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De opening 

 

Zoals gebruikelijk is in dit kerst-Ei een groot 

aantal pagina’s ingeruimd voor de algemene 

ledenvergadering. Dank aan de bestuursleden 

voor het tijdig aanleveren van de stukken. 

Maar het is niet alleen stevige kost. Er waren 

gelukkig ook weer enkele leden die kopij 

aanleverden, zodat er nu een goed gevuld Ei 

voor u ligt: Bart, Marian, Hein en Olaf bedankt! 

De foto’s zijn weer gemaakt door Alex (ook 

bedankt!) en mijzelf. 

Voor de broodnodige variatie heb ik deze keer 

- speciaal voor de borduursters onder ons - nog 

een paar leuke patroontjes opgenomen. 

Ik wens u veel leesplezier, fijne feestdagen en 

een geweldig nieuw bridgejaar!! 

 

Jenny Omvlee 
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Van de voorzitter 

 

Beste Bridgers, 

 

Het jaar 2016 loopt nu snel teneinde. Voor 

Bridgeclub Prometheus was het wel een 

bijzonder jaar. Tijdens onze ALV in januari heeft 

het bestuur de vergadering voorgesteld, naar 

aanleiding van ons lage en dalende 

ledenaantal, na te denken over de toekomst. 

Keuzes waren fuseren, stoppen of doorgaan. 

Nadat alle voors en tegens op papier waren 

gezet, kwamen we er in mei op terug. Tot 

vreugde van iedereen werd unaniem besloten 

om door te gaan.  

 

Het begin van het nieuwe seizoen in september 

hebben wij dan ook feestelijk gevierd. De 

reden was dat Bridgeclub Prometheus 50 jaar 

geleden is opgericht. Wij kregen van de NBB 

spellen met onze naam erop.  

Voor de club was er ook een cadeau aan 

onszelf en wel de allernieuwste bridgemates. Ze 

functioneren naar verwachting en zijn een hele 

verbetering.  

 

Nadat onze steun en toeverlaat Milton is 

weggegaan, is er helaas geen nieuw 

bestuurslid bijgekomen, ondanks aandringen 

van mij. Gelukkig wil Ank Hoogeveen wekelijks 

alle afmeldingen en inlopers noteren en 

verwerken. Waarvoor onze hartelijke dank!  

 

Voor mij is een hoogtepunt de vriend(inn)en- 

avond op 25 oktober. Het was erg geslaagd en 

heel gezellig.  

Wij weten ook dat wij aan ledenwerving 

moeten doen. Dankzij voorgenoemde avond 

en een bericht in de nieuwsbrief van 

personeelsvereniging Prometheus van de TU 

hebben we er een aantal leden bij gekregen.  

Alle NBB bridgeclubs in Delft kampen met een 

terugloop in ledenaantal.  Daarom is er zeer 

onlangs een commissie gevormd door Gisolf, 

De Gaech, ODD en Prometheus om te 

brainstormen over ledenwerving. Prometheus 

wordt zeer deskundig en enthousiast 

vertegenwoordigd door Jenny Omvlee. 

Waarschijnlijk horen wij zeer binnenkort van 

haar wat er gaat gebeuren en wat er van ons 

wordt verwacht. Wij stellen ons positief op. 

Hopelijk levert deze activiteit nieuwe 

spelers/leden op, want die zijn noodzakelijk.  

 

Verder wil ik nog vermelden dat de ALV van 

januari 2017 wordt verschoven naar 14 februari 

door mijn toedoen. Marinus en ik zijn nl de hele 

maand januari op vakantie in Zuid-Afrika en de 

overige bestuursleden vonden het niet juist om 

zonder mij te vergaderen. Zodoende.  

 

Rest mij iedereen fijne feestdagen toe te 

wensen namens het hele bestuur. Tot volgend 

jaar! 

 

 
 

Anke Hom 
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Bridgeprobleem 

 

Zuid gever, Noord/Zuid kwetsbaar 

 

Zuid opent met 2 en de bieding eindigt met 

3SA, te spelen door Zuid. 

De uitkomst is V;  Zuid neemt de slag, speelt 

een kleine  naar B en vervolgt met H. 

 

De vraag is nu: Welke kaart kan West het beste 

bijspelen? 

De oplossing staat op pagina 8 

Bart Moors 

 

 
Zuid vervolgt met klaveren heer… 

 

    

Een standaard antwoord 

 

Deze week had ik het met Jenny over kopij 

voor het Ei. Ik denk daar wel eens aan maar 

heb meestal niets in te brengen. Toen ik echter 

dummy was hoorde ik iemand een standaard 

antwoord geven op een opmerking.  

 

Nu heb ik net “Pogingen iets van het leven te 

maken” gelezen van Hendrik Groen. Een soort 

dagboek met verhalen uit een bejaardenhuis 

met al dan niet dementerende bejaarden. Ik 

heb vaak moeten lachen. Onder andere een 

verslagje over gokverslaafde hoogbejaarden, 

die tijdens een bingoavond strijden om een 

doos kersenbonbons, zag ik voor me. De 

voorzitter leest voor, je mag er niet doorheen 

praten en als er “44” klinkt zegt een mevrouw 

steevast “Hongerwinter”.  

Ik had vroeger zo’n buurvrouw met wie we 

klaverjasten. Zei je “Ik ga” dan zei zij altijd “Ga 

met God dan ga je goed”. Niet één keer maar  

steeds opnieuw. Wat je misschien ook kan 

overkomen tijdens het kaarten was: “2  

schoppen”. Dan zei zij: “Schoppen, die hebben 

de honden niet graag.  

Ook bij bridgen kom ik vaste antwoorden 

tegen. Deze week hoorde ik: “Ik ben dealer. Als 

ik dan maar niet naar de gevangenis moet”.  

En een klassieke grap schijnt te zijn om aan de 

dummy te vragen: “Waar zijn de kaarten die je 

had tijdens het bieden?”.  

 

En dan is het verhaaltje weer rond. Ik ben nog 

steeds dummy en vraag mij nu af: “Zijn er nog 

meer van die vaste grappen tijdens het 

bridgen?” Zo ja, misschien iets voor het 

volgende Ei?  

 

Trouwens…. Het boek van Hendrik Groen kan ik 

van harte aanbevelen.  

 

Marian Reijmers 

 
    

 

“Als een leider begint te denken zit 

hij meestal in de problemen. 

Gebruik die tijd om uit te zoeken wat 

het kan zijn.” 

Zia Mahmood 
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50 jaar geleden 

 

In september was het 50 jaar geleden dat 

Bridgeclub Prometheus werd opgericht als 

dochtervereniging van de personeelsvereni-

ging van de TH Delft. Hoewel we sinds januari 

2009 een zelfstandige club zijn en in 2014 ons 

eerste lustrum gevierd hebben, wilden we toch 

wat aandacht aan deze mijlpaal besteden. 

Daarom was er wat lekkers bij de koffie, een 

gratis drankje voor iedereen en memoreerde 

de voorzitter de historie van de club: 

 

Hoe is de club eigenlijk ontstaan…. 

In de herfst van 1966 vinden enkele TH-mede-

werkers, die al enkele jaren meedoen aan de 

bedrijfsviertallencompetitie, dat het tijd wordt 

om een echte eigen club op te richten. De 

oprichtingsvergadering vindt plaats in het oude 

hoofdgebouw van de TH aan de Oude Delft. 

Een van de initiatiefnemers was Dick van 

Blitterswijk – velen van jullie nog wel bekend. De 

club telt dan ongeveer 20 leden en groeit 

gestaag door tot over de 100 leden in 1970, 

daarna neemt het ledental echter weer af.  

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis is het 

jaar 1983: een aantal leden kan zich niet langer 

verenigen met het bestuursbeleid en scheidt 

zich af: bridgeclub De Gaech is een feit. Onze 

club heeft dit echter overleefd en telt in 1986 

weer 100 leden.  

Door de jaren heen had de club vele speel-

locaties in de TU-wijk, en de laatste jaren ook 

daarbuiten. Onder de vele voorzitters die onze 

club heeft gehad waren onder andere Gerrit 

Hakvoort en Rossend Llurba, die nu nog steeds 

lid zijn. Natuurlijk valt er veel meer te vertellen 

over de historie, maar u kunt er ook zelf meer 

over lezen op onze website…. 

 

 

Vervolgens overhandigde de voorzitter een 

koffer met nieuwe bridgemates aan de 

technische commissie. Tenslotte was er ook nog 

een cadeau van de NBB ter gelegenheid van 

het 50-jarig bestaan: een koffer vol boards met 

opdruk ‘B.C. Prometheus 50 jaar’ 

 

 
 

    
 

Ruitenboer 2016 

 

Op 8 maart speelden we de voorronde voor 

Ruitenboer. Winnaars van de avond waren 

Gerrit Hakvoort en Rossend Llurba. 

Wij waren echter het enige paar dat bereid 

was deel te nemen aan de halve finale van 

Ruitenboer. En dus togen we op zondag 3 april 

naar Zoetermeer waar de halve finale in het 

Bridgehome gespeeld werd.  

We speelden 2 zittingen van 7 ronden met elk 3 

spellen. ’s Ochtends ging het niet zo best, we 

werden 55e met 47,51%. Na de middag ging 

het echter een stuk beter: toen wisten we met 

63,76% een mooie 2e plaats te behalen.  

In de einduitslag eindigden we met 55,64% op 

de 16e plaats. Net niet hoog genoeg om door 

te gaan - alleen de eerste 12 paren gaan door 

naar de finale in Utrecht - maar wij waren dik 

tevreden! 

 

Er waren trouwens nog een paar Prometheus-

leden aanwezig (weliswaar namens Bc Gisolf): 

Frans de Vreede en Hein van Velzen eindigden 

met 51,22% op de 40e plaats. 

 

Ank Hoogeveen en Jenny Omvlee 

 
 

    

“One down is good bridge.” 

Raymond Simons 
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Lid van Verdienste 

 

In januari is tijdens de algemene ledenverga-

dering besloten om onze oud-wedstrijdleider 

Milton Russel het 'Lidmaatschap van verdienste' 

toe te kennen. Tijdens de Paasdrive op 22 

maart was hij onze speciale gast. Voorzitter 

Anke Hom overhandigde hem het bijbehoren-

de certificaat en een mooi boeket bloemen! 

We hopen Milton nog vaak terug te zien! 

 

 
 

    
 

Zoektocht naar nieuwe leden 

 

We begonnen het jaar met 41 leden, een 

dieptepunt. Dus was het tijd voor bezinning: 

willen we doorgaan, fuseren of de club 

opheffen? Unaniem is gekozen voor het eerste. 

Dat betekent echter wel dat we actief aan de 

slag moeten om er nieuwe leden bij te krijgen. 

Gelukkig groeide het ledental in de loop van 

het jaar weer naar 48, maar meer leden zijn 

meer dan welkom!  

 

We zijn niet de enige Delftse bridgeclub die te 

kampen heeft met een teruglopend ledental. 

Daarom hebben vier clubs besloten de handen 

ineen te slaan en samen te werken aan leden-

werving. Er is een werkgroepje gevormd die 

bestaat leden van Gisolf, ODD, De Gaech en 

Prometheus, bijgestaan door de onderwijscoör-

dinator van het bridgedistrict.  

Jenny zit namens Prometheus in deze 

werkgroep. En gelukkig is Alex op de achter-

hand beschikbaar om haar daarbij te 

adviseren. 

 

Als eerste zijn we van plan om begin volgend 

jaar een opleidingstraject te organiseren. Dat 

ziet er als volgt uit: 

 Beginnerscursus  

 Oefenavonden met begeleiding 

 Gratis zomerdrives bij Gisolf (de enige die 

zomerdrives organiseert) 

 Vervolgcursus in september 

 Oefenavonden met begeleiding  

 Club(s) kiezen begin 2018 

 

De oefenavonden zijn op dinsdag afwisselend 

bij Prometheus en De Gaech en op donderdag 

afwisselend bij Gisolf en ODD.  

Voor deze oefenavonden op de club doen we 

een beroep op onze leden om de beginners te 

begeleiden. Natuurlijk willen we dat de 

aankomende bridgers een goed beeld krijgen  

van Prometheus als een sociale en prettige 

club en daarmee dus ook van de individuele al 

bridgende leden.  

Degenen die de cursisten begeleiden zijn in die 

zin dus heel belangrijk: goed kunnen bridgen 

staat niet op de eerste plaats, goed uit kunnen 

leggen (zoals een schooljuf op de basisschool 

met veel geduld en 'liefde') en een prettige 

sfeer creëren is het belangrijkste. En ook dat zij 

zich hun eigen eerste bridge leerjaren nog 

kunnen herinneren.  

 

Oproep: 

Denk er over na en lijkt het je leuk om de 

beginners op deze oefenavonden te 

begeleiden, laat het ons of het bestuur dan 

weten! 

 

Alex Visser en Jenny Omvlee 
 

    
 

Kent u potentiële bridgers?  

 

Kent u niet-bridgers die kaarten leuk vinden? 

Die van klaverjassen houden? Misschien is het 

bridgespel dan ook iets voor hen! 

Probeer ze enthousiast te maken voor het spel 

(en maak het niet te ingewikkeld) en vertel ze 

over de cursus voor beginners die we willen 

starten. De praktijk staat centraal: snel de 

kaarten in handen en spelen. Het gaat uit van 

‘Bridge in een flits’ mèt een biedsysteem 

(vijfkaarten hoog).  
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De voor- en nadelen van ‘n 

bridgecruise 

 

Vakantie op de grootste en nieuwste boot van 

de Holland-Amerikalijn. 

Volledig in de kost en de hele dag bedienden 

om je heen om je te verzorgen. 

Steden als Lissabon en Gibraltar zijn haven-

plaatsen met excursiemogelijkheden. 

Je ontmoet mensen uit veel landen, Amerika-

nen wel erg veel. 

Goede showprogramma’s aan boord, zoals de 

BB Kingshow. 

En natuurlijk veel bridge o.l.v. Carel Frerichs: 

werkelijk top! 

 

Dure excursies; beter ’n auto huren en naar 

Santiago de Compostela rijden. 

Daar ook niet achter ‘n gids aansjokken (daar 

horen wij niet bij...). 

Erg veel mensen; gaan ook allemaal in dezelf-

de straat in Malaga lopen. 

Grote kans op besmetting met verplicht 24 uur 

hutarrest. 

Ik dus ook. Het kwam niet alleen m’n oren uit. 

En als je hutarrest hebt mag je ook niet 

bridgen… 

 

Hein van Velzen 
 

    
 

Uit het archief…. 

 

Zoekt en gij …. 

 

Gevr. j.kn.bl.vr.  ±18 j. zr.g.ku.br., v. tijd. p.sh./inv. 
 

(Mededelingenblad, december 1991) 

 

    
 

 
 

    
 

In 1990 omvatte het korvee (met een k) heel wat meer dan nu.  

Streeploos soppen van de tafels hoorde er ook bij… 

 

 
 

Daarnaast fungeerden de leden ook nog bij toerbeurt als portier: 

 

 
 

(Mededelingenblad Bridgeclub Prometheus, december 1990)  
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Ook 50 jaar 

In 2017 bestaat het NBB-district Delft 50 jaar. 

Dat heugelijke feit gaat natuurlijk niet 

onopgemerkt voorbij. Enkele festiviteiten die op 

het programma staan zijn een groots Viertallen-

toernooi in september en een Parentoernooi in 

december. Meer informatie hierover volgt 

later… 
 

    
 

Oplossing bridgeprobleem 

 

Zuid gever, N/Z kwetsbaar. Zuid speelt 3SA. 

 

Uitkomst V. Zuid neemt de slag, speelt een 

kleine  naar B en vervolgt met H. 

Vraag: Welke kaart kan West het beste 

bijspelen? 

 

Als West - min of meer automatisch - de 10 

bijspeelt, dan vervolgt Zuid met een kleintje 

naar de A en raapt 9 slagen op.  

Veronderstel nu dat West in plaats van de 10 

de V bijspeelt - de kaart waarvan de leider al 

weet dat West deze bezit - dan ontstaat er voor 

de leider een nieuwe optie: namelijk de kans 

op een 2–4 verdeling en de mogelijkheid om 

een snit te nemen over de 10 in Oost.  

Als de V een ‘eerlijke’ kaart is, dan is de snit 

een gegarandeerd succes. Het zit er dik in dat 

de leider een kleintje speelt naar de 9 en dat 

West de slag opraapt met 10.  

De leider komt nu niet verder dan 8 slagen. 

 

Moraal: Speel de  kaart die bij de leider al 

bekend is ! 

 

Bart Moors 

Kent u potentiële leden?  

 

Misschien zijn er in uw omgeving bridgers die 

niet bij een club spelen? Of die wel bij een club 

spelen, maar mogelijk zin hebben om nog een 

avond in de week in clubverband te spelen? 

Vertel ze over onze club en nodig ze uit om 

eens een avond mee te spelen en sfeer te 

proeven. Ze zijn zeer welkom!  

 

Bij sommige mensen leeft nog het idee dat 

Bridgeclub Prometheus alleen voor TU-ers is of 

dat het een besloten club is. Help ze uit de 

droom en vertel dat de club open is voor 

iedereen. Spelers  die niet meteen lid willen 

worden zijn welkom om een of meer avonden 

mee te spelen via het ‘vrije inloopbridge’. 

 

Probeer ze enthousiast te maken voor onze 

club, wie weet levert het nieuwe leden op!  

‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd”: niet met 

het mes op tafel maar gezelligheid en serieus 

spel staan hoog in ons vaandel! 
 

    

 

 
Een “eerlijke kaart” ? 
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Agenda voor de algemene ledenvergadering  

 
Datum: Dinsdag 14 februari 2017 

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 19 januari 2016 

 

3. Notulen van de extra ledenvergadering van 24 mei 2016 

 

4. Jaarverslag van de secretaris 

 

5. Financiën 

 

6. Het bestuur 

Reglementair zijn de voorzitter en een algemeen lid aftredende 

bestuursleden. Daarnaast treedt de secretaris dit jaar ook af. 

Kandidaten kunnen zich tot 6 februari melden bij het bestuur. 

   

7. Commissies 

a. Kascontrole commissie 

b. Technische commissie 

c. Commissie van beroep 

 

8. Jaarprogramma 2017-2018 

 

9. Wedstrijdzaken 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 

 

    

 

 
 

“Een volgbod is vaak beter dan een informatiedoublet.” 

Eddy Kantar 
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Concept-notulen  Algemene ledenvergadering 19 januari 2016 

 

Aanwezig:  

Het bestuur: 

 Anke Hom (voorzitter) 

 Johan Boonmann (penningmeester) 

 Nelleke van der Lee (secretaris) 

31 leden: 

Lida Bakema, Joke Boot, Ans Christiaanse, Olaf Duin, Jack Graveland, Elize Guse,  

Gaby & Sjoerd de Haan, Arné Heijmans, Marinus Hom, Daan Hoogwater, Marijke Jansen, 

Gerda Janssen, Ingrid Kappe, Joke Kollen, Fred van Leeuwen, Jan Lieben, Marleen Mergler, 

Bart Moors, Ton Mulder, Jacques & Anneke Nonhebel, Aad van ‘t Noordende, Henk van Oers, 

Leo Pruijsers, Marian Reijmers, Ria Schoneveld, Martha Schutz, Hedy Steensma, Alex Visser en 

Jan van der Zanden 

 

Afwezig:  

Bestuurslid: 

Jenny Omvlee (algemeen lid) 

5 leden: 

Joke & Hein van Velzen, Gerrit Hakvoort, Ank Hoogeveen en Rossend Llurba 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering met haar 

hamer om 19.15 uur en heet allen welkom. 

Helaas is algemeen lid Jenny Omvlee 

vanavond niet aanwezig. Haar partner Ank 

Hoogeveen is vandaag onverwachts 

doorgestuurd naar het ziekenhuis door de 

huisarts voor controle i.v.m. mogelijke 

hartproblemen. 

 

2. Notulen van de Algemene Ledenverga-

dering van 13 januari 2015 

De voorzitter neemt de concept-notulen van 

vorig jaar per bladzijde door zoals weergege-

ven in het Ei van december 2015. Er zijn geen 

vragen of opmerkingen. De notulen worden 

goed gekeurd met dank aan de secretaris. 

 

3. Jaarverslag van de secretaris 

De secretaris heeft een opmerking over het 

jaarverslag dat terug te vinden is in het Ei van 

december 2015. Daar worden 41 leden 

gemeld, maar ook Frans de Vreede en Ans 

Christiaanse hebben zich afgemeld tot ze weer 

een partner hebben gevonden. Officieel dus 

nog 39 leden. Ans Christiaanse is aanwezig en 

geeft aan wel gewoon lid te willen blijven. De 

secretaris zal dit alsnog corrigeren en dan staat 

de teller op 40 leden. 

 

4. De financiën 

De penningmeester heeft het stokje overgeno-

men van Trudi Bommelé als penningmeester. Hij 

heeft voor het verrichten van deze taak zijn 

eigen manier toegepast. Hierdoor is de 

presentatie van de jaarcijfers anders dan de 

leden zijn gewend. De penningmeester heeft 

geen balans gemaakt, maar alle in- en 

uitkomsten die er waren in 2015 en verwacht 

worden in 2016 in een Excelbestand gezet. 

 

De kascontrolecommissie is nog niet in de 

gelegenheid geweest om de cijfers goed te 

keuren, omdat de penningmeester eerder dan 

verwacht opa is geworden en een paar dagen 

naar zijn kleinkind in het buitenland is geweest.  

 

De penningmeester licht zijn overzicht 

jaarrekening 2015/2016 toe. Naar aanleiding 

van het nieuwe overzicht zijn er wel veel vragen 

onder de leden en blijkt de balans zoals die 

altijd is gepresenteerd te worden gemist. Hierin 

wordt de hulp van Daan Hoogwater gevraagd. 

Hij is bereid met de penningmeester binnenkort 

alsnog de balans op te maken. Zodra die klaar 

is, wordt dit gecommuniceerd naar de leden 

en wordt alsnog de kascontrolecommissie 

uitgenodigd. 

Enkele vragen over de jaarrekening 2015/2016 

op een rijtje: 

- In 2015 wordt er €4000 van de rekening 

gehaald voor het lustrum van 2014?  

Ja, de vorige penningmeester bleek dit 

bedrag zelf te hebben voorgeschoten en 

dat geld moest dus nog worden 

overgemaakt. 
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- In 2015 hebben we eind van het jaar ruim 

€10.000 en eind van dit jaar zullen we een 

kleine €5000 overhouden. Dat zijn wel hele 

slechte cijfers?  

Ja, maar wel met de kanttekening dat de 

€2400 voor de bridgemates en de €2000 

voor het lustrum gereserveerd zijn. Het 

bestuur was van plan dit uit te gaan geven, 

maar door de veranderende situatie 

(inkomsten bar is vervallen & het aantal 

leden is flink gedaald) zijn dit 2 posten die 

kritisch bekeken moeten worden.  

 

- De bedragen die op de posten staan voor 

de zaalhuur zijn verwarrend en zoals het er 

nu op staat klopt het niet.  

De bedragen kloppen wel, maar de 

omschrijvingen moeten aangepast worden. 

De penningmeester gaat hiernaar kijken om 

het duidelijker te krijgen. 

 

- Het beginsaldo van 2015 klopt niet met het 

bedrag dat de balans aangeeft die vorig 

jaar werd gepresenteerd.  

Helaas moet de penningmeester dit 

beamen. Dit ligt in het feit dat de vorige 

penningmeester een andere manier had 

van registreren/administratie bijhouden. Er 

zijn diverse overleggen met de huidige en 

oude penningmeester geweest om dit recht 

te trekken. Er bleken nog bedragen te zijn 

die niet waren verwerkt. Dat is tevens de 

verklaring van de 2 posten die in 2015 en 

2016 zijn opgevoerd; storting kasgeld. Dit 

waren de bedragen die nog verwerkt 

moesten worden op de rekening van de 

vereniging.  

 

De contributie van het NBB is met €0,50 ver-

hoogd. Maar het bestuur heeft besloten het 

lidmaatschapsgeld niet te verhogen dit jaar. 

Ook het bedrag voor deelname inloopbridge 

blijft ongewijzigd: €2,50 per persoon. 

 

5. Bestuursleden 

De secretaris en een algemeen lid zijn regle-

mentair aftredend. Milton Russel was algemeen 

lid en is geen lid meer sinds 1-1-2016 en Nelleke 

van der Lee heeft aangegeven niet meer 

herkiesbaar te zijn.  

Helaas heeft niemand zich aangemeld voor 

vervanging. Nelleke geeft aan nog wel een 

jaar secretaris te willen blijven en de voorzitter 

neemt de rol over van Milton in het bestuur. Hij 

fungeerde als link met de technische 

commissie. 

Milton is wel weg, maar we willen hem lid van 

verdienste maken. Omdat hij geen NBB-lid 

meer is gaat een kei of stuur niet lukken. De 

voorzitter vraagt toestemming van de leden 

om Milton lid van verdienste te maken en krijgt 

deze ook. Deze actie wordt dit jaar uitgevoerd 

en dan krijgt hij o.a. een mooie bos bloemen 

en een oorkonde. 

 

6. Commissies 

A. Kascommissie 

Nu Trudi Bommelé geen lid meer is, is het 

bestuur op zoek naar een nieuw lid naast de 

huidige leden Gerda Janssen en Fred van 

Leeuwen. Ingrid Kappe biedt zich aan en wordt 

met een hartelijk applaus opgenomen in de 

commissie. 

 

B. Technische commissie 

Jacques Nonhebel wordt het woord gegeven. 

Hij geeft aan dat de TC niets heeft te melden 

en uit wel de zorg over het aantal leden om in 

2 lijnen te kunnen blijven spelen. 

 

C. Commissie van beroep 

Bart Moors en Henk van Oers hadden het rustig 

afgelopen jaar en blijven ook dit jaar paraat. 

 

D. Lustrumcommissie 

Deze bestaat uit Eliza Guse, Ria Schoneveld, 

Fred van Leeuwen en Jenny Omvlee. Helaas is 

Jenny niet aanwezig om hier iets kort over te 

zeggen, daarom doet de voorzitter dit. 

Dit jaar is het in september 50 jaar geleden dat 

Bridgeclub Prometheus is opgericht. In dit kader 

was er een bedrag gereserveerd om dat te 

vieren.  

Maar deze beslissing moet gezien de huidige 

situatie opnieuw tegen het licht worden 

gehouden. Zeker omdat er twee jaar geleden 

al een heel leuk en groot feest is gevierd om 

het 5-jarig bestaan (dezelfde naam gehouden, 

maar in 2009 zelfstandig geworden) te vieren. 

 

7. Jaarprogramma 2016-2017 

De voorzitter heeft geen aanvullingen op het 

jaarprogramma dat terug te vinden is in het 

laatste Ei en er zijn geen vragen. 

 

8. Wedstrijdzaken 

De voorzitter vraagt aandacht voor de 

volgende zaken: 
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- De spelregels voor het afmelden; tot 

dinsdag 17.00 uur afmelden via de site en 

tussen 17.00 en 18.00 uur via het 

telefoonnummer van Ank Hoogeveen. 

- De financiële bijdrage van inloopbridge; 

deze is €2,50 per persoon. Ook als het een 

invaller betreft van een lid. 

 

9. De toekomst van Bridgeclub Prometheus 

In het voorwoord van het Ei van december 

2015 had de voorzitter wat dingen benoemd 

en gevraagd aan de leden om hier al over na 

te denken. 

Er zijn 3 opties: opheffen, doorgaan of fuseren. 

Om een indruk te krijgen, wil het bestuur graag 

met het opsteken van de hand de keuze van 

de leden vragen. Daaruit blijkt dat er geen 

handen de lucht in gaan voor het opheffen 

van de club. 

 

Arné geeft aan, dat het voor deze belangrijke 

keuze verstandig, zo niet noodzakelijk is de 

leden te informeren over de voors en tegens 

van de keuze mogelijkheden. Het bestuur zegt 

dit toe. 

 

Half mei wil het bestuur een extra vergadering 

inlassen om de leden de definitieve keuze te 

laten maken welke koers te gaan volgen. 

 

Om de kosten te drukken is een optie om in de 

kleine zaal te gaan spelen, echter de angst is 

dan dat je de locatie kwijt bent als je weer 

terug zou willen. 

 

10. Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen. 

 

Wel spreekt Arné haar dank uit voor het bestuur 

en wenst het bestuur veel wijsheid voor de 

komende tijd. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit om 20.25 uur de jaar-

vergadering af. 

 

De secretaris   

Nelleke van der Lee-Parlevliet 

 

 

Zomaar een clubavond in maart 
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Concept-notulen  extra ledenvergadering 24 mei 2016 

 

De voorzitter opent de extra vergadering om 

19.15 uur en heet allen welkom.  

Aanleiding van de extra vergadering is een 

stemming te houden onder de leden over de 

toekomst van onze club. De leden hebben van 

de secretaris namens het bestuur een mail 

ontvangen met de volgende informatie: 

 

Geacht clublid, 

Zoals afgesproken in de jaarvergadering, lassen we 24 mei een extra vergadering in om een 

stemming te houden. De stemming gaat over de toekomst van onze club. 

Er zijn drie mogelijkheden: 

1. Doorgaan in de huidige vorm (maar dan wel actie ondernemen) 

2. Fuseren met een andere club 

3. De club opheffen 

Voor alle 3 hebben we hieronder in het kort de plussen en minnen naast elkaar gezet: 

 

1. Doorgaan 

Plussen Minnen 

bekende gezellige groep inboeten financiën; bij 40 leden ongeveer 

€1000 per jaar 

goede locatie grote kans om vaker in 1 lijn te moeten spelen 

aangesloten bij het NBB nieuwe leden werven noodzaak als je wil 

blijven bestaan 

 klein draagvlak voor bestuur en commissie 

functies 

 gebrek aan arbiters en wedstrijdleiders 

2. Fuseren 

Plussen Minnen 

toename ledenaantal identiteitsverlies 

in meer lijnen kunnen spelen mentaliteit/cultuur moet passen/wennen en 

de sfeer verandert 

financieel meer armslag kans op een andere locatie 

 kans op afhaken van Prometheus leden 

3. Opheffen 

Plussen Minnen 

geldbedrag voor goed doel en/of leden club gaat verloren na 50 jaar  

 leden moeten een nieuwe club zoeken 

 niet meer gezellig bridgen op dinsdagavond 

 

Dinsdag 24 mei vraagt het bestuur welke weg we als club willen inslaan. 

Naar aanleiding van de uitslag zal het bestuur verdere stappen en acties ondernemen. 

Het bestuur stelt unaniem voor om door te gaan. Zij wil echter wel alle leden horen. 

Bent u niet aanwezig op dinsdag 24 mei, geeft u dan uiterlijk 22 mei uw mening per mail door. 

Want ook uw mening telt! 

 

De volgende afwezige leden hebben hun 

mening via mail kenbaar gemaakt:  

 Rossend Llurba: Ik ben voor doorgaan!  

 Gaby de Haan: Ik ga voor "doorgaan" en 

als dat niet haalbaar is, is fuseren misschien 

een optie! 

 Cees van der Ent: Doorgaan! 

 Fred Slemmer: Doorgaan met de club! ik 

ben net nieuw lid geworden en in 

september komt daar Elly Legerstee bij.  

 Sjoerd de Haan: Ik ben nu voor doorgaan, 

maar ik denk dat het dan wel nodig is 

voldoende nieuwe leden te werven. Zonder 

nieuwe leden zullen we ons over een paar 

jaar toch moeten opheffen wegens 
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tekorten. Als het ledenaantal niet toeneemt 

maar verder afneemt, dan verwacht ik dat er 

nog meer leden zullen afhaken vanwege 

gebrek aan competitie. De verliezen zullen dan 

snel toenemen en dan kan het hard gaan. Als 

we er het komende jaar niet in slagen het 

ledental te verhogen dan ben ik daarom voor 

om volgend jaar toch op zoek te gaan naar een 

fusiepartner. 

 

2. Stemming 

De voorzitter vraagt de leden per 

handopsteken hun mening kenbaar te maken. 

Ze begint met de optie doorgaan. Alle 

aanwezige leden steken de hand op. Daarmee 

is het duidelijk voor het bestuur dat ook de 

leden unaniem kiezen voor doorgaan. 

Dat houdt wel in dat het bestuur op zoek is 

naar mensen die mee willen denken over de 

mogelijkheden om het ledental te vergroten. 

Dat is niet automatisch een taak voor het 

bestuur.  

Jenny Omvlee geeft aan hierin deel te willen 

nemen. De voorzitter gaat Sjoerd polsen, 

omdat zijn mail goed onderbouwd was.  

 

3. Rondvraag 

Er zijn niet zozeer vragen, maar wel suggesties 

en ideeën voor het bestuur. 

 

 Doorgaan in de huidige vorm, maar wel 

open blijven staan voor kansen die zich 

voordoen.  

 Start een actie, bijvoorbeeld: een lid die 

een nieuw lid aanbrengt 50% korting 

 Hou een open speelavond waar ieder lid 

een andere partner (gratis) meeneemt 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit om 19.35 uur af. 

 

 
 

    
 

Regel van Goldwater:  

 

Accepteer een uitkomst uit de 

verkeerde hand; een speler die niet 

weet wie moet uitkomen, weet 

mogelijk ook niet waarmee hij moet 

uitkomen. 

 

    

 
Winnaars Paasdrive (boven) en Sinterklaasdrive(onder) 

 

Bridgeverhalen  

 

Zuid gever, Noord/Zuid kwetsbaar 

 

Alvin Roth, een zeer ethische speler, speelt met 

een gelegenheidspartner tegen in 7SA, 

kwetsbaar. De leider zuid speelt door tot een 

eindspel met drie kaarten. Zuid is aan slag en 

kan nog over twee kanten snijden, hij speelt 

schoppenboer voor. West denkt een tijd lang 

na om de leider te laten denken dat hij de 

vrouw heeft en gooit uiteindelijk de 4. De leider 

ziet de aarzeling en speelt laag op tafel. Roth 

(oost) speelt zonder dralen de 5 bij waardoor 

de boer de slag wint en 7SA gemaakt wordt. 

Als Roth's partner hem vraagt waarom hij niet 

de schoppenvrouw heeft genomen, zegt Roth: 

"Omdat ik dacht dat jij die had!" 
 

Olaf Duin 
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Jaarverslag van de secretaris 

 

De maand december is begonnen en dat 

betekent dat de tijd aanbreekt voor het 

aanleveren van copy voor de uitgifte van dit 

unieke clubblad. Onze redactrice Jenny 

Omvlee heeft er weer veel tijd en ik vermoed 

ook een beetje liefde ingestoken om er iets van 

te maken dat weer de moeite waard is. Het 

uiterlijk nodigt uit om te lezen en de inhoud 

heeft een lang houdbaarheidsgehalte. Dus 

echt weer een bewaarexemplaar. Bedankt 

Jenny voor wederom een gelegd Ei. 

 

Als secretaris word ik geacht wat 

dingen op een rijtje te zetten over 

het afgelopen jaar. Nu wellicht 

niet altijd interessant, maar later 

altijd handig om weer eens na te 

lezen. 

 

Ik begin bij het bestuur. De samenstelling was 

dit jaar ten opzichte van de vorige jaren 

gewijzigd. Voorzitter Anke Hom, penning-

meesterJohan Boonmann, algemeen lid Jenny 

Omvlee en ondergetekende als secretaris 

bieden geen variatie ten opzichte van 2015. 

Maar door het vertrek van Milton en gebrek 

aan animo, moest het bestuur het dit jaar doen 

met 1 algemeen lid in plaats van 2. 

Reglementair trad ik vorig jaar af, maar door 

het uitblijven van vervanging heb ik het nog 

een jaar gedaan. Ik kan nu wel verheugd 

melden dat in 2017 mijn functie wordt 

overgenomen door Ingrid Kappe.  

Vanaf hier een welgemeend bedankje en ik 

wens je alvast veel succes en plezier.  

 

En dit jaar treedt reglementair de voorzitter af. 

Op dit moment is er nog geen naam bekend 

van iemand die haar functie wil overnemen. 

Dus dat is nu nog een vraagteken. Mocht u dit 

lezen en interesse hebben, 

schroom niet en laat het 

ons als bestuur weten. Dat 

geldt trouwens ook voor 

interesse als algemeen lid. 

 

Het bestuur wordt ondersteund door 3 commis-

sies: de Technische Commissie, de Commissie 

van Beroep en de Kascontrolecommissie.  

Wie in de commissies deelnemen vindt u terug 

op pagina 2. 

Dit jaar werd er geen lustrumcommissie aan het 

werk gezet. Maar Jenny heeft wel enige actie 

ondernomen in dit kader. Want in september 

werd onze club 50 jaar geleden opgericht als 

dochtervereniging “Prometheus” van de 

Technische Hogeschool Delft.  Daar werden we 

tijdens onze eerste speelavond in september 

op geattendeerd door wat lekkers bij de koffie, 

een gratis drankje voor iedereen en een 

toespraakje van onze voorzitter. En ook de NBB 

liet het niet zomaar voorbij gaan. We hebben 

als jubileumcadeau een koffer vol boards met 

onze clubnaam ontvangen. Foto’s van deze 

gezellige speelavond zijn terug te vinden op 

onze website www.bridgeclubprometheus.nl. 

 

En natuurlijk treft u daar nog veel meer foto’s 

aan van onze andere speelavonden en drives. 

Hiervoor verdient Jenny Omvlee wederom een 

dikke pluim van ons allemaal. Onbetaalbaar 

hoeveel tijd, energie en werk 

ze verricht als webmaster. 

Gelukkig vindt ze het leuk, 

want dat straalt er wel van af. 

Maar laten we het vooral niet 

vanzelfsprekend vinden, want dat is het dus 

niet!  Als laatste wil ik nog melden dat vanaf dit 

jaar Prometheus ook op Facebook is te vinden. 

Ook al maak ik geen gebruik van Facebook 

(sorry Jenny), ik vind het bewonderenswaardig 

en je bent een persoon om te koesteren. Maar 

ik ga nu verder, anders gaat het jaarverslag 

meer op een loflied lijken. 

 

Dan is het nu de beurt aan de leden.  

We begonnen het jaar 2016 met 41 leden. Dat 

is wel een erg laag aantal en daarmee een 

grote zorg voor de club. Als bestuur hebben we 

daarom in 2016 een extra vergadering ingelast 

om de zorgen te uiten en de leden te vragen 

welke weg we als club moeten inslaan. Het 

bestuur gaf de leden aan te kiezen tussen club 

opheffen, fuseren met een andere club of 

doorgaan in de huidige vorm. Alle aanwezige 

leden gaven aan door te willen gaan. Wel met 

het advies open te staan voor veranderingen & 

kansen die zich mogelijk voordoen. Het bestuur 

is met deze boodschap aan de slag gegaan 

en heeft de eerste stappen genomen. Maar 

dat is een langere weg die moet worden be-

wandeld. Ik noem enkele voorbeelden van 

acties die het bestuur in 2016 heeft genomen 

met als voornaamste doelstelling het aantal 

(toekomstige) leden te verhogen; organiseren 

van een vriend(inn)endrive, aanschaf nieuwe 

http://www.bridgeclubprometheus.nl/
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bridgemates, jubileumactie bij personeelsver-

eniging Prometheus en het starten van een 

zogenaamde denktank. Hierin zit o.a. Jenny als 

linking pin met het bestuur. Hopelijk komen 

hieruit ideeën en plannen die het bestuur kan 

toetsen en na goedkeuring kan bekrachtigen.  

 

Dit jaar kreeg ik 7 inschrijffor-

mulieren: Fred Slemmer, Elly 

Legerstee, Siebe Auwerda, 

Cees van der Ent, Marijke 

Graveland, Ton van Hoek 

en Willem van den Berg.  

Van harte welkom bij de club!   

 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen 

van Joke Kollen en Lida Bakema. Dat zet de 

teller eind 2016 op 46 leden. Dat is gelukkig 5 

meer dan aan het begin, maar laten we hopen 

dat er nog meer volgen en laten we ook met 

z’n allen proberen dit te realiseren. 

 

Nu Marinus Hom 

vrijwilliger is geworden 

van het buurthuis loopt 

de bardienst vlotjes. Hij 

krijgt daarin 

ondersteuning van 

Marian Reijmers. Dame en heer; bedankt 

namens ons allemaal!  

In 2016 zijn de prijzen van de drankjes ongewij-

zigd gebleven. Ik zet ze nog even op een rij: 

koffie&thee €0,50, alcoholische drankjes €1,50 

en frisdrank €1,00. En met het geld in de fooien-

pot worden het koekje en de hapjes betaald. 

 

Dan kom ik tot het einde van mijn jaarverslag. 

Het was een bonusjaar als secretaris, wat ik 

achteraf kijkend met veel plezier heb gedaan. 

Maar ik blijf erbij dat verandering van spijs doet 

eten. En dat geldt ook voor de samenstelling 

van een bestuur. Nieuwe mensen, nieuwe visies 

en dat brengt hopelijk weer een beetje reuring 

in de tent. Want dat mag af en toe! 

 

Eindig ik met iedereen 

hele fijne feestdagen te 

wensen en een super 

2017 vol ups en weinig downs.  

 

Nelleke van der Lee-Parlevliet

De vriend(inn)endrive: 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

    
 

 



 

Het Ei – december 2016  - pagina 17 

 

Competities en drives 2016 

Hieronder de 5 hoogste scores van de competities: 

 

Wintercompetitie (15-12-2015 t/m 9-2-2016) 

 

Eindstand A-lijn: 

 1 Hakvoort/Llurba 59,26% 

 2 Guse/Moors 55,01% 

 3 Hoogwater/Pruijsers 54,07% 

 4 Duin/Heijmans 51,35% 

 5 Hoogeveen/Omvlee 49,41% 

 

Eindstand B-lijn: 

 1 Christiaanse/van Geest 56,14% 

 2 de Haan/de Haan 54,24% 

 3 Hom/Hom 52,57% 

 4 van Oers/Visser 52,16% 

 5 Mulder/van ’t Noordende 49,00% 

 

Voorjaarscompetitie (16-2-2016 t/m 5-4-2016) 

 

Eindstand A-lijn:  

 1 Duin/Heijmans 63,45% 

 2 Guse/Moors 54,03% 

 3 Hakvoort/Llurba 53,92% 

 4 Hoogwater/Pruijsers 51,48% 

 5 Hoogeveen/Omvlee 48,39% 

 

Eindstand B-lijn:  

 1 van Oers/Visser 53,63% 

 2 Reijmers/ Schütz 52,89% 

 3 Jansen/van der Lee 50,20% 

 4 Boot/Graveland 50,10% 

 5 Nonhebel/Nonhebel 49,75% 

 

Slotcompetitie (12-4-2016 t/m 17-5-2016) 

 

Eindstand A-lijn:  

 1 Duin/Heijmans 56,27% 

 2 Hakvoort/Llurba 54,31% 

 3 Guse/Moors 53,78% 

 4 Hoogwater/Pruijsers 52,26% 

 5 Christiaanse/de Vreede 49,91% 

 

Eindstand B-lijn:  

 1 Auwerda/van der Ent 57,88% 

 2 Boot/Graveland 55,70% 

 3 Slemmer/Legerstee 55,35% 

 4 Boonmann/Lieben 51,50% 

 5 van Velzen/van Velzen 50,46% 

Herfstcompetitie (6-9-2016 t/m 11-10-2016) 

 

Eindstand A-lijn: 

 1 Guse/Moors 58,17% 

 2 Duin/Heijmans 55,28% 

 3 Hakvoort/Llurba 55,25% 

 4 Auwerda/van der Ent 53,36% 

 5 van Velzen/van Velzen 51,84% 

 

Eindstand B-lijn: 

 1 Slemmer/Legerstee 60,51% 

 2 Hom/Graveland 55,18% 

 3 van Oers/Visser 53,38% 

 4 Jansen/Schoneveld 52,97% 

 5 Hom/van der Zanden 49,83% 

 

Tussencompetitie (18-10-2016 t/m 6-12-2016) 

 

Eindstand A-lijn:  

 1 Auwerda/van der Ent 56,95% 

 2 Duin/Heijmans 56,37% 

 3 Hakvoort/Llurba 54,14% 

 4 Slemmer/Legerstee 54,10% 

 5 Guse/Moors 53,08% 

 

Eindstand B-lijn:  

 1 Hom/van der Zanden 56,36% 

 2 Hoogwater/Pruijsers 54,93% 

 3 Jansen/van der Lee 52,81% 

 4 Mulder/van ‘t Noordende 52,38% 

 5 Janssen/Schoneveld 51,75% 
 

    
 

 

Clubkampioen 2015-2016 

Arné Heijmans en Olaf Duin 

 

Slemkampioen 2015-2016 

Joke en Hein van Velzen 

 

Meesterpuntenladder 2015-2016 

Arné Heijmans en Olaf Duin 

 

 

    
 

“Beheers uw emoties en concentreer u op het lopende of volgende spel.” 

Michael Lawrence 
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Vervolg Competities en drives  

Hieronder de 5 hoogste scores van de diverse drives: 

 

Kerstdrive (22-12-2015) 

 

 1 Hakvoort/Llurba 69,44% 

 2 van Oers/Visser 62,65% 

 3 Duin/Heijmans 61,85% 

 4 Boonmann/Lieben 61,11% 

 5 Hom/Hom 60,37% 

 

Ruitenboer (8-3-2016) 

 

 1 Hakvoort/Llurba 65,00% 

 2 Guse/Moors 61,88% 

 3 Jansen/van der Lee 61,25% 

 4 Nonhebel/Nonhebel 56,25% 

 5 Reijmers/Schütz 55,00% 

 

Paasdrive (22-3-2016) 

 

 1 van Velzen/van Velzen 60,42% 

 2 van Oers/van der Zanden 60,00% 

 3 Boot/Graveland 58,54% 

 4 van der Ent/Auwerda 57,50% 

 5 Hakvoort/Llurba 56,25% 

 

 

    

 

Clubkampioen 2015-2016 

 

 

    

Slotdrive (24-5-2016) 

 

 1 Duin/Heijmans 65,10% 

 2 Auwerda/Graveland 63,54% 

 3 van Oers/Visser 63.28% 

 4 Hoogwater/Pruijsers 58,07% 

 5 Boonmann/Lieben 57,81% 

 

Vriend(inn)endrive (25-10-2016) 

 

 1 Arne Heijmans & Kees  63,24% 

van ‘t Hul  

 2 Anneke Nonhebel & Jan 60,57% 

van der Zanden   

 3 Olaf Duin & Peter Bommelé 60,24% 

 4 Henk & Ria van Oers 59,82% 

 5 Marijke Jansen & Jan  56,70% 

Bouwmeester 

 

Sinterklaasdrive (29-11-2016) 

 

 1 van den Berg/van Hoek 63,96% 

 2 Duin/Heijmans 62,50% 

 3 Guse/Moors 57,71% 

 4 Jansen/van der Lee 55,83% 

 5 Slemmer/Legerstee 53,96% 
 

 

    
 

 

Bridgehumor 

 

Twee dames bespreken wier echtgenoot 

slechter speelt.  

Mevrouw nr. 1 zegt dat het niet eens in de 

buurt komt, de hare is de slechtste.  

Mevrouw nr. 2 is het hier niet mee eens en 

zegt: “Luister naar wat mijn man deed 

gisteravond toen hij 7 SA speelde. Hij had 11 

vaste slagen en hoefde alleen maar de snit 

te nemen over AV in de dummy van 

schoppen. Hij had genoeg entrees naar de 

hand om de snit te nemen, maar in plaats 

daarvan ging hij naar tafel en speelde de 

Vrouw uit de dummy!” 

'Wat is daar zo slecht aan?’ zegt mevrouw 

nr. 1, “tegen mijn man werkt dat." 

 

 

 

    
 



 

 

Concept-jaarprogramma seizoen 2017-2018 

 

Alle competities bestaan dit jaar uit 6 speelavonden. In seizoen 2016-2017 hebben we - naast de gebruikelijke 

Sinterklaas-, Kerst-, Paas- en Slotdrive – enkele nieuwe drives gespeeld: de zeer succesvolle en gezellige 

Vriend(inn)endrive in oktober, de Krokusdrive in februari en de Koningsdrive in mei. Deze drives staan voor het 

volgende seizoen weer op het programma. 

 

 september 2017 

 5 Herfstcompetitie 1 

 12 Herfstcompetitie 2 

 19  Herfstcompetitie 3 

 26 Herfstcompetitie 4 

 

 oktober 2017 

 3 Herfstcompetitie 5 

 10  Herfstcompetitie 6 

 17 Tussencompetitie 1 

 24 Vriend(inn)endrive 

 31 Tussencompetitie 2 

 

 november 2017 

 7 Tussencompetitie 3  

 14  Tussencompetitie 4 

 21  Tussencompetitie 5 

 28 Tussencompetitie 6 

 

 december 2017 

 5 Sinterklaasdrive 

 12 Wintercompetitie 1 

 19 Kerstdrive 

 26 Geen bridge 
 

 

    

“Als u moet kiezen of u partners 

bieding moet vertrouwen of zijn 

distributiesignaal,  

vertrouw dan het signaal.” 

Zia Mahmood 

    
 

 
 

    

 januari 2018 

 2 Wintercompetitie 2 

 9 Wintercompetitie 3 

 16 Jaarvergadering / Wintercompetitie 4 

 23 Wintercompetitie 5 

 30 Wintercompetitie 6 

 

 februari 2018 

 6 Voorjaarscompetitie 1 

 13 Voorjaarscompetitie 2  

 20 Krokusdrive 

 27  Voorjaarscompetitie 3 

 

 maart 2018 

 6 Ruitenboer  

 13 Voorjaarscompetitie 4 

 20 Voorjaarscompetitie 5 

 27  Voorjaarscompetitie 6  

 

 april 2018 

 3 Paasdrive  

 10 Slotcompetitie 1 

 17 Slotcompetitie 2 

 24  Slotcompetitie 3 

 

 mei 2018 

 1  Koningsdrive 

 8 Slotcompetitie 4 

 15 Slotcompetitie 5 

 22 Slotcompetitie 6 

 29 Slotdrive 
 

 

    
 

Bridgewijsheden 

 

Het is niet de behandeling van moeilijke 

spellen die een speler tot winnaar maakt. 

Daar zijn er eenvoudig weg niet genoeg 

van. Het is het vermogen om de simpele 

handen niet te verprutsen. 

 

De echte opgave voor een bridgespeler is 

niet om uit de problemen te blijven, maar 

om er uit te ontsnappen zodra hij er in zit. 
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Speeldata en corvee 2017 

 

januari   

Fred Slemmer 

Ingrid Kappe 

Marleen Mergler 

 

Wintercompetitie 

3  WC 2 

10  WC 3 

17 WC 4 

24  WC 5 

31  WC 6 

 

februari   

Ria Schoneveld 

Jan Lieben 

Anke Hom 

 

Voorjaarscompetitie 

7 VC 1 

14  ALV / VC 2 

21 Krokusdrive 

28 VC 3 

 

maart   

Marian Reijmers 

Nelleke van der Lee 

Jack Graveland 

 

7 Ruitenboer  

14  VC 4 

21 VC 5 

28 VC 6 

 

april   

Fred van Leeuwen 

Hedy Steensma 

Jenny Omvlee 

  

Slotcompetitie 

4 SC 1 

11 Paasdrive  

18 SC 2 

25 SC 3 

 

mei   

Joke van Velzen 

Ton Mulder 

Gerrit Hakvoort 

2 Koningsdrive 

9 SC 4 

16 SC 5 

23 SC 6 

30  Slotdrive 

 
Nieuw op het programma: de Krokusdrive in februari 

en de Koningsdrive in mei.  

 

Ruitenboer 2017 

 

 7 maart  Voorronde op de club 

 9 april   Halve finale 

 7 mei 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 

 

    

 

 
 

    
 

 

 

Fijne feestdagen  

en  

veel bridgeplezier in 

het nieuwe jaar! 

 

http://www.bridgeclubprometheus.nl/

