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De opening 
 
Ook deze keer is het gelukt om een goed 
gevuld Ei te maken. Hopelijk leest u het met 
plezier! Wat vindt u zoal in dit Ei…  
Natuurlijk is - zoals gebruikelijk - een groot 
aantal pagina’s gevuld met de stukken voor 
onze jaarlijkse ledenvergadering. Daarnaast 
leverden Anke, Olaf, Juliet, Hein en Sjoerd kopij 
aan: allemaal super bedankt! 
En wat er toen nog aan lege plekken over was 
heb ik zelf opgevuld met tekst en foto’s 😊😊. Van 
de foto’s die ik het afgelopen jaar gemaakt 
heb is een aantal in dit nummer afgedrukt.  
Benieuwd naar meer? Kijk op de website bij het 
tabje Foto’s of  op onze facebookpagina  
www.facebook.com/bridgeclubprometheus/ 
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 2017 vliegt voorbij en je leest nu ons 
lijfblad ‘Het Ei’ dat één maal per jaar verschijnt 
vol met wederwaardigheden.  
 
Tijdens de slotdrive eind mei waren de nieuwe 
clubkampioenen afwezig. Daarom werden 
Eliza Guse en Bart Moors pas in september 
gehuldigd. Ook Elly Legerstee kreeg toen nog 
een flesje wijn voor de door haar behaalde 
meesterpunten.  
 

 
 
Het bestuur prijst zich gelukkig dat het weer vol-
tallig is (5 personen) met een vertegenwoordi-
ger in de Technische Commissie. 
Positief is bovendien de ledengroei. We sloten 
2016 af met 46 leden en dit jaar met 57, dus 11 
in de plus. Hier zijn we erg blij mee en dat is 
mede te danken aan de cursussen Flits 1 en 2. 
Deze worden samen met Gisolf, ODD en  
de Gaech georganiseerd en trekken veel 
belangstellenden. Speciale dank aan Jenny 
die er voor Prometheus veel tijd en energie in 
steekt.  
Ook Marian en Siebe bedankt voor de bege-
leiding op de oefenavonden.  
Wij hebben ook regelmatig "inlopers", dus zijn 
de speelavonden goed bezocht. Bijzonder 
geslaagd is de vrienden/vriendinnendrive in 
oktober. Toch kunnen er nog altijd leden/ 
belangstellenden bij. 
 
Op zaterdag 30 september vierde NBB-district 
Delft het 50 jarig bestaan met een viertallen-
toernooi in Zoetermeer.  Aan dit eerste 
“Buskruittoernooi” namen ongeveer 300 

personen deel. De helft voor geldprijzen en de 
andere helft (waaronder een afvaardiging van 
ons bestuur) voor de eer. Petje af voor de 
organisatie, want het was een hele lange 
intensieve en gezellige dag. Voor volgend jaar  
hebben ze de tweede versie gepland.  
 
Op de ALV van het district op 21 oktober 
kregen de aanwezigen (Ingrid en ik als enige 
vrouwen nb) uitleg over het bijhouden van de 
scores via een rankingsysteem. Het werd een 
soort wiskundecollege van de bedenker Thilo 
Kielmann. Verderop in dit Ei geeft Sjoerd een  
toelichting  op dit systeem.  
Ik wil hier ook nog de vorderingen betreffende 
het zoeken naar een geschikte denksport-
locatie vermelden. Onlangs hebben wij – 5 
Delftse NBB-bridgeclubs en een Delftse 
schaakclub - een update ontvangen van Peter 
Bommelé (voorzitter van Gisolf) die onze 
belangen behartigt. Hij heeft samen met Jan 
Torenstra (ex-wethouder) diverse gesprekken 
gevoerd o.a. met de directeur van de 
Praktijkschool over een nog te bouwen 
schoolgebouw en met de gemeente over het 
verkrijgen van subsidie. Er was ook een 
bezichtiging van een pand aan de Hercules-
weg. Het bestuur is unaniem van mening dat 
alles nog erg vaag is, vooral de huurprijs, en 
voor ons misschien wel nadelig. 
Wordt vervolgd!  
 
Zo nu ben je weer  enigszins op de hoogte wat 
er zoal speelt.  
Fijne feestdagen toegewenst namens het hele 
bestuur!  
 

  
 
Anke Hom 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Bridgeprobleem 
 

 
Contract: 6♠ door West 
Bieding: Na 1♠ bij West bood Noord 2♣. 
Uitkomst Noord: ♣H. 
De troeven zitten 3-1 verdeeld. 
 
De vraag is nu: Hoe maakt West het contract?  
 

De oplossing staat op pagina 11 
Olaf Duin 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Problemenleverancier stopt 
 
Onze ‘bridgeproblemenleverancier’ sinds 
december 2006 is er mee gestopt!  
Na 10 jaar en 17 bridgeproblemen vindt Bart 
Moors het welletjes. Hij draagt het stokje over 
aan Olaf Duin, die bereid is in het vervolg 
mooie bridgeproblemen voor het Ei uit te 
zoeken.  
Bart: heel erg bedankt voor het leveren van de 
jarenlange kopij!  
 
Jenny Omvlee 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Buskruittoernooi 
 
In 2017 bestond het NBB-district Delft 50 jaar. 
Dat heugelijke feit ging natuurlijk niet onopge-
merkt voorbij. Er werd onder andere een groots 
viertallentoernooi georganiseerd om het vier-
tallen te promoten: het Buskruittoernooi.  Dit 
omdat het viertallen bij veel bridgers niet zo 
populair is als parenbridge, waarschijnlijk 
omdat ze er niet zo bekend mee zijn. 
Namens Prometheus deden vier bestuursleden  
mee: Anke & Jenny en Johan & Ingrid.  Het 
toernooi bestond uit een hoofdtoernooi voor 
wedstrijdbridgers en een toernooi voor de meer 
recreatieve bridgers. Wij deden (vanzelfspre-
kend) mee aan het recreatieve toernooi. 
 

Wat is viertallen eigenlijk? Kort gezegd komt het 
er op neer dat twee paren (viertal A) tegen 
twee andere paren (viertal B) spelen. Paar A1 
zit Noord-Zuid tegen paar B2. Paar A2 zit Oost-
west tegen paar B1. Ze spelen dezelfde 12 
spellen. Daarna wordt er gewisseld: paar A1 en 
A2 blijven zitten, paar B1 en B2 wisselen van 
tafel. Ze spelen nu de laatste 12 spellen. 
Omdat per helft aan beide tafels dezelfde 
spellen worden gespeeld is het mogelijk de 
resultaten van beide teams met elkaar te 
vergelijken. Het mooist is bijvoorbeeld als jij een 
manche maakt en als tegelijkertijd jouw 
nevenpaar het paar van de tegenpartij down 
weet te spelen: dat levert fors punten op voor 
jouw team! 
 
Elk jaar organiseert het District Delft een grote 
viertallencompetitie. De viertallen gaan dan bij 
andere clubs in het district op bezoek om daar 
te spelen. Dat kan in Delft zijn, maar bijv. ook in 
Pijnacker of Vlaardingen. In het verleden deed 
Prometheus mee aan deze competitie. De 
laatste jaren is er echter te weinig (of geen) 
animo onder de Prometheusleden om daar 
aan mee te doen.  
Het is echter een leuke vorm van bridge. Je 
speelt zo’n hele avond dus niet tegen 6 
verschillende paren, maar slechts tegen twee.   
 
Het Buskruittoernooi zat iets anders in elkaar: 
daar speelden we 8 ronden, elke ronde tegen 
een ander team. We eindigden als team op de 
21e plaats (van de 34). Geen denderende 
score, maar we hadden een leuke dag en zijn 
weer een ervaring rijker! 
 
Jenny Omvlee 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

Les 
 
Napraten over een spel doen bridgers graag. Bij 
voorkeur direct. En sommige partners wrijven je 
maar al te graag onder de neus wat je fout hebt 
gedaan. Er zijn dan twee mogelijkheden: een 
andere partner zoeken of er de draak mee steken. 
Zoals een Nederlandse topspeler die tijdens een 
toernooi op de vraag hoe het ging antwoordde: 
“Ja, goed. Ik krijg op elk spel les, ook nooit weg 
natuurlijk”. 
 

Berry Westra: Bridge in en flits 2 

♣ ♦ ♥ ♠ 

♠ A V B 10 7 6    N  ♠ H 9 8  
♥ V 10 3 W O ♥ A H B 
♦ A V 8 3 Z ♦ 7 6 5 2 
♣ -   ♣ A B 8  
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Bridgecursussen van start 
 
Prometheus, Gisolf, ODD en De Gaech hebben 
de handen ineen geslagen om gezamenlijk het 
bridgespel te promoten. In december en 
januari is een werkgroepje druk bezig geweest 
met het organiseren en promoten van een 
bridgecursus voor beginners. We hadden o.a. 
een interview in de Delft op Zondag, een 
interview op Stadsradio Delft en stukjes in de 
Delftse Post. We hebben via de NBB folders en 
posters laten maken en een facebookpagina 
Bridgen in Delft opgezet. En we organiseerden 
een bridge-demo in winkelcentrum De Hoven: 
op een zaterdag zaten we daar met 2 tafeltjes 
te bridgen. Van elke club deden twee spelers 
mee. Natuurlijk trokken we daarmee de 
aandacht van het winkelende publiek en het 
genereerde weer wat publiciteit in de locale 
bladen.  
 

 
 
Alle inspanningen waren niet voor niets: eind 
januari/begin februari konden we van start 
gaan met twee beginnerscursussen ‘Bridge in 
een flits 1’ op maandag- en woensdagavond! 
Cursuslocatie is buurthuis Voorhof aan de 
Herman Gorterhof. In totaal waren er 38 
cursisten die wilden leren bridgen. 
 

De cursus bestond uit 11 lesavonden en werd 
afgesloten met een gezamenlijke slotdrive. 
Daarna waren de cursisten welkom om een 
aantal avonden bij de verschillende clubs de 
sfeer te proeven en onder begeleiding te 
spelen. Op onze club hebben Siebe Auwerda 
en Marian Reijmers de cursisten enthousiast 
begeleid: het waren geslaagde avonden. 
 
Intussen was de werkgroep weer aan de slag 
gegaan met de organisatie van een 
vervolgcursus ‘Bridge in een flits 2’. Het grootste 
deel van de beginnerscursisten meldde zich 
hier voor aan, maar er was nog plek voor meer 
cursisten. Daarnaast hadden we besloten om 
ook weer een beginnerscursus op te starten.  
Deze keer lukte het om een mooi interview met 
enkele enthousiaste cursisten in de Delft op 
Zondag te krijgen. Onze promotionele 
activiteiten waren ook deze keer succesvol en 
in september gingen we van start met een 
vervolgcursus op de maandag- en woensdag-
avond en daarnaast een beginnerscursus op 
de woensdag.  
Na afloop organiseren we voor de beginners 
weer een aantal oefenavonden met  
begeleiding op de vier clubs. Daarna starten 
we voor deze cursisten in februari met een 
vervolgcursus. 
De vervolgcursisten zijn na de cursus allemaal 
welkom om 1 of 2 keer te mee te bridgen bij 
elke club. Natuurlijk hopen we allemaal dat ze 
dan zo enthousiast zijn geworden dat ze 
daarna lid worden van onze clubs. En het zal je 
niet verbazen dat ik hoop dat er velen voor 
Prometheus gaan kiezen!  
 
Het is de bedoeling dat de gezamenlijke clubs 
ook in de toekomst de cursussen ‘Bridge in een 
flits 1 en 2’ blijven organiseren. 
 
Jenny Omvlee 

 

 



 

Op avontuur in bridgeland - 1 
 
Wat te doen als je tot de ontdekking komt, dat 
je op rijpe leeftijd nog steeds uitdagingen zoekt 
... mogelijkheden om onder de mensen te 
komen, je hersenen te laten werken op een 
totaal andere manier dan voorheen? Eén van 
de vele mogelijkheden is leren bridgen. 
 
“4 Delftse bridgeclubs slaan de handen ineen 
om leden te werven (en meer mensen kennis te 
laten maken met dit mooie spel)” Dat was een 
aankondiging ongeveer een jaar geleden, die 
mij aansprak en ik vond het een mooie kans 
begeleiding te krijgen het spel te leren. 
 
Wat een avontuur. 
Gelukkig wist ik vanuit een ver verleden nog iets 
over de puntentelling en kreten als “tweede 
man laag” en “derde man doet wat hij kan” 
(waarom geen vrouw??). Het was hard werken 
om de regels tussen de oren te krijgen en de 
gezamenlijke inspanning met medecursisten 
creëerde een leuke band. 
 
De Flits 1-cursus en het oefenen-in-de-clubs 
daarna waren veel te snel voorbij, maar 
gelukkig ging een aantal enthousiaste cursisten 
gewoon door met wekelijks spelen tijdens de 
zomer, daarbij elke avond ondersteund door 
een of twee gevorderde spelers.  
 
Toen was daar de Flits 2. Meer verdieping en 
een stuk lastiger. Over een week of vijf is ook 
die voorbij, veel te snel eigenlijk. Het blijft een 
kwestie van veel doen, oefenen en niet de 
moed in de schoenen laten zinken. Het is 
gewoon leuk, nieuw, vernieuwend. 
 
Wat heeft bridge mij tot nu toe persoonlijk 
opgeleverd: 
• de ontdekking, dat leren iets minder 

makkelijk gaat dan vroeger, 
• ik heb alle tijd van de wereld om me in het 

spel te verdiepen, 
• mijn enthousiasme is blijvend, 
• ik ben lid van Prometheus en speel met mijn 

man, wat interessante situaties oplevert 
(vooral leuke, lieve lezers), 

• ik wil meer en beter, 
• wat zijn er toch aardige mensen op deze 

wereld. 
 
Juliet Joan Moll 

♣ ♦ ♥ ♠ 

Ruitenboer 2017 
 
Op 7 maart speelden we de voorronde voor 
Ruitenboer op de club. Winnaars werden Frans 
de Vreede & Henk Schreuder met 66,10%.  
Zij mochten naar de halve finale in Zoetermeer 
op 9 april. Omdat Henk verhinderd was ging 
Frans samen met Hein van Velzen. Zij werden 2e 
met de mooie score van 60,66%. En dus 
mochten ze door naar finale in Utrecht op 
zondag 7 mei! Hein doet hiervan verslag… 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Het was natuurlijk op de mooiste zondag van 
mei dat Frans en ondergetekende de finale 
“Ruitenboer” mochten spelen in Utrecht. Wij 
hadden ons immers als tweede geplaatst in  
Zoetermeer waar de halve finale was op ‘n 
zondag in april. 
Er waren in Utrecht 130 paren en we speelden 
42 spellen (topintegraal) met halverwege ’n 
goedverzorgde lunch. 
Om half 6 werd gemeld dat wij 76e waren 
geworden met net geen 50%. Tenslotte mocht 
iedereen na een mooie bridgedag ’n goede 
fles wijn mee naar huis nemen. 
Dat de winnaars uit 020 kwamen was niet zo 
erg, alleen was het niet zo leuk dat ze juichten 
toen Excelsior met 3-0 won van Feyenoord.....  
Gelukkig is alles goed gekomen. 
 
Hier een van de spellen, spel 10: 

 
Ik heb spel 10 gekozen omdat er 57 keer 4♥ 
werd geboden: 55 keer -1 en maar 2 keer 
gedoubleerd -1. Door die Amsterdammers 
natuurlijk. 
 
Hein van Velzen 

♣ ♦ ♥ ♠ 

 
 

♠ V 8 7 6 3    

♥ A  
♦ 8 6 5 4  
♣ H 4 2  

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

♥ 6 3 
♦ A 9 3 2 
♣ A 8 7 5 
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Stilzittafel 
 
Alhoewel Ank soms de blaren op haar oren belt 
om tafels compleet te maken, komt het toch af 
en toe voor dat we een stilzittafel hebben. Dat 
is voor niemand leuk. Soms wordt - ten 
onrechte - gedacht dat dat nadelig is voor de 
eindscore omdat men minder spellen gespeeld 
heeft. Daarom hier een korte uitleg hoe de 
stilzittafel verrekend wordt.  
 
Stel dat je achtereenvolgens  de volgende 
percentages behaalt in 6 rondes: 59%, 56%, 
38%, 53%, - , 54%: dus je hebt in de 5e ronde 
een stilzit. Het gemiddelde over de 5 gespeelde 
tafels is 260/5=52%. Dit is het percentage dat 
geldt voor de niet gespeelde tafel en dat is dus 
ook het percentage voor deze avond. 
 
Sjoerd de Haan 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Smoes 
 
Bridge is een spel van pieken en dalen. De ene 
week loopt alles crescendo en scoor je geweldig. 
Een volgende keer gaat alles mis en is je score 
allerbelabberdst. Natuurlijk zoek je dan naar 
verklaringen. Het mooiste antwoord op de vraag 
waarom het ‘niet ging’ komt van Bauke Muller, 
Nederlands meeste succesvolle bridger aller tijden. 
Toen hij in een sterk bezet toernooi onderaan stond 
en de beruchte vraag werd gesteld, sprak hij “Mijn 
handen doen niet wat mijn hoofd wil.” De beste 
smoes ooit. 
 

Berry Westra: Bridge in en flits 1 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

Spelverdelingen 
 
Sinds het begin van dit seizoen spelen we met 
gedupliceerde spellen en komen er wat vaker 
dan voorheen ‘wilde’ verdelingen voorbij.  
Soms wordt gedacht dat het gestoken (uitge-
zochte) spellen betreft. Dat is niet zo. De 
spelverdelingen worden met behulp van het  
computerprogramma ‘Big Deal’ gegenereerd.  
 
Bij bridge is het de bedoeling dat de kaarten 
‘random’ worden gedeeld, maar door 
verkeerd handmatig schudden gebeurt dat 
niet. Er is ooit uitgezocht dat je een spel eigen-
lijk zeven maal goed moet schudden om die 
goede ‘random’ verdeling te krijgen. En dat 
doet vrijwel niemand. Met Big Deal kun je wel 
volledig willekeurige verdelingen genereren. Dit 
programma wordt wereldwijd en o.a. ook door 
de NBB gebruikt. En nu dus ook door ons. 
 
Jenny Omvlee 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
Dupliceren 
 
Soms wordt me gevraagd hoe het dupliceren 
in zijn werk gaat. 
Bij het dupliceren ben ik (of iemand anders) het 
hulpje van Peter Bommelé van Gisolf. Hij 
bedient de dupliceermachine die gekoppeld is 
aan een laptop. Deze machine, die iets groter 
is dan een schoenendoos, staat midden op 
tafel met Peter aan de ene kant en ik aan de 
andere kant. Ik open een board, haal de 
kaarten eruit en doe ze op zijn kop in de 
machine. Ik schuif het lege board naar Peter 
die het board in de machine doet, waarna de 
machine begint te verdelen. Na circa 10 
seconden is het board weer gevuld en sluit 
Peter het board. Ondertussen open ik het 
volgende board. Enzovoorts.  
Na ongeveer een uur zijn de 144 spellen voor 2 
lijnen en drie avonden gedupliceerd. 
De kaartverdelingen zijn van te voren met het 
programma BigDeal gemaakt en naar Peter 
gestuurd.  
Wil je ook 2 maal per jaar helpen met het 
dupliceren of het een keer proberen? Laat het 
dan weten. 
 
Sjoerd de Haan 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Denken over bridge 
door Eddy Kantar 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
      1♠ 
2♥  3♥  pas  4♠ 
pas  pas  pas 
 
Uitkomst West:  ♥A  
 
Biedcommentaar: 
3♥ in Noord is bedoeld als een limietverhoging 
of beter in schoppen. Zuid biedt 4♠ met deze 
maximale hand. 
 
Commentaar verdediging: 
Start als Oost hoog-laag met ♥B in de eerste 
slag. West herkent ♥B als een singleton of een 
doubleton en gaat dus verder met de ♥H.  
In dit geval bleek het van een doubleton te  
zijn en intussen is de ♥V in de dummy hoog 
geworden. Om de ♥V onschadelijk te maken 
voordat de troeven zijn getrokken moet West 
een derde harten spelen. Oost troeft de derde 
harten met de ♠9. 
 
Speelcommentaar: 
Als Zuid moet je de ♠9 niet overtroeven!  
Het is veiliger om je onvermijdelijke ruiten-
verliezer weg te gooien. Als Oost met de 
(mogelijke) singleton 9 heeft getroefd, en je 
troeft over, dan zul je uiteindelijk een troefslag 
aan West verliezen.  
Erger nog, je zult down gaan met 2 verliezers in 
♥, 1 in ♠ en 1 in ♦. Als je echter ♦7 weggooit in 
slag drie, dan maak je de volgende 10 slagen 
voor 4♠ gemaakt. 
 
Olaf Duin   ♣ ♦ ♥ ♠ 

Nieuw op de club  
 
In januari ontvangen we weer cursisten op de 
club: ze komen niet alleen om te oefenen maar 
ook om de sfeer te proeven. Het is dus erg 
belangrijk dat ze het gevoel krijgen dat ze 
welkom zijn. Ze zullen immers op een gegeven 
moment een keuze maken: spelen op een club 
of niet. En als ze op een club willen gaan 
spelen, welke kiezen ze dan? Wij hebben een 
gezellige club en hopen natuurlijk dat ze voor 
ons kiezen!   
De echte beginners spelen in een apart lijntje 
met begeleiding van Siebe en/of Marian.  
De cursisten die de vervolgcursus hebben 
gedaan spelen (waarschijnlijk) mee in de B-lijn. 
 
Als beginnend bridger heb je na 1 of 2 cursus-
sen een hoop nieuwe informatie gekregen, die 
juist door veel te oefenen en te spelen beter 
blijft hangen. Ze mogen dan ook best een lijstje 
met biedingen en antwoorden gebruiken, 
zeker in het begin.  
Natuurlijk zullen ze ook moeten wennen aan 
het tempo waarin de rondes gespeeld worden. 
Ook dat vergt oefening. Het is geen probleem 
als er soms een spel minder gespeeld wordt. 
Beide paren krijgen daarvoor dan het gemid-
delde van de overige gespeelde spellen. Ga 
de beginners dus niet opjagen, daar is geen 
enkele reden voor.  
De cursisten hebben op de cursus het 5-kaart-
hoog systeem van Berry Westra geleerd en dat 
gaan ze nu in praktijk brengen. Het is niet de 
bedoeling dat je ze ongevraagd van adviezen 
gaat voorzien, die mogelijk niet overeenkomen 
met het geleerde!  
De cursisten hebben ook geleerd dat systeem-
kaart en alerteren verplicht zijn. Het zou fijn zijn 
als iedereen ongevraagd de eigen systeem-
kaart op tafel legt. Iedereen heeft recht op 
inzage in de afspraken van de tegenpartij. 
Wat betreft het alerteren: naast Stayman en 
Jacoby alerteer je alle biedingen waarvan je 
kunt vermoeden dat de tegenstanders een 
andere betekenis verwachten! 
 
Maar het belangrijkste is dat onze bezoekers 
een gezellige avond hebben en op een 
prettige manier hun spel kunnen spelen. En 
daarvoor doen we natuurlijk een beroep op 
jullie allemaal! 
 
Jenny Omvlee  ♣ ♦ ♥ ♠ 

 ♠ A 8 5 2  Zuid gever 
Allen 
kwetsbaar 

♥ V 10 4  
♦ 10 9 8 6 
♣ A 2  

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

♥ 6 3 
♦ A 7 
♣ H V 4 3 
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Competitie op basis van het 
rankingsysteem 
 
Een groeiend aantal clubs maakt gebruik van 
het NBB-clubranking-systeem. 
Bij ons is de clubcompetitie nu gebaseerd op 
een aantal competities die elk bestaan uit 6 
zittingen. Na elke competitie vindt er promotie 
en degradatie plaats.  
Een nadeel van dit systeem is dat A-lijn spelers 
automatisch degraderen als ze, bijvoorbeeld 
wegens vakantie, meer dan 3 avonden 
afwezig zijn. Niet leuk. Die A-lijners bezetten 
vervolgens in de B-lijn de hoogste plaatsen 
waardoor de B-lijners moeten strijden om de 
resterende 1 of 2 promotieplaatsen. Ook niet 
leuk… 
 
Met het NBB-clubranking-systeem gebeurt  de 
promotie of degradatie elke week. Op basis 
van de uitslag van de zitting worden 
rankingpunten toegekend. De ranking wordt 
voor elke speler individueel bepaald over de 
laatste 6 keer dat zij/hij daadwerkelijk gespeeld 
heeft en dus niet over de laatste 6 speelweken 
van de club.  
Na elke zitting krijgt een speler een aantal 
rankingpunten, hoe meer hoe beter. Deze 
worden berekend uit de behaalde plaats in de 
lijn, of beter nog, uit het behaalde percentage.  
Als iemand een zitting niet speelt, dan 
verandert zijn/haar ranking niet, die blijft 
gewoon staan. Elke week is er een nieuwe 
ranking voor elke speler en elk paar. Op basis 
hiervan wordt de indeling voor de volgende 
speelavond gemaakt, zodat er elke keer 
spelers promoveren en degraderen. Uiteindelijk 
speel je steeds tegen spelers die het de 
afgelopen tijd ongeveer net zo goed als jij 
hebben gedaan. 
 

 

De ranking gaat over verschillende disciplines 
heen zoals paren, butler en viertallen. Bij 
feestelijke drives kun je ervoor kiezen om de 
ranking in te laten delen zoals de gebruikelijke 
clubavond zodat het bridgeplezier het hoogste 
blijft voor iedereen. Je kunt de resultaten 
verwerken in de ranking voor de 
clubcompetitie, maar dat hoeft niet, het is altijd 
optioneel.  
 
Wat zijn nu de voordelen? 
1. Geen aanwezigheidsplicht; je speelt zo  

vaak je wilt en wanneer het uitkomt  
2. Er is geen enkel voordeel door niet te 

komen bridgen.  
3. Invallers die soms meedoen komen met hun 

eventuele eigen ranking automatisch op de 
goede plek terecht. 

4. De lijnen veranderen sneller (wekelijks); je 
komt meer verschillende mensen binnen de 
club tegen. 

5. Nieuwgevormde paren of combiparen 
worden automatisch op de juiste plek 
ingedeeld 

6. Het clubkampioenschap is eenvoudig te 
bepalen. De speler of het paar met de 
beste “gerankte” prestaties gedurende het 
seizoen wint. 

 
Het bestuur zal bij de volgende ledenvergade-
ring voorstellen om volgend seizoen het ranking 
systeem op proef in te voeren. 
 
Meer informatie kunt u vinden op de NBB-site: 
zie https://www.bridge.nl/nbb-clubranking 
 
Sjoerd de Haan 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
 
 

 

https://www.bridge.nl/nbb-clubranking
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Op avontuur in bridgeland - 2 
 
De december 2017-editie van het Bridge 
magazine is het eerste dat ik serieus heb 
doorgenomen sinds ik NBB lid ben.  
Interessant leesvoer.  
 
De systeemkaart 
Het meest boeiende artikel tot nu toe vond ik 
wel “Spelregels: de systeemkaart en de notitie 
voor eigen gebruik” op pagina 62-63. 
Het fenomeen systeemkaart kende ik natuurlijk 
al... ik heb er zelfs twee in mijn bezit. Omdat ik 
op de club bijna geen systeemkaart tegenkom 
bleven die van mij meestal in mijn tas zitten. Ik 
schrijf “bleven” omdat ik nu tot de ontdekking 
ben gekomen, dat het best wel belangrijk is de 
kaart op tafel te leggen. 
Het is wel lastig de systeemkaart van de 
tegenpartij te “lezen” als die een ander 
systeem gebruikt. Ik heb me laten vertellen, dat 
je aan tafel alles mag vragen wat je niet 
begrijpt (behalve aan je partner), dus ook 
datgene wat je van de andere systeemkaart 
niet snapt. 
 
Notitie voor eigen gebruik 
Het was ook een ontdekking, dat je een “notitie 
voor eigen gebruik” mag maken. 
Dat zijn notities over biedsystemen en -afspra-
ken die je zelf niet gebruikt, maar die je mag 
gebruiken om (los) toe te voegen aan de bied-
kaart van je tegenstanders. Tijdens het bieden 
mag je deze eigen notities raadplegen.  
Let wel, je mag niet kijken op je eigen 
systeemkaart, die hoor je te kennen, maar je 
mag dus wel de notitie bekijken.  
Het is een recht!  
 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

 
 
Samen met je partner kun je vrij uitvoerige 
notities maken over andere niet-door-jullie-
gebruikte systemen, die je dan tijdens het 
bieden voor je neus hebt. 
 
Voorbeeld 
Een voorzet van zo’n notitie is te vinden op: 
http://www.bridgeservice.nl/Bridgeservice-
training-2017.html :  
 
“Verdediging tegen de multi-2-opening” 
 
Opgelet! Dit hoef je dus NIET uit je hoofd te 
leren!!! 
 
Mamma mía! 
Jeetje!!  
Dat is zo’n lap tekst, dat ik niet weet hoe 
handig het in de praktijk is om dit als notitie 
mee te nemen.  
 
Problemen tijdens het bieden 
Bij problemen tijdens het bieden is het soms de 
taak van de arbiter om te onderzoeken of 
beide partners “uit het hoofd”  heldere uitleg 
kunnen geven over hun biedsysteem.  
Ook al boeiend om op te merken.  
 
Wel... nieuwe bezems vegen schoon. Dit zijn 
allemaal ontdekkingen voor mij en ik zit vol met 
vragen die tijdens de cursussen ABSOLUUT niet 
aan de orde zijn. 
 
Juliet Joan Moll 
 
 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

http://www.bridgeservice.nl/Bridgeservice-training-2017.html
http://www.bridgeservice.nl/Bridgeservice-training-2017.html
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Oplossing bridgeprobleem 

 
Contract: 6♠ door West 
Bieding: Na 1♠ bij West bood Noord 2♣. 
Uitkomst Noord: ♣H. 
De troeven zitten 3-1 verdeeld. 
 
De leider duikt ♣H in de dummy met ♣8 en 
troeft in West. Nu speelt West alle schoppens en 
hartens uit tot de laatste vier kaarten: 

 
Noord moet ♦H en ♣V bezet houden. 
De leider speelt nu ruiten hoog-laag of klaveren 
hoog-laag. Noord komt aan slag en moet 
klaveren of ruiten in de vork spelen.  
Contact gemaakt! 
 
Zo lag het hele spel: 

 
Olaf Duin 

Overtollig spelmateriaal 
 
In het afgelopen jaar is er nieuw spelmateriaal 
gekocht dat geschikt is voor gebruik met de 
dupliceermachine. Oud materiaal, zoals 
boards, mapjes, spellen en kistjes, is daarom 
voor een deel overtollig geworden.  
 
Heb je belangstelling voor gebruikt materiaal, 
laat me dan weten voor welk materiaal je 
interesse hebt en het aantal. Afhankelijk van de 
belangstelling maken we een leuk prijsje of 
organiseren we een veiling. 
 
Sjoerd de Haan 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Spel tegen de klok 
 
Een dorstig bridger, klaar van zessen 
Begon al vroeg zijn dorst te lessen. 
Want ja, het was pas tegen zeven, 
En meestal duurde het dan even, 
Voordat men, rond de klok van achten, 
Zijn eerste speelplan kon verwachten. 
Je voelt het wel, zo tegen negen, 
Kon hij er niet zo goed meer tegen. 
De barjuffrouw was, rondom tien, 
Een vrouw die hij nog wél kon zien. 
En ’s-avonds, rond een uur of elf, 
Wie kwam hij tegen? Nou, zichzelf! 
 

Wim Overgaag:  
Kaart-lezen, vrolijk rijm en lied tegen kaartverdriet 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

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

 
 

♠ -  

♥ -  
♦ H B 
♣ V 10  

♠ -    N  ♠ -  
♥ - W O ♥ - 
♦ A V 8 3 Z ♦ 7 6 
♣ -   ♣ A B 
 ♠ -   

♥ - 
♦ x x 
♣ x x 

 
 

♠ 4  

♥ 9 7 5 
♦ H B 9 
♣ H V 10 7 6 4 

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

♥ 8 6 4 2  
♦ 10 4 
♣ 9 5 3 2 
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Agenda voor de algemene ledenvergadering  
 
 
Datum: Dinsdag 13 februari 2018 
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 februari 2017 
 
3. Jaarverslag van de secretaris 
 
4. Financiën 
 
5. Het bestuur 

Reglementair is de penningmeester aftredend. Daarnaast treedt de 
voorzitter dit jaar ook af. Beiden stellen zich niet herkiesbaar. 
Kandidaten kunnen zich tot 7 februari melden bij het bestuur. 

 
6. Commissies 

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

 
7. Jaarprogramma 2018-2019 
 
8. Wedstrijdzaken 
 
9. Ledenwerving 
 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
 

  
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Concept-notulen  Algemene ledenvergadering 14 februari 2017 
 
Aanwezig:  

Het bestuur: 
Anke Hom (voorzitter) 
Johan Boonmann (penningmeester) 
Nelleke van der Lee (secretaris) 
Jenny Omvlee (algemeen lid) 

 
38 leden: 

Siebe Auwerda, Willem van den Berg, Joke Boot, Ans Christiaanse, Olaf Duin, Jack & Marijke 
Graveland, Gaby & Sjoerd de Haan, Gerrit Hakvoort, Arné Heijmans, Ton van Hoek, Marinus 
Hom, Ank Hoogeveen, Marijke Jansen, Gerda Janssen, Wil Jutte, Ingrid Kappe, Fred van 
Leeuwen, Elly Legerstee, Jan Lieben, Marleen Mergler, Ton Mulder, Jacques & Anneke 
Nonhebel, Aad van ‘t Noordende, Henk van Oers, Leo Pruijsers, Marian Reijmers, Milton Russel, 
Ria Schoneveld, Henk Schreuder, Martha Schütz, Fred Slemmer, Hedy Steensma, Joke & Hein 
van Velzen en Frans de Vreede. 

 
Afwezig:  

7 leden: 
Cornelis van der Ent, Eliza Guse, Daan Hoogwater, Rossend Llurba, Bart Moors, Alex Visser en 
Jan van der Zanden 

 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering met haar 
hamer om 19.15 uur en heet allen welkom.  
 
Naar aanleiding van een artikel in het 
bridgeblad over de gemiddelde leeftijd van 
leden, heeft de voorzitter de gemiddelde 
leeftijd van onze clubleden berekend. Ze kwam 
op de leeftijd van 71 jaar. Een leuk “wist u dat” 
feitje. 
 
Voor de Krokusdrive zijn leden van de 3 clubs 
van de werkgroep uitgenodigd. Dit kan een 
leuke gelegenheid zijn om in een gezellige sfeer 
elkaar beter te leren kennen. 
 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 
van 19 januari 2016 
De voorzitter stelt de vraag of er inhoudelijk of 
tekstueel nog vragen of opmerkingen zijn van 
de concept-notulen zoals die staat in het Ei van 
december 2016. Er zijn geen vragen of opmer-
kingen. De notulen worden goedgekeurd met 
dank aan de secretaris. 
 
3. Notulen van de extra ledenvergadering van 
24 mei 2016 
De voorzitter stelt de vraag of er inhoudelijk of 
tekstueel nog vragen of opmerkingen zijn over 
de concept-notulen zoals die staat in het Ei van 
december 2016. Er zijn geen vragen of 

opmerkingen. Ook deze notulen worden goed 
gekeurd met dank aan de secretaris.  
 
4. Jaarverslag van de secretaris 
De secretaris heeft niets toe te voegen aan het 
jaarverslag zoals die terug te vinden is in het Ei 
van december 2016. En er zijn geen vragen of 
opmerkingen. 
 
5. Financiën 
De penningmeester licht het financieel 
jaarverslag 2016 toe. De leden hebben de 
beschikking over het overzicht in cijfers en een 
A4-tje met de toelichting in tekstvorm. 
Het overzicht in cijfers laat bovenin de balans 
zien en onder de begroting en resultaten. 
Door de huurkosten, minder leden en geen 
barinkomsten toont het resultatenoverzicht een 
verlies. Ook in 2017 wordt hiermee rekening 
gehouden en wordt er 840 euro verlies begroot. 
 
Namens de kascontrole commissie neemt 
Gerda Janssen het woord. Zij verzoekt de 
vergadering om het bestuur decharge te 
verlenen voor het in 2016 gevoerde financiële 
beleid en beheer. De penningmeester neemt 
het verslag hiervan in ontvangst. 
 
Het bestuur heeft besloten het lidmaatschaps-
geld niet te verhogen dit jaar. Het NBB gedeel-
te is voordeliger geworden voor leden die 
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dubbel of trippel lid zijn. Zij betalen namelijk 
minder. Dit jaar krijgt u de factuur per e-mail 
toegezonden met het verzoek voor 1 april de 
contributie te betalen. 
 
Sjoerd  de Haan: Is het geen optie het lidmaat-
schapsgeld te verhogen nu we verlies draaien? 
Het bestuur heeft dit overwogen, maar dat 
gaat het bestuur dit jaar nog niet doen. 
 
Martha Schütz: Moeten we niet stoppen met 
prijsjes of zelf iets gaan meenemen nu we meer 
drives gaan houden? Het bestuur wil niet 
helemaal stoppen met prijzen, maar gaat hier 
wel op letten en verantwoord inkopen. De 
suggestie om zelf wat mee te nemen wordt 
door het bestuur besproken. 
 
6. Bestuursleden 
De voorzitter en algemeen lid Jenny Omvlee 
zijn reglementair aftredend.  
De voorzitter blijft nog een jaar aan, omdat er 
zich geen vervanger heeft aangediend. En 
Jenny heeft aangegeven nog 3 jaar te willen 
deelnemen in het bestuur. 
 
De secretaris was vorig jaar reglementair 
aftredend, maar is nog 1 jaar aangebleven 
omdat er geen vervanging was. Het bestuur is 
verheugd te melden dat zij dit jaar Ingrid 
Kappe bereid hebben gevonden het stokje 
over te nemen. Met applaus wordt ze 
opgenomen in het bestuur. 
En Nelleke krijgt een mooie bos bloemen 
overhandigd na een persoonlijk dankwoord 
van de voorzitter. 
 

 
 
Sjoerd de Haan heeft zich aangemeld voor de 
Technische Commissie. Als linking pin tussen 

bestuur en TC is hij tevens gevraagd om deel te 
nemen aan het bestuur. Hij heeft daarop 
positief gereageerd. Daarom wordt ook Sjoerd 
met een luid applaus opgenomen in het 
bestuur als algemeen lid. 
 
7. Commissies plus … 
A. Kascontrole commissie 
Nu Ingrid Kappe opgenomen is in het bestuur 
kan ze geen lid meer blijven van de commissie. 
De voorzitter vraagt of er vrijwilligers zijn die 
deel willen nemen in de commissie.  
De volgende 3 personen melden zich aan: Ton 
van Hoek, Marijke Jansen en Nelleke van der 
Lee. 
Gerda Janssen en Fred van Leeuwen worden 
met een hartelijk applaus bedankt voor hun 
inzet de afgelopen jaren.  
 
B. Technische commissie 
Jacques Nonhebel wordt het woord gegeven. 
Hij kan melden dat de TC wordt uitgebreid met 
3 personen; Sjoerd de Haan, Ank Hoogeveen 
en Fred Slemmer. 
 
Jacques geeft antwoord op vragen die per e-
mail waren gesteld door Jenny: 
 De bridgemate app is geactiveerd. 
 TC gaat nog uitzoeken of niet leden ook in 

het slemklassement thuis horen. 
 Er is volgens de TC geen tijd om de 

spelverdelingen handmatig in te voeren in 
de bridgemates. Jenny geeft aan dat dit 
wel verwacht wordt als straks de cursisten bij 
ons komen spelen. 
 Schudmachine aanschaffen is geen 

optie -> te duur 
 Arné Heijmans: wellicht samenwerking 

mogelijk met Gisolf voor een scherpere 
prijs? 

 Anneke Nonhebel: wie gaat thuis de 
spelverdeling nakijken (om na te gaan 
of het uberhaupt de moeite allemaal 
waard is)? Door hand op steken lijkt ruim 
25% dit te gaan raadplegen. 

 Milton Russel geeft aan dat het invoeren 
van de spelverdelingen na enige 
oefening niet zo moeilijk is en relatief snel 
kan gebeuren. 

 
C. Commissie van beroep 
Bart Moors is niet aanwezig. Henk van Oers wel 
en bevestigt de aanname van de voorzitter dat 
het afgelopen jaar wederom rustig is verlopen. 
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D. Ledenwerving 
Jenny vertelt ons in het kort over de stand van 
zaken over de werkgroep die gevormd is door 
leden van Gisolf, ODD, De Gaech en 
Prometheus, bijgestaan door de 
onderwijscoördinator van het bridgedistrict. 
De beginnerscursus is eind januari/begin 
februari gestart met op dit moment 36 cursisten. 
De cursus duurt 12 weken en dan volgen er 
oefenavonden op de club. Marian Reijmers en 
Siebe Auwerda hebben zich aangemeld om te 
helpen met de begeleiding tijdens die 
avonden. 
 
Elly Legerstee: wat is de inhoud van de cursus? 
Deze vraag wordt gesteld omdat ze van de 
buurvrouw had begrepen dat er onderwerpen 
voor gevorderden behandeld worden. Jenny 
geeft aan dat ze dit betwijfelt. Waarschijnlijker is 
het dat die onderwerpen benoemd zijn. Ze is 
meerdere keren aanwezig geweest op een 
cursusavond.  
 
Ton Mulder: gaan de cursisten rouleren op de 
clubs? Jenny geeft aan dat de oefenavonden 
nog besproken moeten worden. Dus afspraken 
en invulling hierover worden bij de volgende 
bijeenkomst van de werkgroep behandeld.  
 
E. “Denksportcentrum” 
De voorzitter meldt dat het bestuur een e-mail 
heeft ontvangen met een uitnodiging om weer 
eens gezamenlijk de mogelijkheden van een 
denksportcentrum te bespreken. De eerste 
bijeenkomst moet nog plaats vinden en het 
bestuur heeft aangegeven aangesloten te 
blijven. 
 
F. “District 50 jaar” 
De voorzitter deelt mee dat het bridgedistrict 
50 jaar bestaat. Naar aanleiding daarvan 
waren er op de eerste speelavond dit jaar 2 
flessen wijn voor het paar dat het dichtst bij de 
50% eindigde. 

8.  Jaarprogramma 2017-2018 
De slotdrive vindt plaats op 30 mei 2017. In een 
eerdere editie van het jaarprogramma was dat 
23 mei 2017. Alle aanwezigen gaan akkoord 
met de aanpassing. 
 
9.  Wedstrijdzaken 
 Er worden dit jaar meerdere drives 

georganiseerd. 
 De Technische commissie is uitgebreid 

met 3 personen. 
 We hebben er 2 arbiters bij: Ton van 

Hoek en Henk Schreuder. 
 
10. Rondvraag 
Marinus Hom 
Gaat iedereen akkoord met het volgende 
voorstel? De koffie en thee staan bij aanvang 
van de avond op tafel. Iedereen mag zelf 
inschenken en betalen via het kartonnen bakje 
dat er staat. De aanwezige leden gaan 
akkoord! 
 
Ans Christaanse 
Vroeger werd er wel eens een bridgeweekend-
je georganiseerd. Zijn er nog meer leden die 
hier interesse voor hebben?  Als je hier interesse 
in hebt, geef het door aan Ans.  
 
Arné Heijmans 
Deelt een groot compliment uit aan Jenny 
Omvlee voor haar inzet namens Bridgeclub 
Prometheus bij de werkgroep met als doel 
meer leden te (gaan) krijgen. 
En bedankt het bestuur voor de inzet van het 
afgelopen jaar. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit om 20.10 uur de 
jaarvergadering af. 
 
 
De secretaris   
Nelleke van der Lee-Parlevliet 
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Jaarverslag van de secretaris 
 
We zijn al weer bezig met de laatste maand 
van het jaar, en als secretaris is het mijn taak 
om een jaarverslag in te leveren bij Jenny die 
alle stukjes tot een leuk leesbaar boekje 
samenstelt. 
Dit wordt mijn eerste jaarverslag, dus ik word 
geacht wat zaken op een rijtje te zetten die er 
zoal het afgelopen jaar zijn gepasseerd. 
Misschien niet altijd zo belangrijk, maar ach wel 
leuk om nog even door te lezen. 
 
Ik zal beginnen bij het bestuur. De samenstelling 
ten opzichte van vorig jaar is deze keer wel  
gewijzigd. Voorzitter Anke Hom, penning-
meester Johan Boonmann en algemeen lid 
Jenny Omvlee zijn allemaal trouw gebleven. 
Reglementair trad de voorzitter vorig jaar af, 
maar door het uitblijven van vervanging is zij 
nog een jaar gebleven. Ik ben als secretaris in 
de plaats gekomen van Nelleke van der Lee. 
Allereerst een pluim voor Nelleke, die heeft het 
wel heel goed gedaan de afgelopen jaren 
merk ik nu.  
Sjoerd de Haan is aangetreden als bestuurslid 
voor de Technische Commissie. 
 
Dit jaar treden voorzitter en penningmeester af.  
Op dit moment zijn er nog geen namen 
bekend van iemand die hun functie wil 
overnemen.  
Hopelijk melden zich weer mensen  aan voor 
een bestuursfunctie: het is belangrijk dat er 
regelmatig nieuwe mensen in komen. 
Geïnteresseerden kunnen altijd een bestuurslid 
aanschieten om te horen wat een bepaalde 
functie inhoudt en hoeveel of hoe weinig ze er 
eigenlijk voor moeten doen. 
 
Het bestuur wordt ondersteund door  3 
commissies: de Technische Commissie, de 
Commissie van Beroep en de Kascontrole-
commissie. De namen van de commissieleden 
vindt u op pagina 2 van dit Ei.  
 
Dan beginnen we nu met de leden. Vorig jaar 
sloten we het jaar af met 46 leden een hele 
verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor 
toen de teller bleef steken op 41. Dat was toch 
een hele grote zorg, maar door acties van 4 
bridgeclubs, waarbij Jenny Omvlee een heel  
actieve rol speelt, gaat het de goede kant op. 
 

We sluiten 2017 af met 57 leden. 
Nieuwe leden dit jaar zijn Ine van Moorsel, 
Corrie Gerritsen, Henk Schreuder, Milton Russel, 
Marta Boonmann, Margriet Engelkamp, Wil 
Jutte, Kitty Verkade, Juliet Moll, Kees van’t Hul 
en Wil de Gids: dat zijn er 11, dus dat is alweer 
een hele verbetering.  
 
Aan het begin van het nieuwe seizoen was er 
een inspeelavond bij Joke en Hein van Velzen, 
dit om te vieren dat Hein 50 jaar lid is van onze 
bridgeclub, een hele prestatie. Het was er 
enorm gezellig en het eten was heerlijk, 
nogmaals bedankt Joke en Hein! 
Ook Gerrit Hakvoort was 50 jaar lid en we 
werden door hem op de eerste clubavond 
verrast met wat lekkers. Inmiddels weten we 
dat Rossend Llurba en Jan van der Zanden ook 
de 50 jaar lid gepasseerd zijn. Voor allemaal 
onze felicitaties. 
 
Cees van der Ent speelt na enkele zware 
operaties en een lange revalidatie inmiddels 
weer gezellig mee. 
Helaas is zijn het afgelopen jaar enkele oud-
leden overleden: Lida Bakema, Henk Kras en 
Jan Kuijntjes. 
 
Marinus Hom is vrijwilliger bij het buurthuis en 
daardoor draait de bar op rolletjes. Hij wordt 
daarin ondersteund door Marian Reijmers en 
Joke van Velzen: heel erg bedankt namens ons 
allemaal. 
De prijzen voor drankjes zijn nog hetzelfde 
gebleven, maar voor de duidelijkheid zet ik ze 
nog even op een rijtje: 

• Koffie en thee: € 0,50.  
• Frisdrank: € 1,00.  
• Alcoholische drankjes zijn € 1,50. 

Hopelijk vergeet niemand de fooienpot: 
daarvan worden het koekje voor bij de koffie 
en de hapjes voor in de pauze betaald. 
 
Dan kom ik nu aan het einde van mijn 
jaarverslag. Rest mij nog iedereen een heel 
goede kerst toe te wensen, een gezellige 
jaarwisseling en daarna met frisse moed  in 
2018 weer te gaan bridgen. 
 
Ingrid Kappe, secretaris 

♣ ♦ ♥ ♠ 



 

Competities en drives 2017 
 
Hieronder de 5 hoogste scores van de competities: 
 
Wintercompetitie (13-12-2016 t/m 31-1-2017) 
 
Eindstand A-lijn: 
 1 Hoogwater/Pruijsers 54,00% 
 2 Hakvoort/Llurba 53,55% 
 3 Guse/Moors 52,05% 
 4 van Velzen/van Velzen 51,60% 
 5 Auwerda/van der Ent 51,54% 
 
Eindstand B-lijn: 
 1 de Vreede/Schreuder 62,22% 
 2 Hom/Graveland 53,81% 
 3 de Haan/de Haan 53,69% 
 4 Nonhebel/Nonhebel 52,42% 
 5 Janssen/Schoneveld 52,20% 
 
 
Voorjaarscompetitie (7-2-2017 t/m 28-3-2017) 
 
Eindstand A-lijn:  
 1 Hakvoort/Llurba 56,78% 
 2 de Vreede/Schreuder 52,75% 
 3 van den Berg/van Hoek 50,80% 
 4 Slemmer/Legerstee 50,58% 
 5 van Velzen/van Velzen 49,95% 
 
Eindstand B-lijn:  
 1 Christiaanse/Jutte 59,01% 
 2 van Oers/Visser 57,00% 
 3 Boot/Graveland 52,04% 
 4 Janssen/Schoneveld 51,03% 
 5 Hoogeveen/Omvlee 50,89% 
 
 
Slotcompetitie (4-4-2017 t/m 23-5-2017) 
 
Eindstand A-lijn:  
 1 Hoogwater/Pruijsers 57,21% 
 2 de Vreede/Schreuder 56,76% 
 3 Hakvoort/Llurba 54,86% 
 4 Auwerda/van der Ent 53,06% 
 5 van Velzen/van Velzen 49,05% 
 
Eindstand B-lijn:  
 1 Duin/Heijmans 59,23% 
 2 Hom/Graveland 57,99% 
 3 Hoogeveen/Omvlee 56,60% 
 4 Hom/van der Zanden 53,95% 
 5 Boonmann/Lieben 53,56% 

Herfstcompetitie (5-9-2017 t/m 10-10-2017) 
 
Eindstand A-lijn: 
 1 Duin/Heijmans 54,28% 
 2 Hakvoort/Llurba 53,57% 
 3 Auwerda/van der Ent 53,17% 
 4 de Vreede/Schreuder 52,13% 
 5 van Velzen/van Velzen 49,68% 

 
Eindstand B-lijn: 
 1 Janssen/Schoneveld 57,77% 
 2 Nonhebel/Nonhebel 54,82% 
 3 Christiaanse/Jutte 54,49% 
 4 Boot/Graveland 53,90% 
 5 Moll/van ‘t Hul 53,86% 
 
 
Tussencompetitie (17-10-2017 t/m 28-11-2017) 
 
Eindstand A-lijn:  
 1 Guse/Moors 58,44% 
 2 Duin/Heijmans 55,29% 
 3 Slemmer/Legerstee 53,47% 
 4 van Velzen/van Velzen 53,46% 
 5 de Vreede/Schreuder 53,32% 
 
Eindstand B-lijn:  
 1 van den Berg/van Hoek 57,54% 
 2 Hoogwater/Pruijsers 55,80% 
 3 Boot/Graveland 55,21% 
 4 Boonmann/Lieben 53,76% 
 5 Moll/van’t Hul 53,52% 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
Clubkampioen 2016-2017 
Eliza Guse en Bart Moors 

 
Slemkampioen 2016-2017 

Ans Christiaanse, Arné Heijmans 
en Olaf Duin 

 
Meesterpuntenladder 2016-2017 

Elly Legerstee 
 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Vervolg Competities en drives  
 
Hieronder de 5 hoogste scores van de diverse drives: 
 
Kerstdrive (20-12-2016) 
 
1 Hoogeveen/Omvlee 61,90% 
2 Slemmer/Legerstee 60,71% 
3 Hakvoort/Llurba 57,38% 
4 Duin/Heijmans 56,67% 
5 de Vreede/Russel 55,24% 
 
Krokusdrive (21-2-2017) 
 
1 Jan van den Berg/Fred Platzek 64,23% 
2 Peer Relou/Rob Berger 58,27% 
3 Ans Christiaanse/Wil Jutte 57,38% 
4 Philippe Rutten/Ina Jansen 55,98% 
5 Gerda Janssen/Henk van Oers 55,64% 
 
Ruitenboer (7-3-2017) 
 
1 de Vreede/Schreuder 66,10% 
2 Mulder/van ‘t Noordende 62,69% 
3 Slemmer/Legerstee 57,58% 
4 Duin/Heijmans 57,27% 
5 Jansen/van der Lee 56,82% 
 
Paasdrive (11-4-2017) 
 
1 de Vreede/Schreuder 65,53% 
2 Guse/Moors 62,69% 
3 Hoogwater/Pruijsers en    
 Jansen/van der Lee 60,61% 
5 van Oers/Visser en    
 Slemmer/Legerstee 56,25% 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

Koningsdrive (2-5-2017) 
 
1 Hakvoort/Llurba 69,08% 
2 de Haan/de Haan 66,37% 
3 Hoogwater/Pruijsers 64,65% 
4 Angad-Gaur/Angad-Gaur  63,40% 
5 Duin/Heijmans 58,73% 
 
Slotdrive (30-5-2017) 
 
1 Boonmann/Engelkamp 62,50% 
2 Hoogwater/Pruijsers 62,12% 
3 Hoogeveen/Omvlee 60,42% 
4 Auwerda/van den Berg 57,58% 
5 Duin/Heijmans 57,01% 
 
Vriend(inn)endrive (24-10-2017) 
 
1 Gerrit Hakvoort/Daan Hoogwater 69,97% 
2 Arné Heijmans/Peter Steenweg 65,11% 
3 Martha Schütz/José van Reijsen 60,27% 
4 Fred Slemmer/Margriet van Heese 59,62% 
5 Anneke Nonhebel/Ardi Nonhebel 58,94% 
 
Sinterklaasdrive (5-12-2017) 
 
1 Auwerda/van der Ent 68,75% 
2 Hoogwater/Pruijsers 63,89% 
3 Angad-Gaur/Angad-Gaur 61,34% 
4 Omvlee/Bouwmeester 59,03% 
5 de Vreede/Schreuder 54,63% 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

De winnaars van de diverse drives  

     
 

    
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Concept-jaarprogramma seizoen 2018-2019 
 
 
 september 2018 
 4 Herfstcompetitie 1 
 11 Herfstcompetitie 2 
 18  Herfstcompetitie 3 
 25 Herfstcompetitie 4 
 
 oktober 2018 
 2 Herfstcompetitie 5 
 9  Herfstcompetitie 6 
 16 Tussencompetitie 1 
 23 Vriend(inn)endrive 
 30 Tussencompetitie 2 
 
 november 2018 
 6 Tussencompetitie 3  
 13  Tussencompetitie 4 
 20  Tussencompetitie 5 
 27 Tussencompetitie 6 
 
 december 2018 
 4 Sinterklaasdrive 
 11 Wintercompetitie 1 
 18 Kerstdrive 
 25 Geen bridge 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Goud 
 
Een beginnend bridger incasseert vier hoge 
klaveren van dummy. In de hand gooit hij vier 
ruitens weg. Later komt hij in de hand aan slag en 
raapt hij nog vier klaverslagen op.  
Het bewonderende commentaar van zijn partner: 
die klaverkleur is goud waard…. 
 

Berry Westra: Bridge in en flits 2 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

 januari 2019 
 1 Geen bridge  
 8 Wintercompetitie 2 
 15 Jaarvergadering / Wintercompetitie 3 
 22 Wintercompetitie 4 
 29 Wintercompetitie 5 
 
 februari 2019 
 5 Wintercompetitie 6 
 12 Voorjaarscompetitie 1  
 19 Krokusdrive 
 26  Voorjaarscompetitie 2 
 
 maart 2019 
 5 Ruitenboer  
 12 Voorjaarscompetitie 3 
 19 Voorjaarscompetitie 4 
 26  Voorjaarscompetitie 5  
 
 april 2019 
 2 Voorjaarscompetitie 6  
 9 Slotcompetitie 1 
 16 Paasdrive  
 23  Slotcompetitie 2 
 30 Slotcompetitie 3 
 
 mei 2019 
 7 Slotcompetitie 4 
 14 Slotcompetitie 5 
 21 Slotcompetitie 6 
 28 Slotdrive 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
Bridge blijft slechts mooi, 
met je gezicht in de plooi. 

Lippen op elkaar 
en spelen maar. 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Speeldata en corvee 2018 
 
januari   
Rossend Llurba 
Corrie Gerritsen 
Jenny Omvlee 
 

Wintercompetitie 
2  WC 2 
9  WC 3 
16 WC 4 
23  WC 5 
30  WC 6 
 

februari   
Jan van der Zanden 
Aad van ‘t Noordende 
Martha Schütz 
 

Voorjaarscompetitie 
6 VC 1 
13  ALV / VC 2 
20 Krokusdrive 
27 VC 3 
 

maart   
Eliza Guse 
Bart Moors 
Juliet Moll 
 

6 Ruitenboer  
13  VC 4 
20 VC 5 
27 VC 6 
 

april   
Anneke Nonhebel 
Jacques Nonhebel 
Henk Schreuder 
  

Slotcompetitie 
3 SC 1 
10 Paasdrive  
17 SC 2 
24 SC 3 
 

mei   
Gaby de Haan 
Sjoerd de Haan 
Daan Hoogwater 

1 Koningsdrive 
8 SC 4 
15 SC 5 
22 SC 6 
29  Slotdrive 
 

 
Ruitenboer 2018 
 
 6 maart  Voorronde op de club 
 8 april   Halve finale 
 22 april Finale 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Zwitserleven 
 
Als het bergland voor een Zwitser, 
Is het bridge er voor een bridger. 
Ups en downs dus, heel je leven. 
Zoek de tops, het duurt maar even! 
 

Wim Overgaag:  
Kaart-lezen, vrolijk rijm en lied tegen kaartverdriet 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

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  
(of via sms/whatsapp: 06-22536850) 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Te laat 
 
In elke sport zijn er spelers die de grenzen van het 
toelaatbare opzoeken. Dus ook bij bridge. Neem 
het kijken in de kaarten van een tegenstander. Doe 
je het of doe je het niet als de gelegenheid zich 
aandient? De een wil er niets van weten, de andere 
pikt zo’n voordeeltje stilzwijgend mee. En dan is er 
nog de categorie die ze eerst bekijkt en dan het 
slachtoffer waarschuwend toespreekt: “Mevrouw, u 
moet uw kaarten voor u houden, ik kan ze bijna 
zien.” Hoe hypocriet kun je zijn. Geef mij dan maar 
de topspeler met de reputatie dat hij ‘ogen op 
steeltjes’ had. Hij speelde tegen twee dames, 
waarvan er een bij het sorteren haar kaarten nogal 
ver van zich af hield. Haar partner zag het sprak 
vermanend: “Marie-Louise, houd je kaarten voor je.” 
Onze held beroofde de dames van iedere illusie: 
“Marie-Louise, het is te laat.” 
 

Berry Westra: Bridge in en flits 2 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
 

Fijne feestdagen  
en  

veel bridgeplezier in 
het nieuwe jaar! 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

http://www.bridgeclubprometheus.nl/
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