kaarten uit het bord pakken 
U mag alleen uw eigen kaarten uit het bord 
pakken. Voordat u uw kaarten inziet, moet u ze 
tellen met de beeldzijde naar beneden. Hebt u 
niet precies dertien kaarten, vraag dan naar 
de arbiter; die zorgt voor herstel. 

Rondpas 
Als na het schudden en geven een spel wordt 
rondgepast, mag niet opnieuw worden 
geschud en gegeven. Er kunnen immers spelers 
zijn die wél zouden openen. 

De kaarten terugstoppen 
Tot er overeenstemming is over het aantal 
gemaakte slagen, laat u uw kaarten in de 
gespeelde volgorde liggen. Bij onenigheid over 
het aantal gemaakte slagen, verliest u met te 
vroeg schudden een belangrijk bewijsstuk. 
Pas als beide partijen het eens zijn, schudt u uw 
kaarten en stopt u ze terug. Dat schudden is 
verplicht. Helemaal na een rondpas. Tel uw 
kaarten voordat u ze terugstopt. Doe dat 
vooral als u met uw tafelgenoten hebt 
‘nagekaart’. 
De kaarten van een andere speler mag u niet 
aanraken. Ook niet na afloop 
van het spel. Lijkt dat toch noodzakelijk, dan 
moet de arbiter daar toestemming 
voor geven. 

Elke ronde 
Controleer aan de hand van uw loopbriefje 
en/of Bridgemate of u met de juiste tegen-
standers en spellen aan de juiste tafel en in de 
goede richting zit. Wissel na de begroeting en 
voor aanvang van het eerste spel de systeem-
kaarten en de bijzonderheden van elkaars 
biedsysteem uit. 

Einde ronde 
U mag de tafel pas verlaten als toestemming is 
gegeven om te wisselen. 
Worden de spellen uitgewisseld met een 
andere tafel, dan hebben de hoogst 
genummerde tafels een terugbrengplicht. Dat 
mag u wél doen voor het sein om te wisselen. 
Alle vier de spelers zijn verantwoordelijk voor de 
goede gang van zaken, dus ook voor het 
terugbrengen van de spellen. 

♣ ♦ ♥ ♠



Afscheid van onze wedstrijdleider…. Dag Milton! 

Jammer genoeg gaan we aan het eind van dit 
jaar afscheid nemen van onze wedstrijdleider 
Milton Russel. De kerstdrive is de laatste avond 
onder zijn leiding. 
Milton is sinds april 1992 lid van onze club, sinds 
1999 wedstrijdleider en sinds 2002 lid van het 
bestuur. In al die jaren heeft hij heel veel werk 
verricht voor de club en wij willen hem daar 
heel erg voor bedanken! We wensen Milton het 
allerbeste en natuurlijk hopen we dat hij toch 
nog regelmatig een avondje met ons mee 
komt spelen! 

♣ ♦ ♥ ♠

Bedankt Milton! 

Medio november krijgen we te horen dat Milton 
per 1 januari zijn lidmaatschap van Bridgeclub 
Prometheus opzegt.  
Milton? vroeg ik me af, dat kan niet! Zolang ik 
me de club herinner was ie daar. Of het was in 
TPD, of in de kantine van het hoofdgebouw, of 
in de kelder van Scheikunde. En de laatste 
jaren op de Brasserskade en nu in dit centrum 
aan de Aart van der Leeuwlaan 4. 
En niet zomaar aanwezig…..  maar altijd bezig 
met voorbereiden van wedstrijden, sjouwen 
met tafels, loopbriefjes maken en aanpassen bij 
onverwachte afwezigheid, melden van 
bijzonderheden, wedstrijd leiden, verzorgen 
van uitslagen, maar ook, opruimen, je noemt 
het. 
Zelfs al had je corveedienst, voordat je binnen 
kwam stond alles al klaar… 
Na afloop, iedereen naar huis, maar Milton blijft 
uren lang bezig met het controleren en 
handmatig invoeren van de scores. Sinds de 
introductie van biddingboxen is het verwerken 
van uitslagen een stuk eenvoudiger geworden, 
gelukkig. 
En wie weet nog bij voorgesorteerde spellen, 
de beroemde “Milton’s spelletjes”? Bizarre 
verdelingen die bij top-integraal verrassend 
vaak voorkwamen. Tot op de dag van 
vandaag gebruik ik de term “Milton spelletje” 
als ik een vreemde kaartverdeling aantref, al 
hoeven we de spellen (als niet meespelende 
vrijwilliger) niet meer te dupliceren. 
Beste Milton, ik snap wel dat je het na al die 
jaren iets rustiger aan wil doen. Een extra 
avondje thuis zal zeker gewaardeerd worden.  

Je hebt wel beloofd ons niet helemaal te 
verlaten en daar hou ik je aan. Dit is geen 
afscheidsbriefje. Dit is om je te bedanken voor 
al je goede zorgen in al die jaren.  
Je was voor onze club jarenlang de steunpilaar 
die geen enkele club kan missen. 

Eliza Guse 
♣ ♦ ♥ ♠
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Geen weg terug 

Twee echtparen speelden tegen elkaar in de 
eindfase van het Engelse kampioenschap voor 
gemengde teams in 1956.  
Dit was het beslissende spel: 

West Noord Oost Zuid 
2♥ 

pas 3♥ pas 4SA 
pas 5♥ pas 5SA 
pas 6♦ pas 7♥ 
pas pas pas 

West kwam uit met ♠2 en de leider zag dat ze 
in een goed contract zat. Ze won de slag, 
speelde ♥A en - met ingehouden adem - ♥H. 
Toen beide tegenstanders bekenden, legde  
ze haar kaarten open op tafel met een 
triomfantelijk: ‘Dat zijn ze!’. 
Noord en zuid feliciteerden elkaar, maar dat 
werd verstoord door oost die verklaarde niet 
gelukkig te zijn met de claim. 
‘Maar ik speel natuurlijk nog een keer troef’, zei 
zuid met een beklemd gevoel.  
‘Uiteraard’, echode noord. 

In die tijd waren de regels op dit punt heel 
streng. Aangezien zuid, op het moment dat ze 
claimde, verzuimde te melden dat ze de 
laatste troef zou trekken, werd haar verboden 
troef te spelen (tenzij dat niet anders kon) zo 
lang een der tegenstanders nog een troef had. 

Wat, denkt u, was het resultaat van deze straf? 
De oplossing staat op pagina 8. 

Uit: Terence Reece & David Bird: 
Beroemde spellen van topspelers, 1991 

Bridgeterminologie 

Gelezen:  
Van bridge begrijp ik geen jota, maar de 
bridgerubriek is aan mij zeer besteed.  
Ik lees al die curieuze termen, wat heet, 
ik vreet ze.  

‘Dan volgt oost bij niemand kwetsbaar 
met 2SA, zuid past, noord doubleert, 
daarna forceert noord en besluit zuid 
de bieding’. Kom daar eens om in een 
gewoon boek, dat is toch pure 
literatuur?  
‘In de praktijk ecarteert oost drie 
hartens, zodat hij na het incasseren van 
vier ruitenslagen in de hartenvork van 
noord moet spelen’. Het zegt me niets, 
daarom vind ik het zo prachtig.  
‘Ook hier de ♦9 als start, gedoken door 
oost voor zuids boer, maar nadat het 
klaverzitsel duidelijk was geworden zag 
de leider geen andere kans dan de 
hartensnit die mislukte, waarna oost 
nog vijf ruitenslagen opraapte, twee 
down, een swing van 12 imps in ons 
voordeel’.  

En de (onbekende) auteur besluit:  
‘Van mijn leven wil ik het spel niet leren, 
het zou de lol er helemaal afhalen’.  

Uit: Sint en Schipperheijn: Bridgetips 4 

♣ ♦ ♥ ♠

♠ H 7 6 4 
♥ 10 8 3
♦ A B 2
♣ A V 3

♠ V 10 5 2 N ♠ B 9
♥ 5 4 W O ♥ B 6 2
♦ - Z ♦ 10 9 8 5 3
♣ H B 8 7 6 4 2 ♣ 10 9 5

♠ A 8 3
♥ A H V 9 7
♦ H V 7 6 4
♣ -



Oplossing bridgeprobleem 

Vermijd de snit op ♣V want als oost aan slag 
komt verlies je drie slagen in ruiten. 
Neem de uitkomst met het Aas in noord en 
haal de troeven eruit. Speel vervolgens ♣A en 
♣H eindigend in noord, speel dan ♥B en
verwijder daarop in zuid de laatste klaveren.
West komt met ♥V aan slag en nu doen zich
twee mogelijkheden voor:

1. West heeft geen klaveren meer en is
gedwongen ruiten te spelen of in de
dubbele renonce harten. In beide
gevallen verdwijnt een ruitenverliezer.

2. West heeft nog een klaveren en speelt
deze; in noord wordt de boer gelegd.
→ Neemt oost met de vrouw dan troeft
zuid en ligt in noord de laatste klaveren
waarop een ruiten verdwijnt.
→ Bekent oost niet meer dan verdwijnt in
zuid een ruiten op klaverboer.

Zuid verliest nooit meer dan één hartenslag en 
twee ruitenslagen. 

Zo lag het hele spel: 

Bart Moors 

♣ ♦ ♥ ♠

Oplossing Geen weg terug 

Aangezien het niet was toegestaan de laatste 
troef te trekken, schakelde zuid over op de 
ruitenkleur. Arme oost moest vijf maal bijlopen: 
de laatste ruiten werd getroefd in dummy.  
De hoogste klaveren en schoppen volgden, 
waarna de leider alleen nog troeven had en 
eindelijk de laatste troef kon trekken.  
Dertien slagen gemaakt. 

Zou zuid 7♥ hebben gemaakt  als de tegen-
partij geen straf had gevorderd? 
Ze zou zonder twijfel de laatste troef hebben 
getrokken. Als dan het slechte zitsel blijkt, is er 
een mogelijkheid een schoppen af te gooien 
op ♣A en een schoppen te troeven, in de 
hoop dat ze 3-3 vallen. Dat mislukt. 
Een betere kans is een mogelijk dwang in de 
zwarte kleuren tegen west, die zuid bereikt door 
♥7 te spelen in onderstaande positie.

In de praktijk evenwel had de leider de 
schoppen-uitkomst in dummy genomen en 
daarmee was na de derde ronde de weg 
terug afgesneden.

♠ H V 9 8
♥ A B
♦ 7 6 4
♣ A B 3 2

♠ B 3 N ♠ 4
♥ H V 9 7 3 W O ♥ 10 6 5 4 2
♦ A V 9 5 Z ♦ B 10 3
♣ 8 6 ♣ V 10 7 4

♠ A 10 7 6 5 2
♥ 8
♦ H 8 2
♣ H 9 5

♠ H 7 6 4
♥ 10 8 3
♦ A B 2
♣ A V 3

♠ V 10 5 2 N ♠ B 9
♥ 5 4 W O ♥ B 6 2
♦ - Z ♦ 10 9 8 5 3
♣ H B 8 7 6 4 2 ♣ 10 9 5

♠ A 8 3
♥ A H V 9 7
♦ H V 7 6 4
♣ -

♠ H 7
♥ -
♦ -
♣ A V

♠ V 10 N ♠ 9
♥ - W O ♥ -
♦ - Z ♦ 10
♣ H B ♣ 10 9

♠ 8 3
♥ 7
♦ 7
♣ -
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Bijna 50 jaar … 

Vorig jaar vierden we ons eerste lustrum als 
zelfstandige club, maar de oorsprong van de 
club ligt al bijna 50 jaar terug bij de Technische 
Hogeschool Delft. 
In de herfst van 1966 besloten enkele TH-
medewerkers die al een paar jaar meededen 
aan de bedrijfsviertallencompetitie dat het tijd 
werd om een echte bridgeclub op te richten. 
De oprichtingsvergadering vond plaats in het 
oude TH-Hoofdgebouw aan de Oude Delft.  
Het eerste bestuur bestond uit Henk de Ruiter 
(voorzitter), Jaap de Waal en Dick van 
Blitterswijk. De club telde ongeveer 20 leden. 

Inmiddels zijn we bijna 50 jaar verder. Het 
ledental van de club varieerde in de loop der 
jaren van boven de honderd tot ongeveer 50, 
met nu als dieptepunt 41 leden op 1 januari 
2016. Toch hopen we hoe dan ook de 
oprichting van Bridgeclub Prometheus het 
komende jaar nog te kunnen vieren. Het 
bestuur heeft wat geld beschikbaar gesteld en 
de lustrumcommissie zal zich er over buigen 
hoe de viering wordt ingevuld. We hopen dat 
het ledental het komende jaar toch weer wat 
aantrekt zodat het geen opheffingsfeest hoeft 
te worden! 

♣ ♦ ♥ ♠

Uit het archief…. 

Het lustrumboekje bij het 2e lustrum bevatte de 
volgende advertentie: 

Eind jaren ’70 waren er twee groepen binnen 
de club: een zogenaamde gezelligheidsgroep 
en een wedstrijdgroep. Beiden hadden hun 
eigen competitiesysteem. Daarnaast speelden 
ze ook een groot aantal avonden gezamenlijk. 

Bridgepaar 

Het bridgen gaat per paar 
je speelt het beiden samen 
er geldt alleen één maar 
je moet een plan beramen 

Soms is een bieding echt 
Soms is het meer symbolisch 
maar biedt je partner slecht 
dan wordt je melancholisch 

Johan Mastbroek & Lucie van Gansewinkel 

Systemen 

Het antwoord op 1 sans 
stelt velen voor problemen 
Jacoby en Staymans 
Onmooglijke systemen 

Een negatief doublet 
is ook een kwade dobber 
want als je er niet op let 
dan ben je plots een tobber 

Johan Mastbroek & Lucie van Gansewinkel 
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♣ ♦ ♥ ♠ 

Thuis heb ik nog een ouwe 
kaart 
 
(Te zingen op de wijze van ‘Het dorp’ van  
Wim Sonneveld) 
  
Thuis heb ik nog een ouwe kaart, 
Met mijn systeem van toen bewaard,  
Met minstens vierkaart klaveren. 
Als je ook wou naar Biarritz, 
Dan was het een systeem van niets, 
Maar het zegt hoe ik begonnen ben. 
 
Ons bridge, ik weet nog hoe het was. 
We kenden nog geen sterke pas, 
En zeker niet in onze kluppen. 
We maakten wel eens foutjes hoor, 
Maar toch…. Het spelen kon erdoor. 
Ons bridge, met downs en uppen. 
 
Refrein: 
En met de kaarten van mijn partner, 
Kan ik de hele wereld aan. 
We zijn nog jong, en hopen vurig, 
Dat dit nooit voorbij zal gaan. 
 
Wat boden we eenvoudig toe, 
Maar toch, we werden kampioen, 
Zonder teveel aan overleg. 
Maar blijkbaar boden we verkeerd, 
Want bridge werd gemoderniseerd, 
En nu zijn we op de goede weg. 
 
Want zie, wat zijn we in ons sas, 
We zeggen bijna nooit meer pas, 
En bieden ook met biddingdozen. 
Met zwakke tweeën bovenal, 
En slemconventies zonder tal, 
We lijken echte virtuozen. 
 
Refrein: 
En met de kaarten van mijn partner, 
Kan ik de hele wereld aan. 
We zijn nog jong, en hopen vurig, 
Dat dit nooit voorbij zal gaan. 
 

Uit:  Kaart-lezen; vrolijk rijm en lied tegen 
kaartverdriet, door Wim Overgaag 
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Agenda voor de algemene ledenvergadering  
van  Bridgeclub Prometheus  
 
 
Datum: Dinsdag 19 januari 2016 
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 13 januari 2015 
 
3. Jaarverslag van de secretaris 
 
4. Financiën 
 
5. Bestuursleden 

Reglementair zijn de secretaris en een lid aftredende bestuursleden. 
Milton Russel en Nelleke van der Lee stellen zich niet meer herkiesbaar. 

 
6. Commissies 

a. Kascontrole commissie 
b. Technische commissie 
c. Commissie van beroep 
d.  Lustrumcommissie 

 
7. Jaarprogramma 2016-2017 
 
8. Wedstrijdzaken 
 
9. De toekomst van Bridgeclub Prometheus 
 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Concept-notulen  Algemene ledenvergadering 13 januari 2015 
 
Aanwezig:  
Het bestuur: 

• Anke Hom (voorzitter) 
• Trudi Bommelé (penningmeester) 
• Nelleke van der Lee (secretaris) 
• Milton Russel (lid) 
• Jenny Omvlee (lid) 

 
35 leden: 

Aad van ’t Noordende, Alex Visser, Ank Hoogeveen, Anneke & Jacques Nonhebel, Daan 
Hoogwater, Frans de Vreede, Fred van Leeuwen, Gaby & Sjoerd de Haan, Gerda Janssen, 
Gerrit Hakvoort, Gert Mur, Hedy Steensma, Hein van Velzen, Helmi Faessen, Henk Kras, Henk 
van Oers, Ingrid Kappe, Jack Graveland, Jan Berkien, Jan Lieben, Jan van der Zanden, Johan 
Boonmann, Joke Boot, Joke Kollen, Leo Pruijsers, Margriet Danker, Marleen Mergler, Martha 
Schütz, Peter Vink, Ria Schoneveld, Rossend Llurba, Ton Mulder en Ton Romeijn. 

 
Afwezig:  
14 leden: 

André Schimmel, Ans Christiaanse, Arné Heijmans, Bart Moors, Eliza Guse, Hermien & Hans van 
Geest, Loes Janssen, Marian Reijmers, Marijke Jansen, Marinus Hom, Nico Heinrichs, Olaf Duin 
en Ronald Halkes. 
 

 
1. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering met haar 
hamer om 19.15 uur en heet allen welkom.  
 
In het laatste Ei stond een artikel van Trudi 
Bommelé over een bridgeweekend met het 
verzoek te reageren. Er zijn geen reacties 
binnen gekomen. Het bestuur concludeert dat 
er geen animo voor is. De voorzitter bedankt 
Jan Berkien voor de energie die hij er in heeft 
gestopt om het in 2014 te organiseren. Door te 
weinig deelnemers kon het echter niet 
doorgaan. 
 
Het bestuur heeft besloten de leeftijdsgrens los 
te laten voor invulling van de corveedienst. 
Iedereen - met in achtneming van de fysieke 
gesteldheid - wordt ingedeeld en dus ook de 
bestuursleden. Op de achterkant van het 
laatste Ei treft u de indeling t/m mei 2015. Die 
blijft gehandhaafd en in september gaat de 
nieuwe regeling in. 
 
2.  Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 14 januari 2014 
De voorzitter neemt de concept-notulen van 
vorig jaar stapsgewijs door. Er zijn geen vragen 
of opmerkingen. De notulen worden goed 
gekeurd met dank aan de secretaris.  

 
3.  Jaarverslag van de secretaris 
De secretaris heeft geen aanvullingen of 
wijzigingen op het jaarverslag dat terug te 
vinden is in het Ei van december 2014.  
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
4.  De financiën 
De penningmeester licht het jaarverslag en de 
begroting toe.  
 
In 2015 krijgt de vereniging te maken met een 
flinke huurverhoging. De gemeente Delft heeft 
afgelopen jaar halverwege de prijs al ver-
hoogd van 12,50 naar 15,70 euro per uur. De 
verwachting is dat de prijs in 2015 nog verder 
gaat stijgen naar 17,50 euro per uur. In de 
begroting voor 2015 is hiervan uitgegaan.  
De gemeente bepaalt de huurprijs en zij heeft 
nog geen uitsluitsel gegeven over de huur-
prijzen van 2015. De vereniging heeft geen 
contract waarop we kunnen terugvallen. 
De kosten worden deels opgevangen door de 
baropbrengst die we in eigen beheer hebben. 
Maar het is niet zeker of dat in 2015 gehand-
haafd blijft. Mede in beschouwing genomen 
dat we de afgelopen jaren de contributie niet 
hebben verhoogd en zeker niet duur zijn ten 
opzichte van andere Delftse clubs, doet het 
bestuur een voorstel om de contributie met 
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ingang van 2015 te verhogen met 3 euro per 
persoon.  
 
Henk van Oers: Waarom moet de contributie 
omhoog? Het resultaat van 2015 is positief en 
daar is de verhoogde zaalhuur al in meege-
nomen. En mocht het toch tegenvallen, dan is 
er kapitaal genoeg om dit op te vangen. 
Eventueel kunnen dan later in het jaar alsnog 
stappen genomen worden.  
Het is een keuze van het bestuur dit te doen 
met het oog op de toekomst. Doelstelling is om 
financieel gezond te blijven. 
 
Jan Berkien: Hij stelt voor om over de contri-
butieverhoging te stemmen. 
Na de vraag van de voorzitter om de contri-
butie te verhogen met 3 euro per persoon 
worden de stemmen geteld. Van alle 
aanwezigen zijn 3 leden tegen. De overige 
aanwezigen zijn voor. Op basis van deze uitslag 
gaat met ingang van 2015 de contributie met 3 
euro per persoon omhoog. 
 
De penningmeester gaat verder met de 
toelichting. 
De reservering voor het spelmateriaal blijft op 0 
zoals eerder afgesproken en de reservering 
voor het lustrum komt op 400 euro. 
 
Daan Hoogwater: Waarom staan er 2 posten 
lustrum? Het bedrag bij lustrum zijn daad-
werkelijke kosten; 3300,80 euro dit jaar en een 
geschatte 300 euro in 2015 voor een etentje 
voor de commissieleden als dank voor hun 
inzet. Dat moet nog plaats vinden. 
De reservering lustrum is een vaste post, om 
zoals de naam zegt het geld te reserveren. 
 
Johan Boonmann: Bovenaan het overzicht 
staat per 31-12-2014 61 leden. Moeten er dat 
niet minder zijn? 
Nee, de leden die betaald hebben in 2014 
blijven tot eind van het jaar meetellen. Op  
1 januari 2015 zijn het 54 leden. Daar beginnen 
we dit boekjaar weer mee. 
 
Johan Boonmann, de voorzitter van de 
kascommissie, neemt het woord. Hij verzoekt 
de vergadering om het bestuur decharge te 
verlenen voor het in 2014 gevoerde financiële 
beleid en beheer. De penningmeester neemt 
het verslag hiervan in ontvangst. Helaas is in het 
verslag een typfoutje geslopen (2013 in plaats 
van 2014). Afgesproken wordt dat het 

document nog een keer met de juiste 
gegevens geprint wordt en ondertekend. 
 
5. Bestuursleden 
De penningmeester is reglementair aftredend 
en Trudi Bommelé heeft aangegeven niet meer 
herkiesbaar te zijn. Het bestuur heeft gelukkig 
Johan Boonmann bereid gevonden de functie 
over te nemen. Na een bedankje van het 
bestuur, neemt Trudi afscheid en wordt Johan 
opgenomen in het bestuur. Hij geeft aan ruime 
ervaring te hebben in financiële zaken en er 
vertrouwen in te hebben de functie goed te 
kunnen uitoefenen. Wij heten hem van harte 
welkom in het bestuur. 
 
De voorzitter geeft alvast aan dat in 2016 de 
secretaris en een algemeen lid reglementair 
aftredend zijn en het jaar daarop de voorzitter 
en een algemeen lid.  
 
6. Commissies 
A. Kascommissie 
Johan Boonmann verlaat de kascommissie en 
Trudi Bommelé geeft te kennen deel te willen 
nemen. Dan is de commissie weer compleet en 
bestaat naast Trudi, uit Gerda Janssen en Fred 
van Leeuwen. 
 
B. Technische commissie 
Jacques Nonhebel wordt het woord gegeven. 
Hij geeft aan dat de TC niets heeft te melden 
en zoals het nu loopt geen versterking nodig 
heeft. 
 
C. Commissie van beroep 
Bart Moors is helaas ziek, maar de voorzitter 
heeft contact met hem gehad. Hij gaf aan in 
de commissie te willen blijven. Door het vertrek 
van Piet van Laarhoven is er een plekje open. 
Die wordt opgevuld door Henk van Oers.   
 
D. Lustrumcommissie 
Het jaar 2014 was een lustrumjaar en de 
commissie heeft hier een hele mooie invulling 
aan gegeven en ook nog ruim binnen het 
budget gebleven. Het feest op 9 mei 2014 was 
zeer geslaagd en de onverwachte traktaties 
waren lekker. Met een hartelijk applaus worden 
Eliza Guse (helaas afwezig), Ria Schoneveld, 
Fred van Leeuwen en Jenny Omvlee bedankt 
voor hun inzet.  
Op naar het lustrum van 2019. 
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7.  Jaarprogramma 2015-2016 
Milton heeft geen aanvullingen op het 
jaarprogramma dat terug te vinden is in het 
laatste Ei. 
 
Ton Romeijn; Waarom doen we nog mee met 
Ruitenboer? Niemand wil toch naar Zoeter-
meer. 
De voorzitter vraagt de aanwezigen of er leden 
zijn die mee willen doen aan Ruitenboer. Jenny 
Omvlee en Ank Hoogeveen geven aan mee te 
willen doen. Dit rechtvaardigt deelname aan 
Ruitenboer. Wel wordt afgesproken begin 
februari (voor de datum van aanmelding) 
nogmaals het animo onder de leden te polsen. 
De kosten zijn niet hoog en dus ook geen reden 
om niet mee te doen.  
 
8.  Wedstrijdzaken 
Milton heeft per 1 februari 2015 overdag geen 
tijd meer om de afmeldingen/indelingen te 
coördineren. Het bestuur heeft Ank Hoogeveen 
bereid gevonden om die taak van hem over te 
nemen. De spelregels blijven onveranderd; tot 
dinsdag 17.00 uur afmelden via de site en 
tussen 17.00 en 18.00 uur via het 
telefoonnummer van Ank. Dat nummer wordt 
t.z.t. bekend gemaakt. 
 
En net als de afgelopen jaren, hebben we ook 
in 2014 niet meegedaan met viertallen. Het lukt 
maar niet om 4 mensen te vinden die mee 
willen doen. Wilt u toch meedoen, geef het 
door aan Milton. 
 
9.  Rondvraag 
Gerda Janssen: Ze neemt het bestuur kwalijk de 
penningmeester niet uitgebreid te hebben 
bedankt en vindt dat er toch wel een 
bloemetje had afgekund. De voorzitter stelt 
Gerda gerust en geeft aan dat het bestuur 

heeft gekozen om hier aan het einde van de 
vergadering invulling te geven. 
En Gerda vraagt om een actuele ledenlijst. Dat 
is geen “eigen” document, maar informatie die 
beschikbaar is gemaakt door het NBB. Via de 
site van Bridgeclub Prometheus kom je er via 
Club -> Clubgegevens -> Ledenlijst. Daar log je 
zelf in via de NBB site en krijg je de gegevens te 
zien van de clubleden. 
 
Gerrit Hakvoort: hij vraagt zich af of er niet een 
lijstje kan worden gemaakt om na te blijven. 
Milton blijkt regelmatig als enige persoon 
achter te blijven in het gebouw om af te sluiten. 
Dat vindt hij geen fijne gedachte. Afgesproken 
wordt dat de corveedienst standaard even 
informeert bij Milton of dit nodig is. 
 
Sjoerd de Haan heeft nog een vraag over de 
jaarrekening 2014. Waarom is het bedrag 
bezittingen aan het einde van 2014 kleiner 
geworden terwijl het jaar ruim 2700 euro positief 
afsluit?  
Dat heeft te maken met de 4000 euro lustrum-
kosten, dat niet in het resultaat is meegeno-
men. Tel het totaalbedrag bezittingen aan het 
begin van het jaar (12126.53 euro) op bij het 
resultaat van 2014 (2704.97 euro) en trek daar 
dan 4000 euro vanaf. Dan kom je op het totaal 
bedrag bezittingen (10831.50 euro) aan het 
einde van het jaar.  
 
10.  Sluiting 
Na uiteraard een hartelijk dankwoord van de 
voorzitter aan Trudi Bommelé - die sinds januari 
2008 penningmeester is - en overhandiging van 
een mooie bos bloemen, sluit de voorzitter om 
tien over acht de jaarvergadering af. 
 
De secretaris   
Nelleke van der Lee-Parlevliet 
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Jaarverslag van de secretaris 
 
Zo, Sinterklaas heeft het land verlaten en de 
kerstboom is inmiddels in huis gehaald. Oftewel, 
het jaar 2015 loopt ten einde. Tijd om weer 
even de balans op te maken. Ik hou van 
overzichten en lijstjes, dus ik pak het dit jaar niet 
anders aan dan vorige jaren. Gewoon alles 
even kort benoemen. Loopt u de puntjes met 
mij door? 
 
Het bestuur 
Het bestuur is in 2015 ten opzichte van 2014 
gewijzigd. Het bestaat nog steeds uit vijf 
personen: de voorzitter Anke Hom, twee  
algemene leden Jenny Omvlee en Milton 
Russel en de secretaris, ondergetekende. Maar 
de vijfde persoon, de penningmeester, is dit 
jaar nieuw in het bestuur. Johan Boonmann 
heeft de functie overgenomen van Trudi 
Bommelé. Hij heeft het goed en serieus 
opgepakt. En omdat hij het jaarverslag en de 
begroting goed en helder wil presenteren, 
heeft hij een week extra tijd gevraagd. Daarom 
heeft het bestuur besloten de geplande 
ledenvergadering niet 12, maar op 19 januari 
2016 plaats te laten vinden.   
 

Voor 2016 komen er twee  
vacatures in het bestuur:  
de secretaris en een 
algemeen lid treden 
reglementair af en beiden 
zijn helaas niet meer 
herkiesbaar voor 2016. Het 

bestuur is daarom op zoek. Heeft u interesse of 
vragen, stelt u ze gerust en meldt u aan.  
Zonder vrijwilligers kan een vereniging of club 
niet goed functioneren. Dus kijk kritisch naar uw 
agenda en stel de vraag of daar nog ruimte is 
voor 5 avonden in het jaar voor een bestuurs-
vergadering en als secretaris daarnaast 
gemiddeld 1 à 2 uur per maand, nodig voor 
o.a. de mail en ledenadministratie. Ik heb het al 
enige jaren met veel plezier gedaan, maar per 
1 januari 2016 krijg ik een nieuwe functie met 
veel nieuwe uitdagingen en meer werkdagen. 
Dat vraagt ook meer tijd en energie. Zeker in 
het begin, vandaar de beslissing te stoppen als 
secretaris. 
 
Ondersteuning 
Het bestuur wordt ondersteund door drie  
commissies: de Technische Commissie, de 
Commissie van Beroep en de Kascontrole 

Commissie. Daar valt weinig over te melden als 
secretaris. Behalve dat Milton Russel afscheid 
gaat nemen van Bridgeclub Prometheus. Naast 
de unieke persoonlijkheid zelf, verliest de club 
daarmee een algemeen lid van het bestuur, 
een wedstrijdleider en een link met de 
Technische Commissie. 
Op dit moment heeft de Technische Commissie 
aangegeven geen aanvulling nodig te hebben 
en neemt Leo Pruijsers de taken over van Milton 
als wedstrijdleider. En dit jaar heeft Ank 
Hoogeveen al het stokje van hem overge-
nomen betreffende het afmelden voor een 
clubavond. Daar had dat drukke baasje al 
geen tijd meer voor. 
We hebben dit jaar eigenlijk ook een vierde  
- slapende - commissie: de Lustrumcommissie.  
Vorig jaar hadden we een lustrumjaar en we 
hebben dat uitgebreid gevierd. Maar wellicht 
zit er volgend jaar nog iets in het verschiet?  
 
Voor de communicatie hebben we een eigen 
website http://www.bridgeclubprometheus.nl 
en een clubblad Het Ei, dat een keer per jaar in 
december wordt uitgereikt. Beide worden 
mogelijk gemaakt door ons algemeen lid in het 
bestuur Jenny 
Omvlee. Ze is zowel 
webmaster als 
redacteur. Een 
dubbel applausje is 
dus wel dik verdiend.  
 
Leden 
Tja, het ledenbestand laat helaas een dip zien. 
We begonnen aan het begin van het jaar met 
54 leden. Daar kwamen vier nieuwkomers bij, te 
weten Johan Mastbroek, Lucie van Ganse-
winkel, Joke van Velzen en Lida Bakema. We 
heten hen van harte welkom.  
 
In februari kregen we het verdrietige bericht 
dat de partner van Hein van Velzen waar hij al 
50 jaar bridge mee speelde, Ton Romeijn, op  
18 februari heel plotseling was overleden. Wat 
een groot gemis! 
 
En om allemaal verschillende redenen hebben 
de volgende leden - in willekeurige volgorde - 
hun lidmaatschap opgezegd: Jan Berkien, 
Margriet Danker, Peter Vink, Loes Janssen, 
Ronald Halkes, Johan Mastbroek, Lucie van 
Gansewinkel, Trudi Bommelé , Gert Mur,  

http://www.bridgeclubprometheus.nl/
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André Schimmel, Helmi Faessen, Milton Russel, 
Nico Heinrichs, Henk Kras, Frans de Vreede en 
Hans van Geest. 
Hierdoor verliest de club ook een grote groep 
leden met historie. Ook al zijn de redenen 
legitiem, het is toch een groot verlies. Het 
bestuur wenst hen allen wel en hoopt stiekem 
dat ze toch nog eens langs komen om te 
bridgen. We hebben immers de mogelijkheid 
van inloopbridge. 
 
Hiermee beginnen we 2016 met 41 leden. Dat is 
wel even schrikken en daarmee ook een groot 
punt van aandacht. Minder leden betekent 
o.a. ook minder inkomsten en minder leden kan 
als gevolg hebben dat er niet meer in twee  
lijnen gespeeld kan worden.  
Daarom heeft het bestuur een extra punt op 
de agenda gezet van de Algemene Leden-
vergadering; de toekomst van Bridgeclub 
Prometheus. Alvast iets om over na te denken! 
 
Bar 
De bardienst moest na de zomerstop anders 
worden ingevuld. Mochten we daarvoor zelf 
inkopen doen, vanaf september kocht het 
buurthuis in en moeten wij dat voor een vaste 
prijs verkopen.  
Doordat we zelf inkochten, ging het verschil 
tussen inkoop- en verkoopprijs in de kas van de 
club. Hiermee hadden we een leuke bron van 
extra inkomsten. Door de verandering per 
september zijn die inkomsten totaal komen te 
vervallen. Wat dat voor gevolgen heeft, in 
combinatie met een dalend aantal leden, zal 
de penningmeester ons duidelijk maken op 
dinsdag 19 januari tijdens de ALV. 

Koffie en thee zijn wel goedkoper geworden; 
beide zijn 0,50 euro. Wijn, bier en frisdrank zijn 
niet in prijs gewijzigd; 1,50 euro (alcoholisch) en 
1,00 euro (frisdrank). 
 
Door de wijzigingen van het buurthuis was de 
invulling van de corveedienst een beetje lastig 
en zijn we eerlijk gezegd soms ook nog 
zoekende.  
Wat is wel duidelijk? Marinus Hom is het vaste 
aanspreekpunt van het buurthuis en hij runt 
nagenoeg ook de bar en de kassa. Hij krijgt 
tijdens de pauze vaste ondersteuning van 
Marian Reijmers. Beiden hartelijk dank 
daarvoor. 
Daarnaast is het een beetje naar de 
omstandigheden aanpassen en met elkaar 
overleggen voor een prettige samenwerking. 
We doen het voor en met elkaar! 
 
Dan zijn we bij het einde gekomen van het 
lijstje. Dank u wel dat u de moeite hebt gedaan 
ze met mij doorgelopen te hebben. Het zijn niet 
allemaal positieve dingen, maar mijn glas is 
meestal halfvol. Dus 
gaan we het koppetje 
niet laten hangen en 
gaan we er vol goede 
moed, enthousiasme en 
vooral met veel plezier 
er weer een mooi 
bridgejaar van maken. 
 
 
Nelleke van der Lee-Parlevliet 
 
 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Competities en drives 2015 
Hieronder de 5 hoogste scores van de competities: 
 
 
Wintercompetitie (16-12-2014 t/m 3-2-2015) 
 
Eindstand A-lijn: 
 1 Kras/de Vreede 57,87% 
 2 Duin/Heijmans 55,13% 
 3 Halkes/Janssen 54,15% 
 4 Hakvoort/Llurba 53,34% 
 5 Hoogwater/Pruijsers 53,11% 
 
Eindstand B-lijn: 
 1 Mur/van der Zanden 57,51% 
 2 van Geest/invaller 52,50% 
 3 Hoogeveen/Omvlee 51,66% 
 4 Mulder/Russel 50,74% 
 5 van ’t Noordende/Vink 50,57% 
 
 
Voorjaarscompetitie (10-2-2015 t/m 24-3-2015) 
 
Eindstand A-lijn:  
 1 Hakvoort/Llurba 59,48% 
 2 Kras/de Vreede 52,85% 
 3 Hoogwater/Pruijsers 52,71% 
 4 Guse/Moors 52,25% 
 5 de Haan/de Haan 51,73% 
 
Eindstand B-lijn:  
 1 Bommelé/Faessen 54,66% 
 2 Hom/Hom 53,77% 
 3 Boot/Graveland 53,56% 
 4 Reijmers/ Schütz 53,39% 
 5 Christiaanse/van Geest 51,27% 
 
 
Slotcompetitie (7-4-2015 t/m 19-5-2015) 
 
Eindstand A-lijn:  
 1 Duin/Heijmans 56,60% 
 2 Guse/Moors 56,54% 
 3 Hoogwater/Pruijsers 55,03% 
 4 Halkes/Janssen 54,73% 
 5 Boot/Graveland 52,57% 
 
Eindstand B-lijn:  
 1 Janssen/Schoneveld 57,04% 
 2 Boonmann/Lieben 54,43% 
 3 Hoogeveen/Omvlee 53,21% 
 4 van Geest/invaller 52,57% 
 5 Christiaanse/van Geest 51,49% 
 

Herfstcompetitie (1-9-2015 t/m 6-10-2015) 
 
Eindstand A-lijn: 
 1 Duin/Heijmans 58,54% 
 2 Guse/Moors 56,66% 
 3 Hakvoort/Llurba 55,94% 
 4 Hoogwater/Pruijsers 51,92% 
 5 van Velzen/van Velzen 51,75% 

 
Eindstand B-lijn: 
 1 Kras/de Vreede 60,51% 
 2 Mulder/van ‘t Noordende 55,18% 
 3 Jansen/van der Lee 53,38% 
 4 van Oers/Visser 52,97% 
 5 Mur/Schimmel 49,83% 
 
 
Tussencompetitie (13-10-2015 t/m 8-12-2015) 
 
Eindstand A-lijn:  
 1 Duin/Heijmans 55,46% 
 2 Guse/Moors 55,01% 
 3 Hakvoort/Llurba 54,15% 
 4 van Velzen/van Velzen 52,31% 
 5 Boot/Graveland 51,31% 
 
Eindstand B-lijn:  
 1 van Geest/Russel 55,27% 
 2 Kappe/Mergler 53,54% 
 3 Janssen/Schoneveld 53,42% 
 4 Nonhebel/Nonhebel 53,38% 
 5 de Haan/de Haan 51,61% 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
 
Clubkampioen 2014-2015 
   Eliza Guse en Bart Moors 
 
Slemkampioen 2014-2015 
   Daan Hoogwater 
 
Clubmeesterpuntenladder 2014-2015 
   Olaf Duin 
 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Vervolg Competities en drives 2015 
Hieronder de 5 hoogste scores van de drives: 
 
 
Ruitenboer (3-3-2015) 
 
 1 Boonmann/Lieben 64,75% 
 2 Mur/van der Zanden 64,38% 
 3 Christiaanse/van Geest 61,25% 
 4 Hoogeveen/Omvlee 56,25% 
 5 Duin/Heijmans 55,21% 
 
 
Paasdrive (31-3-2015) 
 
 1 Ameri/van der Ent 64,54% 
 2 Janssen/Schoneveld 60,73% 
 3 Mur/Schimmel 60,23% 
 4 Halkes/Janssen 58,28% 
 5 Reijmers/Schütz 57,79% 
 

Slotdrive (26-5-2015) 
 
 1 Hoogwater/Pruijsers 64,58% 
 2 Mur/Schimmel 63,19% 
 3 Christiaanse/van Geest 57,87% 
 4 Hoogeveen/Omvlee 54,86% 
  van Oers/Visser 54,86% 
 
 
Sinterklaasdrive (1-12-2015) 
 
 1 Guse/Moors 62,73% 
 2 Ameri/van der Ent 59,49% 
 3 van Oers/Visser 59,03% 
  van Velzen/van Velzen 59,03% 
 5 Hoogwater/Pruijsers 55,56% 

 
 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Clubkampioen 2014-2015 

 

 
Voorzitter Anke Hom samen met de clubkampioenen van seizoen 2014-2015:  

Bart Moors en Eliza Guse 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Concept-jaarprogramma seizoen 2016-2017 
 
 september 2016 
 6 Herfstcompetitie 1 
 13 Herfstcompetitie 2 
 20  Herfstcompetitie 3 
 27 Herfstcompetitie 4 
 
 oktober 2016 
 4 Herfstcompetitie 5 
 11  Herfstcompetitie 6 
 18 Tussencompetitie 1 
 25 Tussencompetitie 2 
 
 november 2016 
 1 Tussencompetitie 3  
 8  Tussencompetitie 4 
 15  Tussencompetitie 5 
 22 Tussencompetitie 6 
 29 Sinterklaasdrive 
 
 december 2016 
 6 Tussencompetitie 7 
 13 Wintercompetitie 1 
 20 Kerstdrive 
 27 Geen bridge 
 

 januari 2017 
 3 Wintercompetitie 2 
 10 Wintercompetitie 3 
 17 Jaarvergadering / Wintercompetitie 4 
 24 Wintercompetitie 5 
 31 Wintercompetitie 6 
 
 februari 2017 
 7 Voorjaarscompetitie 1 
 14 Voorjaarscompetitie 2 
 21 Voorjaarscompetitie 3 
 28  Voorjaarscompetitie 4 
 
 maart 2017 
 7 Ruitenboer  
 14 Voorjaarscompetitie 5 
 21 Voorjaarscompetitie 6 
 28  Slotcompetitie 1  
 
 april 2017 
 4 Slotcompetitie 2 
 11 Paasdrive 
 18 Slotcompetitie 3 
 25  Slotcompetitie 4 
 
 mei 2017 
 2  Slotcompetitie 5 
 9 Slotcompetitie 6 
 16 Slotcompetitie 7 
 23 Slotdrive 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Speeldata en corvee 2016 
 
januari   
Joke van Velzen 
Jack Graveland 
Ton Mulder 
 

Wintercompetitie 
5  WC 2 
12  WC 3 
19 ALV / WC 4 
26  WC 5 
 

februari   
Gerrit Hakvoort * 
Jan van der Zanden 
Martha Schütz * 
 

2 WC 6 
Voorjaarscompetitie 
9  VC 1 
16 VC 2 
23 VC 3 
 

maart   
Eliza Guse 
Bart Moors 
Aad van ‘t Noordende 
 

1 VC 4  
8  Ruitenboer 
15 VC 5 
22 Paasdrive 
29 VC 6 
 

april   
Olaf Duin 
Marijke Jansen 
Arne Heijmans 
  

Slotcompetitie  
5 SC 1 
12 SC 2 
19 SC 3 
26 SC 4 
 

mei   
Hermien van Geest 
Ans Christiaanse 
Rossend Llurba * 

3 SC 5 
10 SC 6 
17 SC 7 
24 Slotdrive 
 

* gewijzigde indeling 
 
Ruitenboer 2016 
 
 8 maart   Voorronde op de club 
 3 april   Halve finale 
 17 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  

Ank Hoogeveen: 015-2133547 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 

Troefcontract 
 
Wij spelen heel graag troef 
in klaver, ruit of harten 
geen troefkaart maakt ons droef 
de koffie kan nog wachten 
 
Wij zoeken 'n goed contract 
en bieden dus zonder jokken 
en tellen de punten exact 
we mogen echt niet gokken 

 
Johan Mastbroek & Lucie van Gansewinkel 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 

 
 
 

Fijne feestdagen  
en  

veel bridgeplezier in 
het nieuwe jaar! 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

http://www.bridgeclubprometheus.nl/
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