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De opening 
 
En het is weer gelukt, het eindejaars-Ei is 
gelegd! Ik hoop dat het naar wens is.  
Natuurlijk is - zoals altijd - een groot aantal 
pagina’s gevuld met de stukken voor onze 
jaarlijkse ledenvergadering op 15 januari. Maar 
gelukkig waren er ook weer veel leden die een 
kleinere of grotere bijdrage aanleverden. Henk, 
Wil, Fred, Marian, Olaf, Juliet, Sjoerd en Ingrid: 
allemaal super bedankt! 
Van de foto’s die ik het afgelopen jaar 
gemaakt heb vinden jullie een groot aantal in 
dit nummer terug. Benieuwd naar meer? Kijk op 
de website bij het tabje Foto’s. 
Ik wens u veel leesplezier, fijne feestdagen en 
een geweldig nieuw bridgejaar!! 
 
Jenny Omvlee 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Van de voorzitter 
 
Beste bridgers, 
 
Er is weer een jaar voorbij want ‘Het Ei’ ligt weer 
voor jullie. 
We namen in februari tijdens de jaarvergade-
ring afscheid van Anke Hom als voorzitter met 
een bloemetje (door haar zelf verzorgd) en ik 
werd jullie voorzitter. Dat was wel even wennen 
want, hoewel ik al zo’n 15 jaar bridge speel, 
heb ik me nooit bemoeid met het wel en wee, 
met andere clubs, hun besturen enz.  
Gelukkig heb ik veel steun van mijn mede-
bestuursleden: Marinus, Jenny, Ingrid en Sjoerd. 
Op elke vraag wisten zij een antwoord dus ik 
begin er een beetje in te komen.  
Ik vind het best leuk Anke!! 
 
Na de zomervakantie zijn we begonnen met 
het rankingsysteem. Op proef, maar tijdens de 
komende jaarvergadering zullen we kijken of 
de proef geslaagd is. De technische commissie 
heeft het competitiereglement hieraan aan-
gepast. Dit zal eveneens besproken worden in 
de jaarvergadering.  
Op 25 mei 2018 werd de wet t.a.v. privacy van 
kracht. Ook hiernaar is gekeken. Naar een 
voorbeeld van de NBB hebben we onze eigen 
privacyverklaring opgesteld, deze staat op de 
website. Bij het maken van foto’s vragen we of 
men bezwaar heeft.  
Wat betreft een eventuele nieuwe denksport-
locatie: men is nog steeds zoekende. Marinus 
vertegenwoordigt ons in dit overleg en zal ons 
op de hoogte brengen als er iets te melden is.  
 
Het was een goed jaar voor de club. Mede 
dankzij de inzet van Jenny bij het organiseren 
van de cursussen Flits 1 en 2, en niet te verge-
ten dankzij de inzet van Ank die iedere speel-
avond weer mensen aan elkaar koppelt en 
opbelt om extra te spelen. Ik weet dat ik 
namens de leden spreek als ik zeg: DANK JULLIE 
WEL. We hebben op het moment dat ik dit 
stukje schrijf 71!! leden. Geweldig.  
 
Deze leden komen, zoals jullie ons vertellen, 
omdat we zo’n fijn ruim gebouw hebben, dicht 
bij het openbaar vervoer zitten, maar vooral 
ook omdat het zo gemoedelijk is (en we 
hebben lekkere kaas, worst en tomaatjes).  
We hebben door het jaar heen veel drives: de 
krokusdrive (dit jaar met blauwe druifjes en 
narcissen!!), ruitenboer, paasdrive, konings-

drive, slotdrive (clubkampioenen waren voor 
de tweede keer op rij Eliza Guse en Bart Moors) 
en de vrienden/vriendinnendrive waarbij veel 
leden iemand van buiten meenamen en lieten 
kennismaken met onze club. En dan komen nu 
nog de sinterklaasdrive en de kerstdrive, 
natuurlijk allemaal met kleine prijsjes.  
 
Grote prijzen werden dit jaar gewonnen op de 
door Prometheus georganiseerde Unicefdrive 
Harten Troef. De bedoeling was geld in te 
zamelen voor Unicef en velen van jullie hielpen 
mee. Door te sponsoren, door prijsjes 
beschikbaar te stellen en door voor lekkers te 
zorgen. Een heel groot succes. Iedereen 
roemde de middag en de verwachting is dan 
ook dat, als we het volgend jaar weer zouden 
organiseren, er nog meer mensen gaan 
komen. Is  het niet voor de taarten en hapjes 
dan is het wel voor de fantastische hoofdprijs 
die dit jaar naar Henk Schreuder en Frans de 
Vreede ging.  
 
Zo, mijn eerste verhaaltje is klaar. Ik hoop dat 
jullie weer helemaal op de hoogte zijn. 
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het wel.  
Ik wens iedereen met de zijnen namens het 
hele bestuur heel fijne feestdagen en een goed 
begin van 2019.   
 
Marian Reijmers 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 



 
Het Ei – december 2018  - pagina 4 

 

Bridgeprobleem 
 
Bij het eerste spel op Stepbridge dat ik deze 
week speelde had ik prachtige kaarten: 
 

 
Na het volgende biedverloop:  
 

West Noord Oost Zuid 
  1Sa pas 2♣ 

pas 2♥ pas 4♥ 
pas pas pas   

 
mag ik 4♥ spelen. Oost start met ♦A en vervolgt 
met ♠10. Over deze start ben ik zeer tevreden. 
Met een aas starten tegen troef is vrijwel nooit 
goed. 
Wat nu ? Eerst troef trekken of een andere 
aanpak? 
 

De oplossing staat op pagina 10 
Olaf Duin 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
In memoriam Ton Mulder  
 

Op 8 april 2018 is ons 
clublid Ton Mulder 
overleden.  
Ton was 27 jaar lang 
enthousiast lid van onze 
club, waarvan 8 jaar als 
onze secretaris. Ze had 
als een van de weinige 
leden de Clubleider A- 

en B-diploma's in haar bezit. Ze was altijd 
opgewekt en hartelijk, zo zullen we haar 
herinneren. Ton was 80 jaar. 
Ton was sinds begin 2018 ziek en opgenomen in 
het hospice. De crematie was op 14 april. 
 

Een jaar lid van Prometheus 
 
Bridgen, ik kende het spel uit mijn jeugd. Bij een 
vriend van mij thuis werd gebridged, nu ruim 55 
jaar geleden. Als vrienden onder elkaar 
klaverjasten wij altijd. De vader van mijn vriend 
heeft ons toen de bridgeregels uitgelegd. De 
enige uitleg was: “Het gaat om slagen en niet 
om punten en je krijgt dertien kaarten in plaats 
van acht”. Als vrienden speelden we toen 
bridge zonder enige kennis van het bieden. We 
keken net als bij klaverjassen alleen naar het 
aantal troeven.  
Op bijna 70 jarige leeftijd ben ik voor het eerst 
naar een bridgecursus gegaan. Ik ben een 
fervent clubschaker en dacht “dat bridgen lijkt 
me ook wel erg leuk”. Een sterk bridgende 
zwager van me vertelde dat er een 
beginnerscursus in Ridderkerk van start ging 
met als docent Jacques Barendregt.  
 
Vorig jaar rond deze tijd kreeg ik een telefoon-
tje van Ank Hoogeveen. Ank is een oud collega 
van me, we werkten jaren in dezelfde afdeling 
bij TNO. Ze had gezien  dat ik op de bridge-
cursus Flits-2 zat en vroeg of ik een keertje wilde 
komen bridgen bij Prometheus. Goed dat heb 
ik gedaan.  
Ik speelde na de bridgecursus in Ridderkerk 
inmiddels ongeveer een jaar bij DBC in Delft. 
Nou, ik kan jullie zeggen, dat is geen bridge-
club voor beginners. Ik was één avond bij 
Prometheus geweest en heb me gelijk 
aangemeld als lid.  
 
Eigenlijk is de inhoud van de cursus Flits-2 te 
veel om in twaalf avonden te leren. Elke avond 
teveel stof, die je zeker de volgende les nog 
nauwelijks kan bevatten en zeker nog niet kan 
toepassen. Op de cursus Flits-2 was ook Mieke 
Ham cursiste evenals Henny Koch en Eveline en 
Gerrit van de Kamp.  
Na de cursus werden alle cursisten door  
Jenny Omvlee uitgenodigd om een keer bij 
Prometheus te komen bridgen.  
Ik was inmiddels al lid. Mieke voelde zich nog 
onzeker. “Ik denk dat ik dat nog lang niet kan”, 
zei ze dan. Na enig aandringen is ze toch mee 
gegaan naar de oefenavonden voor de 
cursisten bij Prometheus. En ja hoor, ook Mieke 
vond het erg gezellig en zeer leerzaam en werd 
snel lid, net als iets later ook Henny Koch en 
Eveline en Gerrit van de Kamp . 

Noord / - 
 
 

♠ A V  
♥ V B 10 7 
♦ H V 6 2 
♣ B 9 6 

♠   N  ♠  
♥  W O ♥  
♦  Z ♦  
♣ -   ♣  
 ♠ 6 4 3 2  

♥ A H 8 2  
♦ 7 
♣ V 7 4 3 
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Er zijn vele methoden om bridgen te leren. De 
boeken van Berry Westra met overigens 
verschillende methoden zijn erg populair en 
vooral ook leuk geschreven. De Bridgebond  
heeft  al een tijdje geleden het besluit 
genomen om  bij het leren van bridge over te 
gaan op de vijfkaart hoog-methode. Hoewel 
de meeste docenten het voor beginners 
eigenlijk eenvoudiger vinden om met vierkaart 
hoog te starten. Dat mijn eerste bridgedocent 
Jacques Barendregt didactisch een kei is moge 
blijken uit het feit dat hij door de Bridgebond is 
benaderd om de vijfkaart hoog methode 
gestalte te geven in een serie boeken. Samen 
met de voorzitter van de bridgebond, Koos 
Vrieze, heeft hij nu het eerste deel van de 
vijfkaart hoog-methode klaar het zijn twee 
boeken geworden. De boeken zijn onlangs op 
het jaarlijkse Bridgecongres van de NBB 
gepresenteerd. De boeken heten ”Start met 
Bridge”. De boeken zijn nu de officiële 
methode van de NBB om te leren bridgen. De 
methode betreft een boek met theorie en 
uitleg over de vijfkaart hoog-methode en 
daarnaast is er een werkboek met heel veel 
oefeningen en ook nog uitleg bij de 
oefensituaties. Ik kan de twee boeken van 
harte bij beginners aanbevelen.  
Inmiddels spelen Mieke Ham en ik bijna een 
jaar samen in de B lijn waar we nog veel te 
leren hebben. Daarom zijn we in dit najaar 
samen naar een cursus in Schiedam met de 
methode Bridge beter gegaan, waar we de 
leerstof die al in de Flitz 2 cursus behandeld was 
nog een keer uitgelegd krijgen in beter 
behapbare brokken. Gelukkig weer van een 
didactisch zeer goede docent. Mieke en ik 
steken er veel van op. Volgend jaar gaan we 
waarschijnlijk in het najaar daar ook het vervolg 
doen. 
Ik heb er door het bridgen een fantastische 
hobby bij gekregen. Vrijwel elke dag speel ik 

via Berry’s Internet Club (BIC) bridge en geniet 
en leer er veel van. 
Zo dat was mijn eerste jaar Prometheus en om 
de in Sinterklaas stemming te blijven: 
Mijn eerste jaar Prometheus  
Ik voel me er geweldig thuis.   
 
Wil de Gids 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Bridgecursussen  
 
Zoals jullie weten hebben Prometheus, Gisolf, 
ODD en De Gaech de handen ineen geslagen 
om gezamenlijk het bridgespel te promoten en 
daartoe bridgecursussen te organiseren.  
Begin 2017 gingen de eerste twee beginners-
cursussen ‘Bridge in een flits 1’ van start in 
buurthuis Voorhof. In totaal waren er 38 
cursisten die wilden leren bridgen.  
Na afloop van die eerste cursus zijn we aan de 
slag gegaan met de organisatie van nieuwe 
cursussen.  In september 2017 waren er genoeg 
cursisten voor een nieuwe  beginnerscursus en 
twee vervolgcursussen ‘Bridge in een flits 2’.  
Elke cursus eindigt met een slotdrive. Na een   
beginnerscursus bieden we een aantal oefen-
avonden met  begeleiding op de vier clubs. En 
na afloop van een vervolgcursus zijn de 
cursisten welkom om 1 of 2 keer bij elke club  
mee te bridgen in de laagste lijn.  
In februari 2018 hebben we nog een vervolg-
cursus georganiseerd. Daarna organiseerden 
drie oud-cursisten (waaronder ‘onze’ Juliet 
Moll) gezamenlijk ‘zomerbridge’. Op circa zes 
avonden werden telkens een paar spellen 
gespeeld gevolgd door een uitleg van die 
spellen. Het waren zeer leerzame en geslaagde 
avonden. 
 
In oktober 2018 startten we weer een ‘Flits-1’ 
cursus, vanwege het grote aantal aanmel-
dingen (42!) gespreid over twee lesavonden. 
Deze cursisten komen in januari 2019 ook een 
paar avonden bij ons op bezoek om de sfeer te 
proeven en onder begeleiding wat spellen te 
spelen. In februari gaat dan de ‘Flits-2’ vervolg-
cursus van start.  
Na afloop van deze cursus gaan we de 
instroom bij de verschillende clubs evalueren 
en bekijken of we op dezelfde wijze verder 
gaan. 
 
Jenny Omvlee  ♣ ♦ ♥ ♠ 
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Ruitenboer 2018 
 
Dit jaar hebben Elly Legerstee en ondergete-
kende namens Prometheus meegedaan aan 
de halve finale van het Ruitenboer toernooi 
2018. Omdat Elly verhinderd was voor de 
voorronde op 6 maart, heb ik deze gespeeld 
met Wil de Gids. 
Dankzij zijn uitstekende spel zijn we hierbij 10e 
geworden, wat voldoende was voor plaatsing. 
 

 
 
Derhalve zijn Elly en ik op zondagochtend 8 
april afgereisd naar Zoetermeer naar het 2B-
Home. In totaal waren hier 97 paren present 
voor de halve finale. 
We hebben zowel 's morgens als `s middags 
heel gezellig gespeeld, maar zijn helaas met 
gemiddeld 47,65% op de 62e plaats geëindigd. 
De reis naar Utrecht voor de finale zat er dus 
niet in... 
Hopelijk zijn er volgend jaar meer gegadigden 
voor dit toernooi. 
 
Fred Slemmer 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Ook naar de halve finale 
 
Elly en Fred waren echter niet de enige leden 
van Prometheus die meededen aan de 
Ruitenboer halve finale in Zoetermeer.  
Ook Ans Christiaanse en Ank Hoogeveen 
speelden mee, weliswaar niet namens 
Prometheus, maar namens Gisolf. Zij behaalden 
een mooie 17e plaats met gemiddeld 54,58%. 
Een mooie score, maar ook dit was niet 
genoeg om door te mogen naar de finale in 
Utrecht. 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

Op avontuur in bridgeland - 3  
 
Een jaar verder en ja... ik vind bridge nog 
steeds een leuke sport! In de tussentijd ben ik in 
de A-lijn van onze club terechtgekomen, het 
resultaat van oefenen, invoelend vermogen, 
toewijding en plezier. 
Het deed mij goed op te merken, dat bij onze 
club systeemkaarten voor de leden beschik-
baar gekomen zijn. Het zijn systeemkaarten 
gebaseerd op het 5-kaart hoog systeem. 
 
Voor wie? 
Omdat Prometheus aangesloten is bij de NBB 
(Nederlandse Bridge Bond) moet ieder lid een 
systeemkaart hebben, in te zien door de tegen-
spelers. Het maakt het spelen zoveel gemakke-
lijker. In ‘Het Ei’ van vorig jaar heb ik eerder 
geschreven over het fenomeen Systeemkaart. 
Klinkt het een tikkeltje overdreven om het te 
hebben over een fenomeen? Mmmm, dat lijkt 
misschien zo, maar het verbaast mij, dat nog 
steeds niet alle spelers er een bij zich hebben. 
 
Heb je geen systeemkaart en weet je niet hoe 
eraan te komen, geen nood: Prometheus stelt 
gratis systeemkaarten ‘5-kaart hoog’ beschik-
baar! De club heeft ook een boxje waarin je je 
kaart aan het eind van de avond kunt opber-
gen, zodat je het ook niet meer thuis vergeet. 
 
De systeemkaart – een statisch document? 
Het biedsysteem is heel overzichtelijk en als je 
het goed bestudeert kun je met alle vragen die 
je er dan nog over hebt (met je kennis van een 
ander systeem zal dat best meevallen) vast wel 
terecht bij een van de andere leden. Je mag 
samen met je partner je systeemkaart aanvul-
len. Hoe langer je samen speelt hoe vaker je 
zult merken, dat het handig is wat meer afspra-
ken met elkaar te maken, die vervolgens op je 
kaart vermeld moeten worden. 
 
Plezier 
Geloof mij, als je de stap-naar-het-gebruik-van-
een-systeemkaart kunt beschouwen als een 
investering in jezelf zul je dat binnen niet al te 
lange tijd merken aan je uitslagen. 
Tot ziens aan de bridgetafel! 
 
Juliet Joan Moll 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Schilderijen van kaartspelers 
 
Wie denkt dat ik sinds mijn pensionering de hele 
week bridge speel heeft het fout. Op dit mo-
ment doe ik ook een cursus kunstgeschiedenis 
met als thema De Stijl. Ik moet dan altijd 
denken aan Mondriaan, maar kwam onlangs 
het schilderij De kaartspelers tegen van de 
schilder Theo van Doesborg (1883 – 1931). 
 
Het werk stelt vier kaartspelers voor rondom 
een tafel. Kaartspelers zijn een bekend thema 
uit de kunstgeschiedenis. De schilder Lucas van 
Leyden schilderde al in 1520 diverse schilderijen 
met mensen die aan het kaarten zijn.  Dus in 
Nederland werd in die tijd al gespeeld met 
speelkaarten. De attributen die traditioneel bij 
een dergelijke voorstelling horen, kaarten en 
tabakspijpen, nam Van Doesburg in zijn versie 
op. Deze versie is direct ontleend aan een 
schilderij van Paul Cézanne uit omstreeks 1890. 
Van Doesburg wilde zich met zijn versie van dit 
werk afzetten tegen zijn toenmalige collega-
schilders. En dat lukte.  
 

 
De kaartspelers Paul Cézanne 

 

 
Voorstudie voor de kaartspelers van Theo van Doesburg 

1916-1917 

 
Schilderij De kaartspelers 1917. 

 
Dit schilderij is al een “doorbeelding” (een 
verdere abstrahering) van eerder werk van Van 
Doesburg. Van Doesburgs ideeën over moder-
ne schilderkunst waren in deze periode volop in 
ontwikkeling. Hij richtte in 1917 ook “zijn” tijd-
schrift De Stijl op. In die kunstenaarsgroep zaten 
eerder genoemde Mondriaan, Vilmos  Huszar, 
Gerrit Rietveld e.a. Zij streven rationele abstrac-
tie na, zo groot mogelijke eenvoud en abstrac-
tie voor zowel schilderkunst als architectuur. 
Aanvankelijk zoekt Van Doesburg nog steun bij 
de visuele werkelijkheid  (in dit geval drie kaart-
spelers), vervolgens gaat hij de tekening of het 
schilderij steeds verder “doorbeelden” tot een 
abstracte compositie. Uiteindelijk werden dat 
schilderijen met horizontale en verticale vlakken 
in de primaire kleuren rood, geel en blauw, wit 
en zwart. De doorbeelding van De kaartspelers 
leverde het volgende resultaat op. Als je goed 
kijkt zie je de lijnen en vlakken nog terug, maar 
dan moet je wel weten waar het vandaan 
komt. En dat weten jullie en ik nu.  
 

 
Compositie IX  Theo van Doesburg  1917  

Olieverf op doek  Gemeentemuseum Den Haag 
 
Marian Reijmers   ♣ ♦ ♥ ♠ 
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Harten troef voor kinderen 
 
Unicef organiseerde voor de vijfde keer door 
heel Nederland ‘Harten Troef voor kinderen’. 
Op meer dan vijftig plekken deden bridge-
spelers mee aan dit landelijke bridgetoernooi. 
Dat is elk jaar rondom 20 november, de Dag 
van de Rechten van het Kind. Doel van ‘Harten 
Troef’ is het bijeenbrengen van geld voor 
kinderen, deze keer specifiek bestemd voor 
hulp aan vluchtelingenkinderen.  
Kinderen vluchten met hun familie of alleen 
voor oorlog, geweld, extreme armoede en 
natuurrampen. Oorzaken waar ze niets aan 
kunnen doen, maar waarvoor ze wel de 
hoogste prijs betalen. Leren, spelen, gezond 
opgroeien in een veilige omgeving: dat zit er 
niet in als kinderen op de vlucht zijn. Gezamen-
lijk kunnen wij hulp bieden in conflictregio's, in 
Europa én in Nederland. 
 

 
 
Dit jaar deden wij hier ook aan mee. We orga-
niseerden op zondagmiddag 18 november de 
1e Delftse Unicefdrive. Om 12.45 uur stonden we 
klaar - met een grote tafel vol taart en andere 
lekkernijen - om de deelnemers welkom te 
heten. Tachtig enthousiaste bridgers deden 
mee en het werd een bijzonder gezellige en 
geslaagde middag! We speelden 6 ronden van 
4 spellen, met een korte pauze voor een hapje 
en een drankje na de 2e en 4e ronde. Na de 6e 
ronde volgden de bitterballen, de prijsuitreiking 
en de  bekendmaking van de opbrengst van 
deze middag. We konden het mooie bedrag 
van ruim € 1300,- overmaken op de 
Unicefrekening! ‘Harten troef voor UNICEF’ had 
dit jaar trouwens een recordopbrengst van 
maar liefst € 68,997,77 voor de hulp aan 
vluchtelingenkinderen. Ter vergelijking: vorig 
jaar was de opbrengst ruim € 50.000,- . 
 
We hadden een goed gevulde prijzentafel: er 
waren prijzen die Unicef ter beschikking had 
gesteld, maar het grootste deel was bijeen-
gebracht door onze eigen leden.  
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De drie hoofdprijzen gingen naar de nummers 1 
in elke lijn:  
 

 
Henk Schreuder & Frans de Vreede in de A-lijn, 

 
Truus Verhaar & Marian Reijmers in de B-lijn, 

 
en Bep van Wely & Mies Verhoef in de C-lijn. 

 
Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft 
meegeholpen deze middag tot een succes te 
maken. Naast onze sponsors waren dat vooral 
onze leden die prachtige prijzen beschikbaar 
stelden, heerlijke taarten bakten en lekkere 
hapjes maakten. En natuurlijk Joke en Marinus 
die de bar draaiden en ervoor zorgden dat 
iedereen voorzien werd van de nodige hapjes 
en drankjes. Dank allemaal! 
 
Jenny Omvlee   

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
Unicef-drive 2018 
 
Toen ik zondagmiddag  naar de Vleugel ging 
om met mijn bridgepartner Frans de Vreede 
mee  te doen aan de UNICEF-drive was ik erg 
benieuwd hoe het af zou lopen. Niet zozeer 
over de bridgewedstrijd maar  hoeveel  het 
voor UNICEF zou opleveren; ik had eigenlijk 
geen idee. Organisator Prometheus hield dat 

geheim voor de 80 deelnemers. Bij aankomst in 
de Vleugel werd iedereen verwelkomd met 
koffie of thee en vele lekkernijen. Deze waren, 
net als de hapjes tijdens de drive, gemaakt 
door de Prometheus-leden. Dat zijn toch wel 
erg creatieve leden. Het beloofde een mooie 
bridgemiddag te worden. 
De wedstrijd kon beginnen. De 40 paren waren 
verdeeld over een  A-,B- en C-lijn. Het werd een 
leuke middag met een aantal interessante 
spellen.  Als voorbeeld hiervan spel 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een 1 harten-opening leek het een (logisch)  
4 harten contract te worden (16x) maar onze 
tegenstanders boden klein slem schoppen (2x).  
Prima gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het eind van de middag bleek dat Frans 
en ik in de A-lijn én van de hele UNICEF-drive 
toch het beste van iedereen hadden gescoord 
met bijna  62%;  met een mooie prijs als 
beloning. Een midweek of weekend in Park 
Berkenrhode in Wekerom (Veluwe) en een fles 
champagne om het te vieren. De grootste 
winnaar is UNICEF met een donatie van € 1300. 
 
Conclusie : volgend jaar weer doen. 
 
Henk Schreuder    

♣ ♦ ♥ ♠
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Oplossing bridgeprobleem 
 
De cruciale kleur is klaveren. Het liefste speelt u 
deze kleur niet zelf aan. 
Het spel is te maken als ♣10 goed zit (50% kans). 
Door troef te trekken en vervolgens ♣6 te 
spelen naar ♣V en daarna ♣3 naar ♣9.  
Hier gaat dit echter verkeerd, zoals u kunt zien 
in het speldiagram. 
 

 
Beter is de volgende speelwijze:  
 
Gooi op ♦H en ♦V 2 klaveren in Zuid weg en 
troef ♦6 met ♥A. 
U heeft nu de volgende kaarten over: 
 

 
Speel nu 2 maal klaveren en troef de derde 
klaveren in met ♥H. 
U maakt dan zonder probleem het contract. 
Alleen als de ruiten extreem verdeeld zitten bij 
de tegenstanders (6-2 of 7-1) dan gaat dit fout. 
Die kans is kleiner dan 10%. 
 
Olaf Duin 
 

Privacyverklaring 
 
In verband met de nieuwe privacywetgeving 
(AVG, per 25 mei 2018) heeft het bestuur een 
privacyverklaring vastgesteld. Basis hiervoor is 
de ‘model privacyverklaring voor clubs’ die de 
Bridgebond heeft ontwikkeld. Dit model 
hebben we aangepast aan onze eigen 
situatie.  
Voor het maken en publiceren van foto’s van 
deelnemers aan door ons georganiseerde 
activiteiten, vragen wij de deelnemers hiervoor 
om toestemming.  
De privacyverklaring staat op onze website: via 
de tab Club – Clubdocumenten – 
Privacyverklaring. 
 
Jenny Omvlee 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Geniale stunt 
 
In een artikel uit 1964 in het bondsblad ‘Bridge’ 
memoreert Harry van der Helm een stoutmoedige 
actie van Bob Slavenburg, de ‘enige speler in 
Nederland die nooit zijn mond kan houden’. Het 
doet zich voor in een competitiewedstrijd in de 
meesterklasse.  
 
Nadat de alleen kwetsbare tegenpartij in een 
oogwenk, na het bieden van harten en klaveren, 7♥ 
heeft bereikt en dat op een toon of ook 9♥ geen 
enkel probleem zal zijn, biedt hij 7♠ met: 
 
     ♠10 x x x 
     ♥ x 
     ♦ x x x x x 
     ♣ x x x  
 
Dat drijft de tegenpartij naar 7SA, dat vervolgens 
sneuvelt op een  verkeerd genomen snit op ♣V.  
Het groot slem in harten is onverwoestbaar: een 
score van 2210; 7♠ zou acht down zijn gegaan: een 
verlies van (toen nog) 1500 punten. 
 
Noot: Mede als gevolg van dit soort kamikaze 
reddingen is de telling gewijzigd. Acht down 
gedoubleerd niet kwetsbaar ‘kost’ nu 2000 punten, 
maar of dat Slavenburg in deze tijd van zo’n stunt 
zou hebben weerhouden valt te betwijfelen.    
 

Bridgetips 4 – Sint en Schipperheyn 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

Noord / - 
 

♠ A V  

♥ V B 10 7  
♦ H V 6 2 
♣ B 9 6  

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

♥ A H 8 2 
♦ 7 
♣ V 7 4 3 

Noord / - 
 

♠ A   

♥ V B 10 7  
♦ - 
♣ B 9 6  

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

♥ H 8 2 
♦ - 
♣ V 7  

https://www.bridgeclubprometheus.nl/images/bridgeclub/Privacyverklaring%20Bridgeclub%20Prometheus%20Delft-sept2018.pdf
https://www.bridgeclubprometheus.nl/images/bridgeclub/Privacyverklaring%20Bridgeclub%20Prometheus%20Delft-sept2018.pdf


 
Het Ei – december 2018  - pagina 11 

Verbinding verbroken (1) 
 
De verbinding tussen twee partners is van het 
grootste belang. Het verbreken daarvan ligt 
ten grondslag aan het ophouden. 
 

 
Tegen 3SA start west met ♠H; zuid neemt niet. 
Zuid laat ook ♠V aan west en neemt pas de 
derde schoppen. De snit op ♦H mislukt, maar 
oost heeft geen schoppen meer en zuid maakt 
haar contract. 
Zuid heeft ♠A twee keer opgehouden; doet zij 
dat niet dan blijft de OW-verbinding in stand en 
maakt zij maar acht slagen. 
Hoe vaak houden we op? De ‘regel van 7’ kan 
helpen: ‘Tel de kaarten in de kleur in eigen 
hand en die van dummy en trek het totaal (hier 
vijf) af van zeven’. 
 

♠ A H 8  
♥ H V 5 
♦ B  9 8 6 
♣ 6 5 3 
 

N 
W      O 

Z 
 
♠ V 7 2  
♥ A 6 4 2 
♦ V 10 2 
♣ A H 7 
 

Iets lastiger. Tegen 3SA start west met ♣V. 
 
Neemt u of houdt u op? 

 
De oplossing staat op pagina 13 

Geen winnaars, wel prijsjes…. 
 

  
 

   
 

   
 

  

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

Noord / - 
 

♠ 9 3   

♥ A 8 7  
♦ A V 9 7 6 
♣ H 4 3  

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

♥ H 9 3 2 
♦ B 10 5 
♣ A 5 2  
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Denkspel of concentratiespel? 
 
Dit is mijn bewerking van een artikel dat ik op 
internet vond, toen ik op zoek was naar de 
definitie van bridge als denksport of bridge als 
kaartspel. Het stuk is niet wetenschappelijk 
verantwoord, maar gewoon aardig, licht 
prikkelend en ‘food for thought’. Ik hoop, dat 
jullie het op zijn minst net zo aardig vinden als ik. 
 
Volgens de auteur is bridge geen denkspel, 
omdat bij een denkspel (bijv. schaken, dam-
men of go) alle informatie bekend is aan alle 
spelers. Bij een denkspel is geen verborgen 
informatie en geen toevalsfactor die de loop 
van het spel kan veranderen.  
Bij concentratiespellen zoals bijv. bridge wordt, 
als iedereen op zijn/haar best speelt, het eind-
resultaat altijd bepaald door het toeval, tenzij 
iedereen even hoog zou scoren.  
De kansen liggen echter niet voor iedereen 
gelijk:  
1. Elk paar (NZ of OW) speelt wel met dezelfde 

52 kaarten, maar beschikt niet over dezelf-
de informatie. Zelfs met dezelfde hand kan 
de uitgangssituatie voor een ander paar 
anders zijn. Bijv. soms weet je dat de 
tegenpartij een vierkaart ♠ heeft (omdat zij 
bieden volgens een 4-kaart-hoog systeem), 
en een ander paar weet dat niet (want hun 
opponenten spelen toevallig een 5-kaart-
hoog systeem). 

2. Hetzelfde contract, op dezelfde manier 
gemaakt, wordt ook niet altijd hetzelfde 
gehonoreerd. Bijv. iedereen in jouw richting 
speelt 4♠ +1, maar toevallig werd jouw bod 
gedoubleerd en dus een zaaltop voor jou en 
pech voor de anderen.  

3. In de loop van het spel kan elke veelbelo-
vende speelwijze vastlopen op een moeilijke 
keuze: bij gebrek aan méér informatie moet 
je simpelweg gokken welke kaart je het 
beste kunt spelen. Bijv. met 8 of 9 kaarten 
samen moet je beslissen of je op de Vrouw 
gaat snijden of niet. Je hebt één kans op 
twee dat snijden lukt .  

4. Soms kom je aan het eind van het spel in 
een situatie terecht waarin de tegenpartij 
door toeval zal beslissen of je al dan niet je 
contract maakt. Bijv. soms  kan het ervan 
afhangen welke kaart de tegenpartij 
weggooit. Dan heb je niet eens zelf het 
initiatief om een keuze te maken, maar 
hangt het volledig af van de tegenpartij: als 

zij hun 'goede' kaart bij zich houden heb jij 
pech. 

5. Het kan ook zo zijn dat een ander paar 
toevallig beter scoort dan jij. Dat kan zelfs 
het gevolg zijn van een scheidsrechterlijke 
beslissing (!).  

6. Tenslotte – en dit hangt alleen van jezelf af –
mag je bij het bridgen je concentratie en je 
aandacht niet verliezen. Als je ook maar 
éven een signaal niet opmerkt, éven niet de 
juiste gevolgtrekking maakt uit het spel van 
de tegenstander, éven vergeet die zeld-
zame conventie toe te passen, of gewoon 
even niet oplet of afgeleid wordt, dan speel 
je toevallig niet 100% optimaal, niet zoals je 
had moeten doen wanneer je ‘als een 
machine’ had gespeeld. En dan heb je dat 
potentiële verlies wel aan jezelf te danken.  

 
Nadenken  
Sommige mensen menen dat bridge een 
denkspel is, omdat:  
• je je spelfiguren, conventies en spelroutines 

op het juiste moment moet kunnen herin-
neren. Dat herinneren is niet meer dan wat 
een quizzer ‘weet’: ofwel je herinnert je het 
juiste antwoord, ofwel niet. Veel nadenken 
helpt daarbij niet. Ook bij bridge kan je 
domweg vergeten iets toe te passen. Dat 
herinner je je achteraf dan wel. 

• je met een goed geheugen voor de reeds 
gespeelde kaarten, uit randinformatie het 
zitsel bij de opponenten in gedachten moet 
kunnen reconstrueren. Onthouden welke 
kaarten al weg zijn en uitvissen waar de 
overblijvende kaarten zouden kunnen zitten 
is een sterke geheugenprestatie die niet 
iedereen zal kunnen nadoen. Een voor-
beeld van zo’n overweging zou kunnen zijn: 
‘Als harten heer nu dáár zit, dan zou die 
speler vier harten moeten hebben gehad, 
en dan zou hij/zij waarschijnlijk harten 
hebben geboden maar dat was niet het 
geval, dus nu zal die heer waarschijnlijk bij 
zijn/haar partner zitten.”   

 
Eerder is al vermeld, dat niet alle spelers over 
dezelfde informatie beschikken. Dat is leuke 
hersenactiviteit, maar mentaal puzzelen met 
trial and error is géén denkspel.  
 
Juliet Joan Moll   ♣ ♦ ♥ ♠
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Verbinding verbroken (2) 
 
De oplossing: 
 ♠ A H 8  

♥ H V 5 
♦ B  9 8 6 
♣ 6 5 3 

 

♠ B 6 4  
♥ 9 8 
♦ A 7 3 
♣ V B 10 9 4 

 
N 

W        O 
Z 

 

♠ 10 9 5 3  
♥ B 10 7 3 
♦ H 5 4 
♣ 8 2 

 ♠ V 7 2  
♥ A 6 4 2 
♦ V 10 2 
♣ A H 7 

 

 
Als u denkt dat u dit keer ‘veilig’ kunt nemen, 
hebt u het mis. U moet ook nu ophouden.  
Wat gebeurt er als u neemt? U vervolgt met 
♦V, oost aan slag met ♦H. Die speelt weer 
klaveren; u neemt niet, wel de volgende. Uw 
klaverdekking is nu verdwenen en u moet nog 
van slag met ♦A. U probeert natuurlijk eerst nog 
even of de hartenkleur 3-3 verdeeld is, maar 
dat is niet het geval: één down, 
 
En als we de eerste slag ophouden? 
De tweede klaverslag nemen we en als oost nu 
met ♦H aan slag komt, kan hij geen klaveren 
meer spelen. West, aan slag met ♦A, kan dat 
wel, maar heeft vervolgens geen entree meer 
om de vrijgespeelde klaveren te incasseren. 

Uit: Bridgetips 4 – Sint en Schipperheyn 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

 Geen winnaars, wel prijsjes…. 
 

   
 

  
 

  

Goede en slechte spelers  
 
(vrij naar 'Winners and Losers' van Bobby Goldman)   
 
Een goede speler: 
 hoopt op een wonder, nadat al het andere gefaald 

heeft. 
 stelt een cruciale snit zo lang mogelijk uit en probeert 

ondertussen belangrijke informatie te verzamelen. 
 is trots op een mooie speelwijze, ongeacht de score. 
 wacht met het winnen van een slag tot zij/hij enig 

inzicht heeft hoe het verder moet. 
 gebruikt Blackwood als zij/hij weet dat er voldoende 

slagen zijn en wil controleren of er ook voldoende azen 
zijn. 

 leert van haar/zijn fouten 

Een slechte speler: 
 hoopt op een wonder voordat hij/zij ook maar iets 

heeft geprobeerd. 
 gaat uit van het principe dat hoe sneller een snit wordt 

genomen hoe sneller bekend is of die goed of fout zit. 
 schept op over een goede score, ongeacht hoe die 

tot stand kwam. 
 wint een slag en besluit dan pas hoe te vervolgen. 
 gebruikt Blackwood, terwijl hij/zij geen notie heeft of er 

daarbuiten voldoende slagen zijn voor slem. 
 schuift zijn/haar fouten af op partner en is daar zo druk 

mee dat hij/zij er niets van leert. 
 

(uit: Bridgetips 3, Sint en Schipperheyn) 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Reglementswijzigingen i.v.m. rankingsysteem 
 
Als bij de komende algemene ledenvergade-
ring het rankingsysteem wordt ingevoerd - en 
daar ga ik vanuit - dan is er ook een nieuw 
wedstrijdreglement nodig. Er is daarom op 
voorhand een concept gemaakt voor een 
nieuw reglement dat eventueel voorgelegd 
wordt bij de komende ALV.  
Naast aanpassing van het reglement aan het 
rankingsysteem is het grondig herzien en  
zijn regels rond aan/afmelden, speeltijdover-
schrijding, systeemkaart e.d. aangescherpt.  
Daarbij is – met  toestemming van ODD - 
dankbaar gebruikt gemaakt van delen van 
hun reglement.  
 
Plaatsing in een lijn 
In het oude systeem hadden we 5 competities 
van 6 zittingen. In het reglement was een aan-
zienlijk aantal artikelen gewijd aan promotie of 
degradatie, aftrek als je een aantal malen 
afwezig was, spelen met een invaller, enz. Die 
artikelen zijn bijna allemaal vervallen. 
 
De regels die bepalen in welke lijn je speelt in 
het rankingsysteem zijn eigenlijk heel simpel. 
Tijdens elke zitting krijg je als individu ranking-
punten toebedeeld die berekend worden uit 
het percentage (of de IMP’s) die je behaald 
hebt in jouw lijn. Je ranking is gelijk aan het 
gemiddelde van de laatste zes behaalde 
rankingpunten.  
De ranking van een paar is gelijk aan de som 
van de rankings van de twee spelers.  
 
Bij twee lijnen worden de paren met de 
hoogste ranking in de A lijn geplaatst en het 
andere deel van de paren in de B-lijn.  
Voor je eigen ranking en je plaatsing in een lijn 
maakt het niet meer uit of je lang met vakantie 
gaat.  
 
Op de website staat (in de linkerkolom) een link 
naar de Clubranking. Vervolgens kun je via de 
tab Spelersranking zien welke resultaten je de 
laatste zes keer behaald hebt en zie je ook je 
gemiddelde en je plaats in de ranglijst.  
Bij een nieuw resultaat vervalt het oudste getal 
(rechts in de tabel) en komt er links een nieuwe 
bij. Je kunt elke week ook zien hoeveel ranking-
punten je omhoog of omlaag bent gegaan in 
de ranglijst.  

De parenranking is te vinden onder het tabje 
Parenranking bovenaan de tabel. Als je in de B-
lijn als paar dicht bij de overgangszone zit, dan 
kun je bij een goed resultaat de volgende 
week in de A-lijn geplaatst worden. Kijk ook 
eens bij de andere tabjes.  
 
Het clubkampioenschap 
In het oude systeem was de rangorde voor het 
clubkampioenschap gebaseerd op punten die 
je elke competitie kon verdienen, afhankelijk 
van de behaalde plaats. In het nieuwe systeem 
is dat eigenlijk nog steeds zo, maar nu worden 
daar rankingpunten voor gebruikt.  
Heel simpel: clubkampioen is dat paar, dat 
tijdens de geldende zittingen, gemiddeld de 
meeste rankingpunten heeft behaald.  
De geldende zittingen staan in het jaarpro-
gramma: het zijn alle zittingen behalve drives, 
Ruitenboer en zittingen tijdens de districts-
viertallenperiode.  
Er is wel een restrictie: je moet minimaal 2/3 van 
de geldende zittingen met je vaste partner 
spelen. Als je meer dan het minimum aantal 
speelt, dan worden eerst de resultaten met 
invallers geschrapt en vervolgens maximaal de 
slechtste 4 resultaten. Dat schrappen van 
resultaten is een bonus op vaak komen. Je 
mag dus met invallers spelen, mits je aan de  
2/3-eis blijft voldoen. 
 
Slemkampioenschap 
De regels rond het slemkampioenschap zijn 
onveranderd. 
 
Spelen in een drietal 
Het NBB-rekenprogramma biedt de mogelijk-
heid in drietallen te spelen en die mogelijkheid 
hebben we in ons reglement ingebouwd. 
Er zijn paren waarbij één van de spelers om 
diverse redenen regelmatig afwezig is, maar 
die wel iemand kennen die voor afwezige in wil 
vallen. Het paar kan met die vaste invaller een 
drietal vormen, waarbij steeds twee van de drie 
spelers spelen. Het drietal dingt mee naar het 
clubkampioenschap alsof het een paar is. De 
‘niet spelende’ speler mag wel met nog een 
andere speler spelen, maar kan daarmee niet 
een vast paar vormen. 
 
Sjoerd de Haan 

♣ ♦ ♥ ♠
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Agenda voor de algemene ledenvergadering  
 
Datum: Dinsdag 15 januari 2019 
Aanvang:  19.15 uur 
Locatie:  Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4 in Delft. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 
2. Notulen van de ALV van 13 februari 2018 
 
3. Jaarverslag van de secretaris 
 
4. Financiën 
 
5. Wedstrijdzaken 

• Rankingsysteem 
• Wedstrijdreglement 
• Verlenging speelseizoen 
• Zomerbridge 

 
6. Ledenwerving 
 
7. Bestuur 

Reglementair zijn secretaris Ingrid Kappe en algemeen lid Jenny 
Omvlee aftredend. Ingrid stelt zich niet herkiesbaar, Jenny wel. 
Daarnaast treedt interim-penningmeester Marinus Hom dit jaar 
ook af. 
Het bestuur stelt Kees van ’t Hul voor als nieuwe penningmeester 
en Liesbeth van Hees als nieuwe secretaris. 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 8 januari melden bij het bestuur. 

 
8. Commissies 

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

 
9. Jaarprogramma 2019-2020 

 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting 
 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Notulen Algemene ledenvergadering  13 februari 2018 
 
Aanwezig: 
Het bestuur: 

• Anke Hom (voorzitter) 
• Johan Boonmann (penningmeester) 
• Ingrid Kappe (secretaris) 
• Sjoerd de Haan (technische commissie) 
• Jenny Omvlee (algemeen lid) 

 
41 leden: 

Siebe Auwerda, Willem van den Berg,  Joke 
Boot, Ans Christiaanse, Olaf Duin, Cees van 
der Ent, Corrie Gerritsen, Jack Graveland, 
Marijke Graveland, Gaby de Haan, Gerrit 
Hakvoort, Arné Heijmans, Ton van Hoek, 
Marinus Hom, Ank Hoogeveen, Gerda 
Janssen, Wil Jutte, Nelleke van der Lee, Fred 
van Leeuwen, Elly Legerstee, Jan Lieben, 
Marleen Mergler, Jacques Nonhebel, 
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, Hein van Velzen, Joke van 
Velzen, Kitty Verkade, Alex Visser, Frans de 
Vreede, Jan van der Zanden en Mieke Ham. 

 
Afwezig:  
12  leden: 

Marta Boonmann, Margriet Engelkamp,  
Wil de Gids, Eliza Guse, Daan Hoogwater,  
Kees van ’t Hul, Marijke Jansen, Gerrit van de 
Kamp, Eveline van de Kamp, Rossend Llurba, 
Juliet Moll, Bart Moors 

 
1. Opening en mededelingen 
• De voorzitter opent de vergadering met 
haar hamer en heet iedereen welkom. 
• Gelukkig is Henk van Oers weer helemaal 
gezond en kan hij weer elke week meespelen.  
• Ton Mulder ligt in het hospice en zal niet 
meer komen: haar familie heeft haar afgemeld 
van de bridge. Anke gaat woensdag even 
samen met Milton bij haar kijken. 
• Marta Boonmann is vandaag geopereerd 
aan een versteende hartklep, we wensen haar 
alle beterschap. 
• Nog een kleine uitleg betreffende het denk-
sportcentrum: er staat al wat over in het Ei, 
maar we denken dat dit veel te duur zal 
uitvallen voor ons. Peter Bommelé (van Gisolf) 
behartigt in dit overleg de belangen van de 
bridgeclubs. 

• Vorig jaar bestonden we 50 jaar en enkele 
leden die vanaf het eerste uur lid zijn van onze 
club worden vandaag in de bloemetjes gezet: 
Jan van der Zanden, Gerrit Hakvoort en Hein 
van Velzen. NB: Ook Rossend Llurba, die niet 
aanwezig is, wordt genoemd als lid van het 
eerste uur. Dit blijkt echter niet te kloppen. 
  

 
 
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering 
van 14 februari 2017 
• De voorzitter vraagt of er inhoudelijk of 
tekstueel nog vragen of opmerkingen over de 
concept-notulen zoals die in het Ei van 
december 2017 is opgenomen. 
• Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
• De notulen worden goedgekeurd met dank 
aan de oud-secretaris, Nelleke van der Lee. 
 
3. Jaarverslag van de secretaris 
Secretaris Ingrid Kappe heeft niets toe te 
voegen aan het jaarverslag zoals dit is 
opgenomen in het Ei van december 2017.  
En er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
4. Financiën 
De penningmeester licht het financieel jaar-
verslag 2017 toe. De leden hebben de beschik-
king 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 extra gemaakte kosten dit jaar, zoals het 
dupliceren en de aanschaf van spellen en 
kratten hiervoor, is het verlies in plaats van de 
begrote € 840 opgelopen naar € 1431,54.  
Het bestuur heeft besloten de contributie te 
verhogen met € 4,50 per jaar, dit betekent 
effectief een verhoging van € 0,12 per avond. 
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Na een goede uitleg van Johan Boonmann 
gaan de leden hiermee akkoord. 
 
Arné Heijmans vraagt of iedereen voor de 
volgende jaarvergadering de financiële 
stukken wat eerder via de mail kan krijgen, 
zodat ze beter doorgekeken kunnen worden. 
Hiervan is notie genomen en daar gaan we 
voor de volgende keer voor zorgen. 
 
Namens de kascontrole commissie neemt Ton 
van Hoek het woord. Hij verzoekt de vergade-
ring om het bestuur decharge te verlenen voor 
het in 2017 gevoerde financiële beleid en 
beheer. De penningmeester neemt het verslag 
hiervan in ontvangst. 
 

 
 
5. Bestuursleden 
Er zijn dit jaar 2 bestuursleden aftredend: 
voorzitter Anke Hom en penningmeester Johan 
Boonmann. Helaas heeft niemand zich 
spontaan gemeld om de positie van penning-
meester binnen de vereniging over te nemen.  
Gelukkig hebben we Marinus Hom bereid 
gevonden om 1 jaar interim-penningmeester te 
worden, maar voor volgend jaar moeten we 
toch echt iemand vinden die de taak wil 
overnemen. 
 

  

Gelukkig hebben we wel heel snel een nieuwe 
vervangster voor onze voorzitter Anke Hom 
gevonden: Marian Reijmers. De voorzitter geeft 
aan dat Marian een zeer capabel opvolgster is 
en verzoekt de leden in te stemmen met haar  
benoeming. Daarna krijgt Marian de 
voorzittershamer overhandigd. 
 

  
  
 
Marian neemt het woord. Ze bedankt Anke 
Hom die sinds 2010 voorzitter van onze bridge-
club was. Ze benoemt wat de voorzitter zoal 
deed: naast het voorzitten en bijwonen van 
vergaderingen ook het kopen van kadootjes 
voor de drives, van kaartjes voor zieken en 
bloemetjes voor jubilarissen. Zo heeft ze ook 
deze maal weer voor iedereen de bloemen 
verzorgd, zelfs voor zichzelf! 
 
7. Commissies 
a. Kascommissie 

Vorig jaar zijn 3 personen lid geworden van 
de kascommissie, Ton van Hoek, Marijke 
Jansen en Nelleke van der Lee. Ze blijven het 
nog een jaartje doen. 

 
b. Technisch Commissie: 

Sjoerd de Haan krijgt het woord. Er is nog 
overtollig spelmateriaal dat door de leden 
voor een klein prijsje kan worden gekocht: 
iedereen die belangstelling heeft kan zich bij 
hem melden. 
Hij geeft nog een korte uitleg over het 
rankingsysteem. In het Ei is daarover ook 
informatie te vinden. Tot 1 september 2018 
gaan we proefdraaien met het ranking-
systeem naast het huidige systeem. Vanaf 1 
september gaan we echt met de ranking 
van start en bij de volgende jaarvergadering 
volgt de evaluatie. Eén van de vele 
voordelen is, dat als je door vakantie of 



 
Het Ei – december 2018  - pagina 18 

 

ziekte langere tijd afwezig bent, je niet meer 
degradeert. Bij dit systeem hoeven B-spelers 
niet meer tegen veel sterkere spelers te 
spelen, maar speelt iedereen tegen mensen 
van zijn of haar eigen niveau. 
De Technische Commissie bestaat 
momenteel uit: Jaques Nonhebel, Leo 
Pruijsers, Sjoerd de Haan, Ank Hoogeveen en 
Fred Slemmer. 

 
c. Commissie van beroep 

Bart Moors is niet aanwezig. Henk van Oers 
wel en hij bevestigt de aanname van de 
voorzitter dat het afgelopen jaar wederom 
rustig is verlopen.  Ze blijven lid van de 
commissie. 
 

d. Vertrouwenspersoon 
Het bestuur heeft besloten om een 
vertrouwenspersoon binnen de club te 
benoemen. Deze kan eventuele problemen 
tussen leden oplossen, zoals bijv. paren die 
liever niet meer met elkaar willen spelen en 
eigenlijk een nieuwe partner zoeken maar 
moeite hebben met vragen. Het bestuur stelt 
voor Anke Hom als vertrouwenspersoon te 
benoemen. De leden gaan hiermee 
akkoord.  

 
7. Jaarprogramma 2018-2019 
De paasdrive wordt verplaatst van 10 naar 3 
april. Verder geen opmerkingen. 

8. Wedstrijdzaken  
• Ton van Hoek heeft zijn taak als arbiter 
neergelegd. 
• Verder geen bijzonderheden aangezien alles 
al door Sjoerd is uitgelegd (zie punt 7b). 
 
9. Ledenwerving 
• Jenny krijgt het woord en vertelt nogmaals 
over de cursussen Flits1en 2. Deze zijn erg 
succesvol gebleken. Inmiddels zijn er al 5 
cursisten lid geworden van onze club, te weten 
Juliet Moll, Mieke Ham, Wil de Gids, Gerrit en 
Eveline van de Kamp. 
• Verder worden Siebe Auwerda en Marian 
Reijmers bedankt voor hun hulp bij de 
oefenavonden van de cursisten op onze club 
en Leo Pruijsers voor zijn hulp bij de cursisten-
slotdrive. 
• De werkgroep is van plan door te gaan met 
de organisatie van cursussen. De vervolgcursus 
Flits-2 is net weer begonnen en de 
beginnerscursus Flits-1 start weer in het najaar 
en zo gaan we door zolang er cursisten blijven. 
 
10. Rondvraag 
Geen opmerkingen. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 19.50 
uur.

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Jaarverslag van de secretaris 
 
Het einde van het jaar nadert nu snel. Als 
secretaris van deze bridgeclub is het mijn taak 
om een jaarverslag in te leveren voor Het Ei. 
Mijn tweede jaarverslag alweer, ik ben niet 
meer helemaal groen dus op dit gebied en 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, waarvan de 
samenstelling is gewijzigd. Voorzitter Anke Hom 
heeft het stokje doorgegeven aan Marian 
Reijmers en penningmeester Johan Boonmann 
is er ook mee gestopt. Aangezien er zich geen 
enthousiaste vrijwilligers voor zijn opvolging 
aandienden, was Marinus Hom bereid om als 
tijdelijk penningmeester voor 1 jaar het 
ontstane gat op te vullen. De algemene leden 
Jenny Omvlee (communicatie en 
ledenwerving) en Sjoerd de Haan (Technische 
commissie) en ik als secretaris gingen nog een 
jaartje door. 
Binnen het bestuur treden reglementair gezien 
komend jaar de secretaris en een algemeen lid 
af. Ik stel mij niet herkiesbaar als secretaris. 
Zowel voor de functie van secretaris als die van 
penningmeester hebben we gelukkig opvolgers 
gevonden: Liesbeth van Hees en Kees van ’t 
Hul zijn bereid tot het bestuur toe te treden.  
 
Het bestuur wordt ondersteund door enkele 
commissies (Technische Commissie, Commissie 
van Beroep, Kascontrolecommissie en Lustrum-
commissie) en sinds de vorige algemene leden-
vergadering door een vertrouwenspersoon 
(Anke Hom). 
Dit jaar is wel echt het jaar van de nieuwe 
leden:  Mieke Ham, Eveline en Gerrit van de 
Kamp, Paul van der Grinten, Henk Wijnen, 
Carola Vidor, Lowie Gerritse, Hennie Koch, Huib 
Woudstra, Liesbeth van Hees, Trees Jongen, 
John Spierings, Truus Verhaar, Mieke en 
Godfried  Quaedvlieg. Dat maakt een totaal 
van 15 nieuwe leden, waarvan er zeven van 
een Flits-cursus afkomstig zijn. Er was één 
opzegging: Germa Morshuis stopte door  
persoonlijke omstandigheden. In het begin van 
het jaar hebben wij afscheid moeten nemen 
van Ton Mulder, die na een kort ziekbed is 
overleden. 

Het totale aantal leden bedraagt nu 71. Als je 
nagaat dat het nog geen drie jaar geleden is 
dat we op het trieste aantal van 41 stonden, is 
dit toch best iets om heel vrolijk van te worden. 
 
Tijdens drives worden er regelmatig foto’s 
gemaakt. Deze zijn te bekijken op onze website 
www.bridgeclubprometheus.nl, op onze 
Facebook-pagina en in Het Ei. In verband met 
de privacywet vragen we van tevoren wie 
bezwaar heeft om op de foto te komen, dan 
wordt daar rekening mee gehouden. Onze 
webmaster Jenny Omvlee verzorgt al deze 
dingen evenals het Ei dat weer voor jullie ligt. 
Geweldig dat ze dit doet, van mijn kant een 
bedankje hiervoor. 
 
We zitten inmiddels in het derde cursusjaar van 
de Flits-1 en Flits-2 cursussen. De cursisten 
hebben bij de organiserende bridgeclubs 
meegespeeld en gelukkig hebben we er ook 
een mooi aantal nieuwe leden aan 
overgehouden. 
Het afgelopen jaar hebben de gebruikelijke 
drives gespeeld, waaronder voor de derde 
keer  een vrienden/vriendinnendrive. 
Inmiddels spelen we sinds een jaar met 
gedupliceerde spellen. Het dupliceren gebeurt 
bij Peter Bommelé, voorzitter van Bridgeclub 
Gisolf, die beschikt over een dupliceermachine. 
We kunnen nog vrijwilligers gebruiken die eens 
in de 3 maanden hierbij mee willen helpen. Je 
moet wel beschikken over een auto. Er zijn altijd 
wel helpende handen aanwezig om de spullen 
in de auto te zetten. Je kunt je aanmelden bij 
Sjoerd de Haan.  
Het voordeel van gedupliceerde spellen is dat 
je naderhand op internet - naast de uitslagen -  
ook de spelverdelingen en de frequentiestaten 
kunt bekijken. Toch leerzaam voor een hoop 
mensen. 
We zijn na de zomervakantie begonnen met 
het rankingsysteem: op de ledenvergadering 
gaan we evalueren wat iedereen ervan vindt, 
wat eventuele voordelen en/of nadelen zijn. 
 
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. 

http://www.bridgeclubprometheus.nl/
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De prijzen voor drankjes zijn nog hetzelfde 
gebleven maar voor de duidelijkheid zet ik het 
nog even op een rijtje:  
Koffie en thee kosten € 0,50, alcoholische 
drankjes zijn € 1,50 en de frisdrank € 1,00. 
Hopelijk vergeet niemand de fooienpot:  
daarvan worden het koekje voor bij de koffie 
en de hapjes voor in de pauze betaald. 
Ik ben aan het einde gekomen van mijn 
verslag.  
Rest mij niets anders dan iedereen een heel 
goede kerst toe te wensen, een gezellige 
jaarwisseling en daarna met hopelijk heel veel 
plezier  in 2019 weer te gaan bridgen. 
 
Ingrid Kappe 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
Een goede partij bridge 

 is de beste verzekering tegen  
de verveling van de oude dag.  

 
(Somerset Maugham) 

 

 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
Limerick 

 
Bridge een spel voor oude mensen is een cliché 

Maar daar heb je echt mij niet mee 
Ik speel voor mijn plezier 

Ook al speel ik op mijn eigen manier 
En ooit win ook ik en mijn partner een trofee 

 

 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Competities en drives 2018 
Hieronder de 5 hoogste scores van de competities: 
 
Wintercompetitie (12-12-2017 t/m 30-1-2018) 
 
Eindstand A-lijn: 
 1 Olaf Duin & Arné Heijmans 56,07% 
 2 Eliza Guse & Bart Moors 55,13% 
 3 Daan Hoogwater & Leo Pruijsers 53,58% 
 4 Gerrit Hakvoort & Rossend Llurba 53,52% 
 5 Anke Hom & Marijke Graveland 53,43% 
 
Eindstand B-lijn: 
 1 Henk van Oers & Alex Visser 59,34% 
 2 Gaby & Sjoerd de Haan 56,35% 
 3 Juliet Moll & Kees van ‘t Hul 55,77% 
 4 Marian Reijmers & Martha Schütz 53,77% 
 5 Marinus Hom & Jan vd Zanden 53,43% 
 
Voorjaarscompetitie (6-2-2018 t/m 27-3-2018) 
 
Eindstand A-lijn:  
 1 Gerrit Hakvoort & Rossend Llurba 54,77% 
 2 Eliza Guse & Bart Moors 53,18% 
 3 Fred Slemmer & Elly Legerstee 52,81% 
 4 Henk van Oers & Alex Visser 52,30% 
 5 Frans de Vreede & Henk Schreuder51,78% 
 
Eindstand B-lijn:  
 1 Ans Christiaanse & Wil Jutte 60,11% 
 2 Marinus Hom & Jan vd Zanden 55,13% 
 3 Johan Boonmann & Jan Lieben 55,05% 
 4 Gerda Janssen & Ria Schoneveld 54,53% 
 5 Willem vd Berg & Ton van Hoek 52,86% 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
Rankingcompetitie (4-9-2018 t/m 11-12-2018) 
 
Tussenstand na 13 wedstrijden 
 1 Gerrit Hakvoort & Rossend Llurba 180,5 
 2 Eliza Guse & Bart Moors 176,6 
 3 Daan Hoogwater & Leo Pruijsers 173,3 
 4 Siebe Auwerda & Cees vd Ent 170,6 
 5 Arné Heijmans & Olaf Duin 170,3 
 

Slotcompetitie (10-4-2018 t/m 22-5-2018) 
 
Eindstand A-lijn:  
 1 Eliza Guse & Bart Moors 58,76% 
 2 Frans de Vreede & Henk Schreuder55,21% 
 3 Olaf Duin & Arné Heijmans 53,23% 
 4 Siebe Auwerda & Cees vd Ent 53,16% 
 5 Fred Slemmer & Elly Legerstee 51,48% 
 
Eindstand B-lijn:  
 1 Ank Hoogeveen & Jenny Omvlee 58,64% 
 2 Willem vd Berg & Ton van Hoek 57,90% 
 3 Daan Hoogwater & Leo Pruijsers 56,86% 
 4 Juliet Molle & Kees van ‘t Hul 56,30% 
 5 Ingrid Kappe & Marleen Mergler 56,00% 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Clubkampioen 2017-2018 
Eliza Guse en Bart Moors 

 

 
Voorzitter Marian Reijmers met de clubkampioenen 

 
Slemkampioen 2017-2018 

Leo Pruijsers 
 

Meesterpuntenladder 2017-2018 
Frans de Vreede 

 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Vervolg Competities en drives  
Hieronder de 5 hoogste scores van de diverse drives: 
 
Kerstdrive (19-12-2017) 
 
1 Elisa Guse & Bart Moors 63,74% 
2 Frans de Vreede & Henk Schreuder 63,37% 
3 Anke Hom & Marijke Graveland 62,45% 
4 Juliet Moll & Kees van ‘t Hul 61,17% 
5 Marijke Bouwmeester & Alex Visser 59,52% 
 
Krokusdrive (20-2-2018) 
 
1 Gerrit Hakvoort & Rossend Llurba 66,40% 
2 Hein van Velzen & Joke van Velzen 66,17% 
3 Anke Hom & Marijke Graveland 59,32% 
4 Siebe Auwerda & Cees van der Ent 59,29% 
5 Gerda Janssen& Ria Schoneveld 58,43% 
 
Ruitenboer (6-3-2018) 
 
1 Evert & Emmy Angad-Gaur 63,19% 
2 Willem vd Berg & Ton van Hoek 62,85% 
3 Marinus Hom & Jan vd Zanden 60,94% 
4 Frans de Vreede & Henk Schreuder 59,90% 
5 Olaf Duin & Arné Heijmans 58,85% 
 
Paasdrive (3-4-2018) 
 
1 Gerrit Hakvoort & Rossend Llurba 65,91% 
2 Hein van Velzen & Joke van Velzen 62,05% 
3 Paul vd Grinten & Henk Wijnen  57,58% 
4 Henk van Oers & Alex Visser 56,06% 
5 Frans de Vreede & Henk Schreuder  55,87% 

Koningsdrive (1-5-2018) 
 
1 Aad vt Noordende & Marian Reijmers 64,76% 
2 Willem vd Berg & Ton van Hoek 61,11% 
3 Anke Hom & Marijke Graveland 59,90% 
4 Hedy Steensma & Truus Verhaar  57,12% 
5 Marinus Hom & Rossend Llurba 56,94% 
 
Slotdrive (29-5-2018) 
 
1 Frans de Vreede & Corry de Vreede 68,96% 
2 Olaf Duin & Arné Heijmans 62,34% 
3 Paul van der Grinten & Henk Wijnen 59,08% 
4 Daan Hoogwater & Gerrit Hakvoort 58,91% 
5 Willem vd Berg & Kees van ‘t Hul 56,32% 
 
Vriend(inn)endrive (23-10-2018) 
 
1 Ans Christiaanse & Lidia van Es 63,57% 
2 Ton van Hoek & Trees Jongen 61,07% 
 Marian Reijmers & Juul Vercauteren 61,07% 
4 Joke Boot & Jacques Nonhebel 59,14% 
5 Jack Graveland & John Spierings 58,42% 
 
Sinterklaasdrive (4-12-2018) 
 
1 Fred Slemmer & Elly Legerstee 63,47% 
2 Marian Reijmers & Martha Schütz 57,92% 
3 Gaby de Haan & Sjoerd de Haan 57,64% 
4 Marinus Hom & John Spierings 57,50% 
 Anke Hom & Marijke Graveland 57,50% 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

De winnaars van de diverse drives: 

     
 

    



 
Het Ei – december 2018  - pagina 23 

 

Concept-jaarprogramma seizoen 2019-2020 
 
 augustus 2019 
 29 Vrij spelen 
 
 september 2019 
 3 Rankingcompetitie 1 
 10 Rankingcompetitie 2 
 17  Rankingcompetitie 3 
 24 Rankingcompetitie 4 
 
 oktober 2019 
 1 Rankingcompetitie 5 
 8  Rankingcompetitie 6 
 15 Tussencompetitie 1 
 22 Vriend(inn)endrive 
 29 Tussencompetitie 2 
 
 november 2019 
 5 Tussencompetitie 3  
 12  Tussencompetitie 4 
 19  Tussencompetitie 5 
 26 Tussencompetitie 6 
 
 december 2019 
 3 Sinterklaasdrive 
 10 Rankingcompetitie 7 
 17 Kerstdrive 
 24 Kerstavond, geen bridge 
 31 Oudejaarsdag, geen bridge 
 
 
 
• Alleen de rankingcompetitie wedstrijden tellen  
 mee voor het clubkampioenschap.  
• Tijdens de districtsviertallencompetitie staat een 
 tussencompetitie gepland. Over de invulling 
 hiervan volgt later nog informatie. 
• De datum voor Ruitenboer is nog voorlopig. 

 januari 2020 
 7 Rankingcompetitie 8 
 14 Rankingcompetitie 9 
 21 Rankingcompetitie 10 
 28 Rankingcompetitie 11 
 
 februari 2020 
 4 Jaarvergadering / 

Rankingcompetitie 12 
 11 Rankingcompetitie 13 
 18 Krokusdrive 
 25  Rankingcompetitie 14 
 
 maart 2020 
 3 Rankingcompetitie 15  
 10 Ruitenboer 
 17 Rankingcompetitie 16 
 24  Rankingcompetitie 17 
 31 Rankingcompetitie 18 
 
 april 2020 
 7 Paasdrive 
 14 Rankingcompetitie 19  
 21  Rankingcompetitie 20 
 28 Rankingcompetitie 21 
 
 mei 2020 
 5 Rankingcompetitie 22 
 12 Rankingcompetitie 23 
 19 Rankingcompetitie 24 
 26 Slotdrive 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Speeldata en corvee 2019 
 
januari   
Carola Vidor 
Hennie Koch 
Henk Wijnen 
 

1  Geen bridge 
8  Bridge 
15 ALV en bridge 
22  Bridge 
29  Bridge 
 

februari   
Henk van Oers 
Alex Visser 
Gerda Janssen 
 

5 Bridge 
12  Bridge 2 
19 Krokusdrive 
26 Bridge 
 

maart   
Lowie Geertse 
Huib Woudstra 
Ank Hoogeveen 
 

5 Bridge  
12  Ruitenboer 
19 Bridge 
26 Bridge 
 

april   
Ingrid Kappe 
Marleen Mergler 
Fred Slemmer 
  

2 Bridge 
9 Bridge  
16 Paasdrive 
23 Bridge 
30  Koningsdrive 
 

mei   
Fred van Leeuwen 
Joke van Velzen 
Hedy Steensma 

7 Bridge 
14 Bridge 
21 Bridge 
28  Slotdrive 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Ruitenboer 2019 
 
 12 maart  Voorronde op de club 
 14 april   Halve finale 
 19 mei Finale 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 

Limerick 
 

Een meisje wilde graag bridge gaan leren 
Maar ze moest een partner ontberen 

Ze vroeg toen om hulp 
Ze kroop uit haar schulp 

En voor ze het wist wilden alle mannen haar wel 
doceren 

 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

Verhinderd?  
Svp bijtijds afmelden!  
 
 tot 16.00 uur via onze website: 

www.bridgeclubprometheus.nl    
 tot 17.30 uur door even te bellen met  

Ank Hoogeveen: 015-2133547  
(of via sms/whatsapp: 06-22536850) 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Bridgeterminologie 
 
Gelezen: Van bridge begrijp ik geen jota, maar de 
bridgerubriek is aan mij zeer besteed. Ik lees al die 
curieuze termen, wat heet, ik vreet ze. ‘Dan volgt 
oost bij niemand kwetsbaar met 2SA, zuid past, 
noord doubleert, daarna forceert noord en zuid 
besluit de bieding’.  Kom daar eens om in een 
gewoon boek, dat is toch pure literatuur? ‘In de 
praktijk ecarteert oost drie hartens, zodat hij na het 
incasseren van vier ruitenslagen in de hartenvork 
van noord moet spelen’. Het zegt me niets, daarom 
vind ik het zo prachtig, ‘Ook hier de ♦9 als start, 
gedoken door oost voor zuids boer, maar nadat het 
klaverzitsel duidelijk was geworden zag de leider 
geen andere kans dan de hartensnit die mislukte, 
waarna oost nog vijf ruitenslagen opraapte, twee 
down, een swing van 12 imps in ons voordeel’.  
En de onbekende auteur besluit: Van mijn leven wil 
ik het spel niet leren, het zou de lol er helemaal 
afhalen’. 
 

Bridgetips 4 – Sint en Schipperheyn 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

 
 

Fijne feestdagen  
en  

veel bridgeplezier in 
het nieuwe jaar! 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

http://www.bridgeclubprometheus.nl/

	Clubblad van Bridgeclub Prometheus
	Bridgeclub Prometheus
	Bestuur
	Voorzitter Marian Reijmers
	Secretaris Ingrid Kappe
	Penningmeester  Marinus Hom
	Leden  Sjoerd de Haan   Jenny Omvlee
	Technische Commissie Sjoerd de Haan
	Ton van Hoek Ank Hoogeveen Leo Pruijsers Fred Slemmer
	Kascontrole Commissie Ton van Hoek
	Marijke Jansen
	Nelleke van der Lee
	Lustrumcommissie Eliza Guse   Fred van Leeuwen   Jenny Omvlee
	Ria Schoneveld
	Vertrouwenspersoon Anke Hom
	Clubblad Het Ei  Jenny Omvlee
	redactie@bridgeclubprometheus.nl
	Website  Jenny Omvlee
	www.bridgeclubprometheus.nl
	Facebook
	www.facebook.com/bridgeclubprometheus
	Clubavond
	Dinsdag, aanvang 19:30 uur
	Afmelden
	Tot 16.00 uur via de website
	Tot 17.30 door even te bellen met
	Ank Hoogeveen: 015-2133547
	Secretariaat Bridgeclub Prometheus
	secretariaat@bridgeclubprometheus.nl
	Kuiken
	Dick Bruna
	De opening

