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Van de voorzitter 
 
 
Het jaar loopt al weer ten einde. Een jaar waarin we ons 40 jarig 
bestaan vierden. Een bustocht naar Leerdam met een bezoek aan 
de glaswerkplaats en een bridge museum. Nooit gedacht dat er 
nog zoveel te verzamelen is over bridge. En natuurlijk ook 
kaarten en denken aan de inwendige mens. Het weer werkte goed 
mee, wat het al met al tot een geslaagde dag maakte.  
Mijn dank gaat uit naar het lustrum comité dat er voor heeft 
gezorgd dat het een geslaagde dag was.  
 
Binnen een vereniging draait het toch altijd om mensen, die zich 
inspannen om voor anderen iets te doen en in comités zitting 
nemen als technische-, kascontrole-, beroepscommissie etc.  
En we hebben ook nog een bestuur. Een bestuur moet 
onzichtbaar zijn, maar heeft er wel de zorg voor dat een club 
blijft leven, vooruit gaat, groeit en bloeit, en dat de leden zich er 
thuis voelen.  
Bij de start van dit nieuwe jaar zijn er twee bestuursleden 
aftredend. Misschien een uitdaging voor u om  - anders dan als 
beste stuurman/-vrouw aan de wal -  eens een periode lid te zijn 
van het bestuur? Schroom niet en meld u aan bij de secretaris.  
 
Zoekt u een andere uitdaging dan is misschien de wedstrijd-
leiderscursus iets voor u. Er starten weer cursussen voor 
wedstrijdleider A en B. Het moet toch een uitdaging zijn om bij 
de roep om arbitrage - iedereen kijkt - op te staan en de juiste 
uitleg of beslissing te nemen. Bridge is immers gebonden aan 
regels en om het spel voor een ieder eerlijk te laten verlopen zijn 
er - net zoals bij het voetbal - scheidsrechters nodig. (Informatie 
en aanmelding eveneens bij de secretaris.) 
 
Zo zijn er  ook regels om een wedstrijdavond goed te laten 
verlopen. Eén van de eerste regels is: wees aardig tegen uw 
partner, u moet de hele avond met elkaar optrekken. Wees 
hoffelijk voor uw tegenstander; dat u ze het met kaarten lastig 
maakt is al erg genoeg.  
Meldt u zich bijtijds af, zodat de wedstrijdleiding de gelegenheid 
heeft de al gemaakte indeling tijdig voor aanvang van de 
speelavond te corrigeren. Mocht er toch echt op het laatste 
moment iets tussen komen, bel dan even naar de wedstrijdleider, 
hij heeft dan nog de tijd om het schema om te zetten. Het kost 
anders extra tijd vóór aanvang van het spelen, en maakt het 
rommelig en onrustig. Stopt u dit in uw pakket goede 
voornemens bij de jaarwisseling.  
 
Een lastig punt is onze huisvesting. Het bestuur ging er van uit 
dat alles rond was met het Kerkelijk Centrum in Delfgauw, maar 
helaas waren de afspraken niet waterdicht. Gelukkig werd ons 
nog de mogelijkheid geboden om te blijven spelen in onze 
huidige speellocatie. Die blijft langer open dan gepland, maar 
voor hoelang nog??  
We zijn als bestuur naarstig op zoek naar andere ruimte. We 
doen dit gezamenlijk met andere verenigingen uit Delft. We 
staan als leden van de diverse besturen op een politieke markt, 
luiden de noodklok voor Delftse bridgeclubs en trachten de 
politiek te bewegen zich in te spannen voor een denksport-
centrum in Delft. Zo’n centrum, met (gratis) parkeergelegenheid, 
zou een uitkomst zijn voor Delft. De politiek is er intussen van 
doordrongen dat er zoveel mensen zijn die lid zijn van een 
bridgeclub of op alternatieve manier deze denksport beoefenen.  
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Het lijkt er op dat de bridgeclubs onzichtbaar zijn geweest, nooit 
gevraagd hebben om subsidie en dus niet op de politieke agenda 
staan. We hebben bridge onder de aandacht gebracht bij de 
lokale politiek, en we hopen dat het nieuwe jaar een doorbraak 
brengt voor alles wat we (aan huisvesting) nodig hebben.. 
Hopelijk komt uit deze samenwerking met de politiek toch iets 
moois voort. 
 
Ik wens u en allen die u dierbaar zijn prettige feestdagen en veel 
bridge plezier. 
 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter. 
 
Eric Winkel 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 
De opening 
 
Aan het einde van dit jaar een dubbeldik Ei. Naast de 
gebruikelijke bestuursleden hebben ook enkele gewone leden ons 
deze keer verblijd met kopij: onder andere een dankwoord op 
rijm en een bridgeprobleem met James Bond in de hoofdrol.  
De dikte van dit Ei wordt echter niet veroorzaakt door de 
aangeleverde ledenkopij, maar vooral door de stukken voor de 
algemene ledenvergadering op 2 januari 2007.  
 
Wat staat er verder in dit Ei? 
In september hadden we een zeer geslaagd lustrum-uitje en dus 
blikken nog even terug. Ook vindt u enkele teksten uit ‘Kaart-
lezen; vrolijk rijm en lied tegen kaartverdriet’ in dit nummer. Bij 
de vorige bridgedrive met prijzen lag dit boekje op de 
prijzentafel en dat kwam nu goed van pas! 
Voor de liefhebbers is er weer een nieuwe sudoku. 
 
Kopij voor ons volgende Ei is zeer welkom! 
De redactie zal in het vervolg een bridgeprobleem plaatsen, maar 
ook voor uw bridgeproblemen en -belevenissen ruimen we graag 
een hoekje in.  
 
Ons tweede Ei is gelegd! 
We wensen u veel leesgenoegen, fijne feestdagen en heel veel 
geluk aan de bridgetafel het komende jaar! 
 
 
Eliza Guse  
Jenny Omvlee 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Agenda 1e helft 2007 
januari 
2 Nieuwjaarsreceptie/jaarvergadering 
 en bridge 
9 Wintercompetitie 1 
16 Wintercompetitie 2 
23 Wintercompetitie 3 
30 Ruitenboer 
februari 
6 Wintercompetitie 4 
13 Wintercompetitie 5 
20 Wintercompetitie 6 
27 Voorjaarscompetitie 1 
maart 
6 Voorjaarscompetitie 2 
13 Voorjaarscompetitie 3 
20 Voorjaarscompetitie 4 
27 Voorjaarscompetitie 5 
april 
3 Paasdrive 
10 Voorjaarscompetitie 6 
17 Slotcompetitie 1 
24 Slotcompetitie 2 
mei 
1 Slotcompetitie 3 
8 Slotcompetitie 4 
15 Slotcompetitie 5 
22 Slotcompetitie 6 
29 Slotdrive 
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Wel en wee onder de leden 
 
De laatste Kerst-editie die we uitbrengen in onze 
huidige TU speellocatie! En dan met name Kerst-
editie. 
Want alhoewel we een nieuwe speellocatie gevonden 
hadden, en we bij het eerste contact met een 
afvaardiging van de Kerkrentmeesters Delfgauw/ 
Pijnacker begrepen dat ze toch liever niet verhuurden 
vanwege te lijden verlies, is nu de kogel door de 
hervormde kerk: zij gaan (om bovengenoemde reden) 
definitief niet meer verhuren. Dus wederom zoeken 
naar een andere speelruimte. 
Natuurlijk hebben wij niet stil gezeten, en hebben op 
dit moment een mogelijk alternatief bij Jeu de 
Boules-vereniging Midi, maar daar wil men even 
afwachten hoe het omgaan met verhuur bij hen loopt 
(Gisolf gaat daar per 1 januari a.s. heen). 
We duimen dat we nog een korte tijd ná de kerst 
kunnen blijven zitten in onze huidige locatie, en 
hopen  dat alles toch nog op zijn pootjes terecht 
komt. 
 
Eigenlijk is mij verder niet zoveel vanuit de leden ter 
ore gekomen. Wel hebben we enkele nieuwe leden 
die vanuit de cursus bij ons gebleven zijn, te weten: 
Nel van der Lee + Marijke Jansen, Margot Mekkes 
die met Hanny Jansen is gaan spelen, en Hans 
Dersjant die momenteel met Jan van Wilpe speelt. 
 
We zouden in februari graag weer een beginners-
cursus gestart zijn, maar gezien de onzekerheid over 
welke speellocatie we gaan hebben, moeten we dat 
even vooruit schuiven. Zodra er meer bekend is over 
onze huisvesting hoort u hier meer van. 
 
Fijne feestdagen en tot volgende keer, 
 
Arné Heijmans 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Boerken Aas  
Een bridge-puzzel, de oplossing staat op pagina 8. 
 
Noord: 

♠ A 8 7 5 4 3 2 
♥ - 
♦ A H V B 10 
♣ A 

 
Zuid: 

♠ 6 
♥ A 
♦ 9 8 5 4 3 2 
♣ H V B 10 9 

 
Zuid speelt 7SA. West komt uit met ♥ H. 
Hoe haalt zuid dit contract binnen? 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

Een bridgeprobleem 
 
De redactie plaatst vanaf heden in elk nummer een 
bridge-probleem. Ook leden van Prometheus kunnen 
voor deze rubriek bijzondere spelsituaties en 
bridgeproblemen inbrengen. 
 
Dit keer leggen wij het volgende spel aan u voor; de 
oplossing vindt u op pagina 8. 
 
Motto:  
Verhinder de communicatie tussen de tegenspelers. 
 
 

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

 
Niemand kwetsbaar; Zuid is gever.  Het biedverloop 
is als volgt: 
 
Z. W. N. O. 
1SA 2R pas pas 
2S 3R 3S pas 
pas dbl pas pas 
pas 
 
De uitkomst ♣5. Hoe maakt Zuid dit contract bij het 
beste tegenspel ? 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Districts-viertallen 
 
Voor het eerst in ons bestaan heeft er dit jaar geen 
enkel viertal deelgenomen aan deze competitie. Met 
recht mag dit  –om meerdere redenen-  een 
dieptepunt genoemd worden.  
Waarom dan allemaal wel? 
 
Op de eerste plaats zijn we een redelijk grote club, 
vergelijkbaar met andere Delftse verenigingen.  
En alhoewel daar ook soms een kleine terugloop in 
viertallen-interesse is, lukt het hen allemaal om een 
behoorlijk aantal teams af te vaardigen.  
Waarom is de animo bij ons dan nul? We moeten met 
elkaar eens uitgebreid gaan kijken naar waarom wij 
zo verschillen van andere verenigingen. 
Verder doen spelers/teams zich eigenlijk tekort 
wanneer ze ‘alleen maar’ op de club spelen. Het is zo 
leuk om met je team in de regio/’het district’  erop uit 
te trekken, andere verenigingen/contacten te leggen, 
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te zien hoe het er bij anderen aan toe gaat, en in een 
wat groter verband wedstrijd te spelen. 
 (Ikzelf doe het al zeer veel jaren, en kijk er 
ieder jaar weer naar uit. Niet roepen “waarom dan 
niet voor Prometheus”, want dat zat heel lang in de 
reeds gevormde teams, die tot dan toe jaar na jaar met 
elkaar speelden; en zo val je dan ongewild buiten de 
boot.) 
Ook is de speelvorm ‘viertallen’ ontzettend leuk; je 
speelt vanuit de achterliggende gedachte dat de 
telling anders werkt, en je dus ook een strategie moet 
hebben om niet alleen als paar, maar ook met z’n 
viertjes maximaal te scoren. 
In ons volgende Ei zal ik een uitleg geven hoe 
viertallen spelen qua telling werkt. 
 
In ieder geval, denken jullie er alvast eens over na.  
Het nieuwe viertallen-seizoen begint dan pas wel 
volgend najaar, maar interesse en voorbereiding zijn 
nooit weg. Spreek me er gerust over aan. 
 
Tot de volgende keer 
 
Arné Heijmans 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Spelen uit een koffertje 
 
In het december 2005 Ei verhaalde Nico Heinrichs 
over de koffertjes die in een ver verleden nog wel 
eens gebruikt werden om thuis te bridgen – op een 
zelf gekozen avond en met zelf gekozen 
tegenstanders. Op onze club was deze vorm van 
thuiscompetitie uit de gratie geraakt, maar Nico wilde 
kijken of er weer animo voor was. 
Begin dit jaar is het geprobeerd: er kwam een 
koffertje en de spellen zijn 3 keer gespeeld door 6 
paren en daar bleef het bij... 
 
Misschien moeten het gewoon maar vergeten. Op 
veel andere clubs is koffertjesbridge een groot succes, 
maar niet op de onze. 
Of toch? Misschien zijn er onder de nieuwe leden 
nog paren die mee willen doen? Zo ja, meld dat dat 
even bij Nico... 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
Bestuursleden gezocht! 

 
Meld u – uiterlijk 28 december - aan bij de 

secretaris! 
 
 

James Bond 
 

Hieronder een echt James 
Bond spelletje. 
 
Blofeld, de boef die Oost zit, 
biedt na enige biedronden 6 
SA. 
U snapt het natuurlijk al na 
bestudering van dit zitsel: 
James Bond zit Zuid en biedt 
7 klaveren die door Blofeld 
wordt gedoubleerd.  
 

James zou James niet zijn, hij redoubleert………….. 
 

 ♠ T987 
♥ 6543 
♦ - 
♣ 76532 

 

♠ 65432 
♥ T9872 
♦ BT9 
♣ - 

N 
 
W              O 
 

Z 

♠ AHVB  
♥ AHVB 
♦ AH 
♣ HB9 
 

 ♠ - 
♥ - 
♦ V8765432 
♣ AVT84 

 

 
Maakt hij het? 
 
Arie Klein 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Bridge-tips 
 
Weet je niet hoe ’t verder moet, 
Bied dan snel drie sans atout! 
 
Wat het soms ook aardig doet: 
Zes of zeven sans atout! 
 
Hoger scores? Wel wat let je? 
Plaats wat vaker een doubletje! 
 
Voor een slagje min of meer, 
Kom je uit met kale heer. 
 
Rekenkundig is vreemd bieden, 
Iets wat veel meer moet geschieden. 
’t Geeft één maat wel wat waterlanders, 
maar verrast twéé tegenstanders! 
 
(Uit: Kaart-lezen; vrolijk rijm en lied tegen 
kaartverdriet; door Wim Overgaag) 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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♠-40-♣-40-♦-40-♥-40-♠-40-♣-40-♠-40-♣-40-♦-40-♥-40-♠-40-♣-40 
 

LUSTRUM BRIDGECLUB 
 
L euk vond ik het niet om zo vroeg uit de veren te gaan 
U iterlijk half negen moesten we van Arné bij de bus staan 
S pannend was het wel, Wat gaat er allemaal gebeuren 
T of dat de zon deze dag met zijn stralen deed kleuren 
R ap reden we daarna door de polders naar Leerdam 
U itgebreid was de lunch met keuze tussen broodjes en boterham 
M et op de achtergrond het geluid van de glasblazers vlam 
 
B ridgen deden we ook nog tussen de bedrijven door 
R aden wat we dachten te scoren deden we al lang hiervoor 
I  n de middag gingen we naar de glasblazers kijken 
D e demonstatie zou heel leuk en interessant blijken 
G ezellig daarna nog enkele rondjes gekaart 
E n in het bridge museum naar heel bijzondere dingen gestaard 
C irca een uur of half zeven waren we weer terug in het mooie Delft 
L ekker eten en daarna het bridge gedeelte voor de tweede helft 
U iteraard meen ik dat ik namens alle deelnemers zeggen mag 
B edankt bestuur en commissie voor deze heel fijne dag 
 
Piet van Laarhoven 

  

♠-40-♣-40-♦-40-♥-40-♠-40-♣-40-♠-40-♣-40-♦-40-♥-40-♠-40-♣-40 

 
Ons lustrum-uitje op 8 september 2006: een terugblik 
 
Op 8 september vierden we het 8e lustrum van onze bridgeclub. Het lustrumcomité, dat bestond uit Marinus Hom, 
Corry de Vreede, Belia Nijland en Arné Heijmans, liet ons tot de ochtend van de lustrumdag in het ongewisse over 
de invulling van het uitje. Hierna volgt een verslag van een zeer geslaagde dag.... 
 
Over het lustrumuitje wilde het lustrumcomité van 
tevoren niet veel meer kwijt dan dat we 'onze 
lustrumuitspatting zullen gaan vieren op het randje 
van onze provinciegrens'.  
We moesten erg vroeg op die dag! Om kwart over 8 
verzamelen bij de speellocatie en om half 9 klaar 
voor vertrek. In de touringcar wordt dan eindelijk 
duidelijk wat onze eindbestemming is:  
 
Leerdam....  
Ondertussen mogen we allemaal een schatting maken 
van de score die we denken te halen bij de 
lustrumdrive.  
In Leerdam zet de chauffeur ons af en wandelen we 
onder aanvoering van Rob Nijland naar het Glas 
Centrum Leerdam. Dit bevindt zich aan de Linge met 
een mooi uitzicht op de historische Leerdamse 
stadswallen. Eerst is er koffie met gebak en spelen we 
de eerste spellen bridge van de lustrumdrive.  
Na de eerste acht spellen krijgen we een  
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Glasblaasdemonstratie.  
Vanaf een tribune volgden we de verrichtingen van 
de glasblazers en kregen daarbij uitleg over de kunst 
van het glasblazen. De benodigdheden voor het 
glasblazen zijn een stalen pijp, een stukje perenhout, 
een paar natte kranten en een oven met glas op ca. 
1150 graden Celsius.  
Daarnaast komt het aan op teamwork. De 
handelingen van glasblazer en assistent moeten 
naadloos op elkaar aansluiten en binnen een paar 
seconden verricht te worden. Het is een fascinerend 
schouwspel: het rollen en zwaaien van de 
blaaspijpen, het hoog aangeven van een nieuwe 
klomp glas van de ene pijp naar de andere en het 
blazen door de opgeheven pijp vormen de rituelen 

van een oud maar toch 
zeer actueel ambacht. 
De roodgloeiende 
ovens vormen een 
perfect decor voor een 
schouwspel dat het 
publiek altijd boeit... 
want ieder product is 
uniek en zelden of 
nooit wordt in het Glas 
Centrum Leerdam een 
identiek product 
vervaardigd.  

Na de glasblaasdemonstratie konden we nog wat 
rondkijken en inkopen doen. In de glaswinkel worden 
alle door de eigen glasblazers gemaakte stukken 
getoond en verkocht.  
Om half 1 was het tijd voor de lunch, die we ons 
goed lieten smaken. Het zonnetje scheen. Het terrasje 
lokte. En toen was het tijd om weer verder te gaan... 
We lieten het Glascentrum achter ons en wandelden 
in opperbeste stemming door zonnige Leerdamse 
straatjes naar onze volgende locatie:  
 
Hotel Grand Café Lucullus.  
Lucullus is gevestigd in een pand dat gebouwd is in 
de jaren dertig in de Amsterdamse stijl. Het ontwerp 
van het gebouw is van de bekende architect Berlage.  
Vanwaar de naam Lucullus?  
Lucullus was consul van Rome in het jaar 74 na 
Christus. Hij werd beroemd door zijn overwinningen 
op Mithradatus, de koning van Pontus. Lucullus was 
in die tijd de rijkste man van Rome en stond bekend 
om zijn weelderig leven. De naam Lucullus wordt 
ook vermeld als een beroemde Romeinse lekkerbek 
die in de eerste eeuw voor Christus leefde.  

Zo werd Lucullus 
synoniem voor 
'lekkerbek'. 
Vandaar dus! 
Maar wij waren er 
om te bridgen We 
werden opgesplitst 
in drie groepen. 
Afwisselend 

speelden twee groepen - onder het genot van een 
drankje – hun spelletjes bridge in Lucullus en vertrok 

de derde groep naar een andere locatie een paar 
straten verderop:  
 
Het Nederlands Bridge Museum.  
Hier vind je allerlei zaken die met het bridgespel te 

maken hebben. Kaarten 
uit diverse tijden en 
landen, kaarten om 
reclame te maken voor 
drank- of sigaretten-
merken. Doosjes om 
kaarten in te bewaren en 
doosjes met fiches 
waarmee het aantal 
punten bijgehouden 
werd. Scoreboekjes, 
bridgekleedjes, tafel-
nummers en boards in 
vele variëteiten. Meer 

dan 1500 boeken en duizenden magazines uit vele 
landen. Maar ook: bridgelucifers, -zeep, -koffie, -
chips, -suiker en -kroepoek, hartenijsblokjes, 
schoppenzeep en klaverkoekjes. Het was bijzonder!  
 
Nadat iedereen was uitgebridged, de rekening was 
voldaan en nog even nagenieten in de laatste 
zonnestralen, maakten we ons op voor het volgende 
onderdeel van deze feestdag: de terugrit naar onze 
speellocatie in Delft. Onze opgewekte chauffeur - die 
zelf geen auto heeft maar als het even kan de fiets 
pakt - zette ons weer veilig af bij het  
 
TU-hoofdgebouw.  
Nog even de drankjes naar binnen sjouwen en toen 
was het tijd voor een borrel...  
Daarna wachtte ons de 'eenvoudige doch voedzame 
maaltijd' die - in onze afwezigheid - was bereid door 
Marijke Jansen, Marian Reijmers en Caroline 
Koekoek. Na nog enkele ronden bridge volgde de 
prijsuitreiking. Arie Klein had het best zijn score bij 
de lustrumdrive ingeschat: hij won een ‘glazen bol’.  
Na het dankwoord van onze voorzitter was het tijd 
om - na een zeer geslaagde dag - 'voldaan' naar huis 
te gaan. 
 
Voor de wetenswaardigheden in dit stuk is gebruik 
gemaakt van info op de volgende websites: 

• http://www.glascentrumleerdam.nl/ 
• http://www.hotellucullus.nl/ 
• http://museum.hilte.com/ 

 
Foto’s lustrumuitje 
 
Tijdens het lustrumuitje op 8 september zijn er heel 
wat foto’s gemaakt! Een groot deel daarvan staat op 
onze website: www.prometheus.tudelft.nl/bridge. 
De fotografen waren Arie Klein, Marinus Hom en 
Alex Visser. 
  

♠-40-♣-40-♦-40-♥-40-♠-40-♣-40 
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Boerken Aas: de oplossing 
Oplossing van de bridge-puzzel op pagina 4 
 
Wie heeft er ook het lied gehoord, 
Het lied van Boerken Aas? 
Hij had een zuiver bridgers-hart, 
En ook... hij was niet dwaas. 
 
Want Aas, die wilde zeven sans 
Gaan spelen op een keer,  
Maar oversteek had hij haast niet, 
Ja dat was erg, mijnheer! 
 
Hij gooit daarom in d’eerste slag 
Meteen de klaveraas. 
Dat lijkt wellicht een domme zet, 
Maar toch, dat is niet dwaas. 
 
Dan speelt hij, vanuit eigen hand, 
Een vijftal klavers uit. 
Op tafel gaan de ruitens weg 
En dan komt het besluit... 
 
Hij speelt een kleine ruitenbaas: 
De negen, dan de acht, 
En daarna vijf, vier, drie en twee. 
Had u dat ooit verwacht? 
 
Hij heeft dan twaalf slagen al 
(Het lijkt wel middernacht). 
De laatste slag is schoppenaas. 
De opdracht is volbracht! 
 
(Uit: Kaart-lezen; vrolijk rijm en lied tegen 
kaartverdriet; door Wim Overgaag) 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Bridgeprobleem: de oplossing 
Oplossing van het bridgeprobleem op pagina 4 
 
Zuid verliest 2 slagen in schoppen en 2 slagen in 
harten. Daarnaast verliest hij een 5e slag (en 
downslag) wanneer Oost, aan slag met harten, 
klaveren speelt die West aftroeft met ♠6. 
Zuid kan dit verhinderen door in de 2e en 3e slag 
♦Aas, ♦Vrouw te spelen en daarop in Noord harten 
weg te doen. West maakt de 3e slag met ♦Heer; Zuid 
neemt het naspel (waarschijnlijk harten) en speelt 
opnieuw ruiten waarop in Noord de laatste harten 
verdwijnt. 
West maakt bij deze speelwijze nooit meer dan 4 
slagen. 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 

Sudoku 
 
Een nieuwe sudoku voor de liefhebbers... 
 

 4   5     

1  6  3   4  

      2   

7   9   5 6  

 9   4   7  

 6 2   7   8 

  3       

 5   8  1  9 

    7   8  

 
 

En de oplossing van de mei-sudoku’s.... 
 

1 7 9 8 5 4 3 2 6   1 6 9 8 7 5 4 3 2 
 5 3 1 9 2 7 8 4   8 3 4 6 2 1 7 9 5 
2 4 8 6 7 3 1 5 9   5 7 2 9 4 3 6 1 8 
5 9 7 3 2 1 6 4 8   6 2 5 1 3 4 9 8 7 
3 2 4 5 8 6 9 1 7   4 9 8 2 6 7 3 5 1 
8 1 6 9 4 7 2 3 5   3 1 7 5 9 8 2 6 4 
9 8 1 2 6 5 4 7 3   2 8 3 4 5 9 1 7 6 
4 6 2 7 3 8 5 9 1   9 5 6 7 1 2 8 4 3 
7 3 5 4 1 9 8 6 2   7 4 1 3 8 6 5 2 9 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
 
Waarom “Het Ei”? Daarom! 
 
In het vorige Ei vroegen we waarom het clubblad van 
onze bridgeclub “Het Ei” heet. Hierop kwam een 
reactie van oud-clublid Erik van Noort binnen:  
 
“Je had gevraagd in het Ei van mei waar de naam van 
het Ei vandaan is gekomen. Alweer een tijdje terug 
waren Kim Váhl en ik bereid de redactie van het 
clubblad te gaan doen. Dit blad had de illustere naam 
‘contRact’. Zoals alle andere clubbladen. Als 
rechtgeaarde studenten vonden wij dit natuurlijk 
niets. Maar hoe dan wel??  
Daar hebben we een tijdje op lopen broeden net als 
ons eerste blad en zodoende vonden wij "het ei" wel 
zeer toepasselijk. Kim heeft daar een mooi plaatje bij 
gevonden van Bruna. Na al dat broeden was het 
eindelijk uitgekomen.” 
 
Vandaar dus! 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Agenda voor de algemene ledenvergadering van 2 januari 2007 
 
19.30 uur in onze speelgelegenheid: 
Kantine Hoofdgebouw, 
Michiel de Ruiterweg 10, 
2628 BA Delft 
tlf 015-2786462. 
 
 
1. Opening door de voorzitter  en mededelingen. 
 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 januari 2006 
 
3. Jaarverslag van de Secretaris. 
 
4. Financiën. 
 (a) Verslag van de kascontrolecommissie. 
 (b) Jaarverslag van de penningmeester. 
 (c) Mutaties kascontrolecommissie. 
 (d) Begroting 2007 
 
5.  Verslagen van en mutaties in de overige vaste commissies. 
 (a) Technische Commissie. 
 (b) Commissie van Beroep. 
 (c) Redactie Clubblad. 
 (d) Lustrumcomissie. 
 
6.  Jaarprogramma 2007-2008 
 
7. Bestuursverkiezing. 
 
    Reglementair aftredend zijn: 
 Voorzitter dhr. E.Winkel 
 Commissaris dhr. N.Heinrichs 
 

Beide heren stellen zich wel beschikbaar maar tegenkandidaten zijn zeer welkom. 
Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk donderdag 28 december melden bij de secretaris 
toncmulder@wanadoo.nl of  015-8801838. 

 
8. Huishoudelijke gang van zaken / speelgelegenheid. 
 (a) Corveediensten. 
 (b) Kantine / Bar  
 
9. Wedstrijdzaken. 
 
10. Rondvraag. 
 
11. Sluiting. 
 
 
De vergadering neemt ± 1.30 uur; daarna worden er nog een paar ronden gebridged. 

 
 
 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Bridgeclub Prometheus  
dd 3 januari 2006 
 
Aanwezig: het bestuur: Eric Winkel (voorzitter), Arné Heijmans (penningmeester), Ton Mulder (secretaris),  Nico 
Heinrichs (commissaris), Milton Russel (commissaris) en 32 leden. 
 
 
1. Opening: 
 De voorzitter opent  de vergadering om 19.30 uur  en heet allen welkom. 
 
2. Notulen: 

Op de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 04-01-2005 is tekstueel noch inhoudelijk commentaar. 
Zij worden ongewijzigd gearresteerd.  
 

3. Jaarverslag: 
 Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 
 
4. Financiën: 

a) Verslag van de kascontrolecommissie: 
Gerda Janssen en Ab Groen hebben de boeken gecontroleerd en zij verlenen de penningmeester décharge.. 

b) Financieel jaarverslag: 
Arné: we hebben een gunstig batig saldo.  
Volgens Ab Groen is het moeilijk om het financieel verslag te controleren; het is niet duidelijk wat 
waaronder valt. Hij verzoekt de penningmeester voortaan met codenummers te werken. Zij zal kijken 
wat eraan te veranderen valt. 

c) Mutaties kascontrolecommissie: 
Gerda Janssen treedt af, Ab Groen wordt voorzitter, Rob Nijland wordt  lid en Frans de Vreede treedt 
aan als reservelid. 

d)  Begroting 2006: 
De begroting wordt zonder commentaar goed gekeurd.  
Arné geeft nog de toelichting: we moeten naar een andere locatie; die is heel moeilijk te vinden en 
vanuit de TU is er nauwelijks support.  

Misschien moet de contributie verhoogd worden i.v.m. zaalhuur voor andere locatie. 
 
5. Verslagen van en mutaties in de overige vaste commissies: 

a) Technische Commissie:  
Anton van Harberden geeft aan dat de promotie / degradatieregel besproken moet worden. Hij krijgt 
versterking van Leo Pruijsers en Gert Mur ; zij zullen, met ondersteuning van Roelof Koekoek, deze regel 
bekijken. 

b) Er is geen beroep gedaan op de commissie van Beroep. De samenstelling blijft : Eric Winkel, Ab Groen, 
Dick van Blitterswijk.  

c)  Redactie Clubblad: groot probleem : er is geen redactie meer. WIE, WIE, WIE  neemt het over ?  Helaas 
nog geen reactie. 

d) De lustrumcommissie : Marinus Hom, Corrie de Vreede, Belia Nijland en Arné Heijmans zijn druk bezig. 
De deadline voor aanmelden voor het lustrum is de laatste speelavond in januari. 

 
6. Jaarprogramma 2005 – 2006: 

Concept jaarprogramma: 
Milton: er kunnen wijzigingen komen i.v.m. data waarop niet gespeeld kan worden. 
 

7. Bestuursverkiezing: 
 De bestuursleden die aftredend zijn : 
  Penningmeester: mw. A.Heijmans 
  Secretaris:  mw. A.C.Mulder 
  Commissaris:  hr. M.Russel / hr. N.Heinrichs 
 Stellen zich weer beschikbaar. 
 Het bestuur krijgt het vertrouwen van de vergadering. 

Er wordt opgemerkt dat de penningmeester vorig jaar ook aftredend was. Ton verklaart dat dat ten onrechte was; 
zij biedt haar excuus hiervoor aan. 

 . 
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8. Huishoudelijke gang van zaken / speelgelegenheid: 
corvee: Rob Nijland merkt op dat men wel meer dan eens in de vier jaar aan de beurt is; geen verdere 
discussie. 
Kantine / bar: Arné: alles gaat goed; zij vraagt applaus voor Paul en spreekt haar lof uit voor Marijke en Jack 
Graveland die de bevoorrading verzorgen. 
Cadeautafel: Eric geeft toelichting: Arné besteedt veel tijd en energie aan het verzorgen van leuke prijzentafels 
en hoort daarover verschillende meningen. Wat willen we ? Na een uitgebreide discussie wordt met algemene 
instemming besloten: 

   prijzen bij de Kerst- en de einddrive 
   bij de Paasdrive : eieren 
   bij de Sinterklaasdrive : een hapje. 
 
9. Wedstrijdzaken:  

Het viertallen: er heeft slechts één paar meegedaan dat per abuis te hoog werd ingedeeld. Er is overal minder 
belangstelling voor viertallen; zie in “het EI” het voorstel van Nico. Piet van Laarhoven heeft ook al eens zo iets 
voorgesteld maar dat werkte niet.  
Nico stelt nu voor: tijdens de externe viertalcompetitie speelt de helft van e paren die iet met de externe 
competitie meedoen een interne viertallen competitie en de andere helft speelt een parencompetitie. Dan kan er 
altijd aanvulling zijn voor het viertallen. 

 De T.C. kijkt hiernaar.  
 
10.Rondvraag: 

• Alex Visser vraagt hoeveel nieuwe leden er dit jaar gekomen zijn. 
    Dat zijn er 12 tegen evenveel afzeggingen. 

• Ria Vermeulen vraagt om meereizende scorebriefjes bij drives. Milton vindt dit zinloos maar de algemene 
mening is : wel doen. 

• Piet van Laarhoven bedankt het bestuur voor haar inzet van het afgelopen jaar en voor haar 
bereidwilligheid te continueren. 

 
11. Sluiting. 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
Corveelijst 2007  
 
De corveelijst is onder voorbehoud van de speellocatie!! U hoort nog welke van de twee in werking treedt: 
 
 
Corveelijst  
  
Januari 2007  April 2007:   
Corrie de Vreede Ton Romeijn  
Frans de Vreede Hein van Velzen 
Anton van Harberden  Anke Hom  
Leo Pruijsers Marinus Hom 
  
Februari 2007     Mei 2007: 
Hermien van Geest Jan Lieben  
Ans Christiaanse Toon van Spronsen 
Hans van Geest Martin Jutte 
Dik van Blitterswijk Louis Harmsen   
  
Maart 2007:    
Cees Vermeulen  
Ria Vermeulen  
André Schimmel   
Arie Klein  
  
 
 

 
Alternatieve corveelijst  
  
Januari 2007:   
Corrie de Vreede  
Frans de Vreede  
  
Februari 2007:  
Anton van Harberden  
Leo Pruijsers  
  
Maart 2007:  
Hermien van Geest  
Hans van Geest  
  
April 2007:   
Ans Christiaanse  
Dick van Blitterswijk  
  
Mei 2007:  
Cees Vermeulen  
Ria Vermeulen  
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Jaarverslag 2006 van Bridgeclub Prometheus 
 
Samenstelling van bridgeclub Prometheus: 
 
Ook dit jaar zijn er een paar cursisten als lid bij onze vereniging gekomen. Door een grotere werkdruk was het voor 
enige leden niet meer mogelijk te blijven bridgen en de veranderingen in het beleid van de moedervereniging 
brachten een paar leden ertoe hun lidmaatschap op te zeggen. We hebben nu 77 leden. 
 
Organisatie: 
 
Het bestuur bestond in 2006 uit: 
Voorzitter: Eric Winkel 
Penningmeester: Arné Heijmans 
Secretaris: Ton Mulder 
Commissaris: Nico Heinrichs 
Commissaris:_ Milton Russel 
 
Het bestuur wordt ondersteund door de Technische Commissie, de Commissie van Beroep en de 
Kascontrolecommissie. 
Het “Ei” wordt verzorgd door  Jenny Omvlee en Eliza Guse. 
 
De commissarissen verzorgen het wedstrijd-secretariaat en het rekenwerk. Vorig jaar is er al kennis gemaakt met  
“Bridge Mate”, de methode die bij veel verenigingen die aangesloten zijn bij de NBB, wordt gebruikt. Dit jaar is dit 
programma volledig ingevoerd en na wat aanvangsstrubbelingen functioneert het systeem nu goed. De voordelen 
zijn voor iedereen duidelijk: overzichtelijker rekenwerk en voor de spelers onmiddellijk de uitslag. 
De score en de standen zijn te vinden op www.prometheus.tudelft.nl/bridge.  
Ook wordt de uitslag de eerstvolgende speelavond opgehangen op het mededelingenbord in de zaal. 
 
We hebben in het jaar 2006 geen team in de viertallencompetitie gehad. 
 
Drives en competities: 
Naast de 5 competities zijn er ook verschillende drives gespeeld. Hieronder van de verschillende drives en competities 
de 5 paren met de hoogste score: 
 
Kerstdrive 2005 (20-12-2005): 
1 Romeijn - van Velzen 59,38% 
2 Heijmans - Winkel  59,20% 
3 de Jong - Vermeer  57,29% 
4 Nijland - Nijland  55,38% 
5 Hakvoort - Llurba  55,03% 
 
Ruitenboer (31-1-2006): 
1 Boot - van Laarhoven 69,70% 
2 de Jong - Vermeer 66,10% 
3 Groen - Vermeulen 65,53% 
4 de Haan - de Haan 58,71% 
5 van Harberden - Pruijsers  56,44% 
 
Paasdrive (11-4-2006): 
1 Mur - Schimmel 67,75% 
2 Harmsen - Jutte 63,50% 
3 de Jong - Vermeer 60,75% 
4 van Harberden - Pruijsers 55,83% 
5 Lieben - van Spronsen 54,79% 
 
 
 
 
 
 

Slotdrive 2006: 
1 van Harberden – Pruijsers  69,64% 
2 Heijmans - Winkel   66,52% 
3 van Blitterswijk - de Bruin  64,14% 
4 de Vreede - van der Zanden  59,82% 
5 Hoogeveen - Omvlee  56,70% 
Eindstand slemklassement 2005/2006: 
1 Harmsen, L.         19 pt. 
   Heijmans, A.        19 pt. 
   Jutte, M.           19 pt. 
4 Nijland, J.         18 pt. 
   Nijland, R.         18 pt. 
 
Clubkampioenschap 2005/2006: 
1 van Blitterswijk - de Bruin 12 pt. 
  de Jong – Vermeer 12 pt. 
3 van Harberden – Pruijsers 18 pt. 
4 Hakvoort – Llurba 19 pt. 
5 Graveland - van Laarhoven 23 pt. 
 
Lustrumdrive (8-9-2006): 
1 Arné Heijmans 68,18% 
2 Gerda Janssen 63,45% 
 Leo Pruijsers 63,45% 
4 Rob Nijland 63,07% 
5. Belia Nijland 63,07% 
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Wintercompetitie 2005/2006: 
Eindstand groep A: 
1 van Blitterswijk - de Bruin 56,19% 
2 Romeijn - van Velzen 54,25% 
3 Graveland - van Laarhoven 52,05% 
4 de Jong - Vermeer 51,81% 
5 Koornneef - de Vreede 50,64% 
 
Eindstand groep B: 
1 Hakvoort - Llurba 56,14% 
2 Christiaanse - van Geest 55,56% 
3 Klein - Vermeulen 55,14% 
4 Groen - Janssen 54,19% 
5 de Vreede - van der Zanden 53,96% 
 
Voorjaarscompetitie 2005/2006: 
Eindstand groep A: 
1 Hakvoort - Llurba 54,69% 
2 Graveland - van Laarhoven 53,25% 
3 de Jong - Vermeer 53,14% 
4 van Blitterswijk - de Bruin 52,99% 
5 Nijland - Nijland 50,91% 
 
Eindstand groep B: 
1 Heijmans - Winkel 60,41% 
2 de Vreede - van der Zanden 56,68% 
3 Lieben - van Spronsen 55,42% 
4 Hom - Hom 54,06% 
5 Harmsen - Jutte     53,62% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotcompetitie 2005/2006: 
Eindstand groep A: 
1 van Blitterswijk - de Bruin 156 
2 de Jong - Vermeer  126 
3 van Harberden – Pruijsers 110 
4 Graveland - van Laarhoven 98 
5 Hakvoort - Llurba 97 
 
Eindstand groep B: 
1 Klein - Vermeulen 60,87% 
2 Koornneef – de Vreede 60,17% 
3 Harmsen - Jutte 57,28% 
4 Heinrichs - Russel 53,18% 
5 Hoogeveen - Omvlee 53,11% 
 
Herfstcompetitie 2006/2007: 
1 van Blitterswijk - de Bruin 58,27% 
2 van Harberden - Pruijsers 56,52% 
3. Heijmans - Winkel 56,42% 
4 de Jong - Vermeer 55,70% 
5 Romeijn - van Velzen 54,82% 
 
Tussencompetitie 2006/2007: 
Eindstand groep A: 
1 van Blitterswijk - de Bruin 59.79% 
2 van Harberden - Pruijsers 55.23% 
3 de Jong - Vermeer 51.44% 
4 Graveland - van Laarhoven 51.41% 
5 Lieben - van Spronsen 50.48% 
 
Eindstand groep B :  
1 Koornneef - de Vreede 57.73% 
2 Nijland - Nijland 56.80% 
3 Klein - Vermeulen 53.40% 
4 Schimmel - Winkel 52.56% 
5 Christiaanse - van Geest 52.04% 
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Begroting Bridgeclub Prometheus  
 

Prometheus 2006    leden per 31-12-2006 76  
         
Balans per 1-1-2006       
Bezittingen Debet   Schulden Credit  
Kas 34,78    Nog te betalen rekeningen 0,00   
ABN-bank   17,10           
Postbank 474,99    Reservering spelmateriaal 750,00   
DSB-bank   2.558,81           
Postbank plusrekening 301,00    reservering lustrum 2.500,00   
Contributie 2005 (te ontvangen) 0,00    Kapitaal 136,68   

Totaal 3.386,68    Totaal 3.386,68   
         
         
Resultaten 2006 2006 2007   2006 2006 2007 
Ontvangsten Begroot Werkelijk Begroot  Uitgaven Begroot Werkelijk Begroot 
Basiscontributies 1.600,00 1.400,00 1.400,00  Ned. Bridge Bond 1.460,00 1.385,00 1.500,00 
Bondscontributie 1.260,00 1.176,96 1.240,00  Diversen 100,00 0,00 100,00 
CAPV-contributie 312,00 1.032,00 1.032,00  Materiaal 150,00 1.549,45 150,00 
Viertallencontributie 18,00 0,00    Ruitenboer 120,00 132,80 125,00 
Rente 60,00 37,15 35,00  Meesterpunten 150,00 99,25 100,00 
Giften 5,00 5,40    Drives 700,00 0,00 600,00 
TU-kampioenschap 0,00      Viertallen 18,00 0,00   
Diversen 0,00   50,00          
Lustrum 0,00 315,00 500,00  TU-kampioenschap 0,00 0,00   
Drives 0,00      Cursussen 0,00 550,00 660,00 
Cursussen 0,00 550,00 660,00  Clubblad 120,00 0,00 75,00 

Rente postbank plus        
Attenties / 
representatiekosten 75,00 0,00 100,00 

uit reservering 
lustrum        Administratiekosten 50,00 73,03 75,00 
         Lustrum 0,00 2.040,97   
         CAPV 312,00 pm 1.032,00 
         reservering lustrum     400,00 
                 
         resultaat 2006   -1.313,99   

Totaal 3.255,00 4.516,51 4.917,00    3.255,00 4.516,51 4.917,00 
         
Balans per 31-12-2006         
Bezittingen Debet   Schulden Credit  
Kas 298,57    Nog te betalen rekeningen 1.032,00   
ABN-bank   671,31           
Postbank Plus   303,40           
Postbank 205,85    Reservering spelmateriaal 750,00   
DSB-bank 593,56    Reservering lustrum 200,00   
Contributie 2006 (te ontvangen) 0,00    Kapitaal 115,90   
Totaal 2.072,69    Totaal 2.072,69   
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Alternatieve begroting Bridgeclub Prometheus bij huur speelruimte 
 

Prometheus 2006    leden per 31-12-2006 76  
         
Balans per 1-1-2006       
Bezittingen Debet   Schulden Credit  
Kas 34,78    Nog te betalen rekeningen 0,00   
ABN-bank   17,10           
Postbank 474,99    Reservering spelmateriaal 750,00   
DSB-bank   2.558,81           
Postbank plusrekening 301,00    reservering lustrum 2.500,00   
Contributie 2005 (te ontvangen) 0,00    Kapitaal 136,68   

Totaal 3.386,68    Totaal 3.386,68   
         
         
Resultaten 2006 2006 2007   2006 2006 2007 
Ontvangsten Begroot Werkelijk Begroot  Uitgaven Begroot Werkelijk Begroot 
Basiscontributies 1.600,00 1.400,00 3.860,00  Ned. Bridge Bond 1.460,00 1.385,00 1.500,00 
Bondscontributie 1.260,00 1.176,96 1.240,00  Diversen 100,00 0,00 100,00 
CAPV-contributie 312,00 1.032,00 1.032,00  Materiaal 150,00 1.549,45 150,00 
Viertallencontributie 18,00 0,00    Ruitenboer 120,00 132,80 125,00 
Rente 60,00 37,15 35,00  Meesterpunten 150,00 99,25 100,00 
Giften 5,00 5,40    Drives 700,00 0,00 600,00 
TU-kampioenschap 0,00      Viertallen 18,00 0,00   
Diversen 0,00   50,00  Huur     2.460,00 
Lustrum 0,00 315,00 500,00  TU-kampioenschap 0,00 0,00   
Drives 0,00      Cursussen 0,00 550,00 660,00 
Cursussen 0,00 550,00 660,00  Clubblad 120,00 0,00 75,00 

Rente postbank plus        
Attenties / 
representatiekosten 75,00 0,00 100,00 

uit reservering 
lustrum        Administratiekosten 50,00 73,03 75,00 
subsidie(s)     pm  Lustrum 0,00 2.040,97   
         CAPV 312,00 pm 1.032,00 
         reservering lustrum     400,00 
                 
         resultaat 2006   -1.313,99   

Totaal 3.255,00 4.516,51 7.377,00    3.255,00 4.516,51 7.377,00 
         
Balans per 31-12-2006         
Bezittingen Debet   Schulden Credit  
Kas 298,57    Nog te betalen rekeningen 1.032,00   
ABN-bank   671,31           
Postbank Plus   303,40           
Postbank 205,85    Reservering spelmateriaal 750,00   
DSB-bank 593,56    Reservering lustrum 200,00   
Contributie 2006 (te ontvangen) 0,00    Kapitaal 115,90   
Totaal 2.072,69    Totaal 2.072,69   
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Clubreglement 2007 
Omdat het niet mogelijk bleek Artikel 2 te implementeren in het NBB Rekenprogramma is de tekst van het 
clubreglement aangepast.  
 
1 Algemene zaken 
 
1.1 Dit reglement geldt voor alle interne (paren) 
competities van bridgeclub Prometheus meetellend 
voor het clubkampioenschap, te weten: de herfst-, de 
winter-, de voorjaars- en de slotcompetitie en 
bovendien alle overige door bridgeclub Prometheus 
georganiseerde wedstrijden. 
 
1.2 Tenzij door het bestuur anders wordt 
bepaald, wordt er gespeeld volgens de spelregels en 
de reglementen van de Nederlandse Bridge Bond 
(NBB). 
 
1.3 Naast de interne (paren)competities mee-
tellend voor het clubkampioenschap, wordt tijdens de 
districtsviertallencompetitie een zogenaamde tussen-
competitie georganiseerd voor leden die niet aan de 
districtsviertallencompetitie deelnemen. Voor deze 
tussencompetitie geldt een andere opzet met een 
aangepaste promotie- en degradatieregeling, waarbij 
de plaatsen van de paren die deelnemen aan de 
districtsviertallencompetitie worden bevroren, en 
zonder toekenning van plaatsingspunten voor het 
clubkampioenschap. 
 
1.4 De interne (paren)competities meetellend 
voor het clubkampioenschap, met uitzondering van 
de herfstcompetitie, worden in twee of meer lijnen 
gespeeld en bestaan elk uit minimaal vijf speel-
avonden. Het aantal speelavonden per competitie 
wordt bij aanvang van het seizoen door middel van 
het jaarprogramma bekend gemaakt. 
 
1.5 De herfstcompetitie is een indelings-
competitie, die topintegraal wordt gespeeld. De 
eindstand van deze competitie is bepalend voor de 
indeling in lijnen van de tussencompetitie en (in 
mindere mate) van de wintercompetitie. 
 
1.6 Bij elke interne (paren)competitie meetel-
lend voor het clubkampioenschap bestaan de hoogste 
lijnen elk uit 16 paren. De laagste lijn bestaat uit 
minimaal 14 paren. De indeling wordt in principe 
bepaald op grond van de eindstand van de voor-
gaande interne (paren)competitie meetellend voor het 
clubkampioenschap, met toepassing van de promotie- 
en degradatieregeling. In bijzondere gevallen kan 
hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als een 
partnership wordt beëindigd. 
 
1.7 Tijdens de slotcompetitie kan voor de 
hoogste lijn(en) worden gekozen voor een butler-
telling. Bij alle overige interne (paren)competities 
wordt de gewone parentelling toegepast. 

1.8 De speelavonden beginnen om 19.30 uur. 
Men dient zich vóór 19.25 uur bij de wedstrijdleiding 
te hebben gemeld. 
 
2 Regelingen bij afwezigheid, spelen in een 
andere lijn en met een invaller 
 
2.1 Het eigen gemiddelde van een interne 
competitie wordt berekend uit alle behaalde scores 
gedurende de betreffende competitie, al dan niet in de 
eigen lijn, met een invaller of als combipaar. Dit 
eigen gemiddelde wordt na elke speelavond opnieuw 
berekend en wordt bij het ontbreken van scores op 
50% (of 0 imps) bepaald. 
 
2.2 Als beide spelers van een paar tijdens één 
speelavond afwezig zijn, dan ontvangt het paar het 
eigen gemiddelde van de betreffende competitie met 
een aftrek van 5% (of 10 imps). Zijn beide spelers 
van een paar tijdens een tweede speelavond afwezig, 
dan ontvangt het paar het eigen gemiddelde met een 
aftrek van 10% (of 20 imps). Als beide spelers van 
een paar tijdens een derde speelavond afwezig zijn, 
dan eindigt het paar onderaan de ranglijst en degra-
deert daarom automatisch (zie ook artikel 3, lid 5). 
 
2.3 Wanneer een paar vanwege het vermijden 
van rusttafels door de wedstrijdleiding wordt inge-
deeld in een hogere lijn, dan ontvangt het paar de 
behaalde score met een minimum van 52,5% (of 6 
imps). 
 
2.4 Als een speler van een paar speelt met een 
ander clublid uit dezelfde lijn, dan ontvangt het 
betreffende paar de behaalde score. 
 
2.5 Als een speler van een paar speelt met een 
ander clublid uit een andere lijn, dan ontvangt het 
betreffende paar de behaalde score met een minimum 
van 52,5% (of 6 imps). 
 
2.6 Als een speler van een paar speelt met een 
invaller van buiten de club, dan ontvangt het betref-
fende paar de behaalde score met een maximum van 
55% (of 12 imps). 
 
2.7 Als een paar tijdens een speelavond voor 
bridgeclub Prometheus uitkomt in een andere 
wedstrijd of door de Nederlandse Bridge Bond 
(NBB) is afgevaardigd, dan ontvangt het betreffende 
paar het eigen gemiddelde met een minimum van 
50% (of 0 imps). 
  
3 Promotie en degradatie 
 
3.1 Na afloop van elke interne (paren)competitie  
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meetellend voor het clubkampioenschap vindt 
promotie en degradatie plaats. Vanuit de hoogste lijn 
is geen promotie en uit de laagste lijn is geen 
degradatie mogelijk. 
 
3.2 Met uitzondering van de hoogste lijn 
promoveren in principe de nummers 1 t/m 4 van elke 
lijn naar de naast hogere lijn. 
 
3.3 Met uitzondering van de laagste lijn 
degraderen in principe de nummers 13 t/m 16 van 
elke lijn naar de naast lagere lijn. 
 
3.4 Een paar kan alleen voor promotie of 
handhaving in de lijn in aanmerking komen als er 
tijdens minimaal 2/3 van het aantal speelavonden van 
de betreffende competitie, al dan niet met (een) 
invaller(s), een score is behaald. Voor promotie dient 
bovendien minimaal de helft van het aantal 
speelavonden met de eigen partner te zijn gespeeld en 
dient het eindgemiddelde minimaal 50% te zijn. 
 
3.5 Als een paar gedurende meer dan  twee 
speelavonden van een interne (paren)competitie 
geheel afwezig is geweest, dan eindigt het paar 
onderaan de ranglijst en degradeert daarom 
automatisch. 
 
3.6 Als een paar tijdens of aan het eind van een 
(interne) parencompetitie bedankt als lid, dan wordt 
dat paar automatisch als degraderend paar 
aangemerkt. 
 
3.7 Promoveren gaat voor degraderen. Dit 
betekent dat wanneer vanwege artikel 3.5 en/of 
artikel 3.6 meer dan vier paren degraderen, de 
eerstvolgende(n) uit de naast lagere lijn promoveert 
of promoveren. Op deze manier wordt ervoor 
gezorgd dat de hoogste lijn(en) uit 16 paren 
blijft/blijven bestaan. 
 
4 Clubkampioenschap 
 
4.1 Om voor het clubkampioenschap in aan-
merking te komen, dient een paar alle interne (paren) 
competities meetellend voor het clubkampioenschap 
in dezelfde samenstelling te hebben meegespeeld. 
 
4.2 Na elke interne (paren)competitie meetel-
lend voor het clubkampioenschap ontvangt de 
nummer 1 uit de hoogste lijn 1 punt voor het club-
kampioenschap, de nummer 2 krijgt 2 punten, 
enzovoorts. De nummer 1 uit de eerstvolgende lijn 
ontvangt 11 punten, de nummer 2 krijgt 12 punten 
enzovoorts. De nummer 1 uit de eerstvolgende lijn 
ontvangt 21 punten, de nummer 2 krijgt 22 punten 
enzovoorts. Bij de herfstcompetitie (topintegraal) is 
er sprake van slechts één groep/lijn. 
 

4.3 Het paar dat na alle interne (paren)competi-
ties meetellend voor het clubkampioenschap de 
minste punten heeft behaald is clubkampioen, mits 
voldaan is aan artikel 4.1. 
 
5 Slemklassement 
 
5.1 Naast het clubkampioenschap wordt een 
slemklassement opgemaakt over alle interne (paren)-
competities meetellend voor het clubkampioenschap. 
Dit slemklassement is persoonlijk. Voor elk geboden 
en gemaakt klein slem worden 2 punten en voor elk 
geboden en gemaakt groot slem worden 4 punten toe-
gekend. Down gaan in een geboden klein slem kost 1 
punt en down gaan in een geboden groot slem kost 2 
punten. 
 
5.2 De speler die aan het eind van het seizoen 
over alle interne (paren)competities meetellend voor 
het clubkampioenschap de meeste punten heeft 
behaald is de winnaar van het slemklassement. Bij 
gelijk eindigen beslist het aantal gemaakte groot 
slems en vervolgens eventueel het aantal gemaakte 
klein slems. 
 
6 Nieuwe leden en nieuwe paren 
 
6.1 Nieuwe leden worden in principe in de 
laagste lijn ingedeeld. In uitzonderingsgevallen kan 
hiervan, door het bestuur, worden afgeweken. 
 
6.2 Als er nieuwe partnerships worden gevormd, 
dan beslist het bestuur over de indeling van de nieuw 
gevormde paren. 
 
7 Aanvullende bepalingen 
 
7.1 Systeemkaarten zijn verplicht. Deze dienen 
ongevraagd aan elke tafel aan de tegenstanders ter 
inzage te worden gegeven. 
 
7.2 Het gebruik van Bruine Stickerconventies en 
Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) is niet 
toegestaan. 
 
7.3 Bij iedere (vermeende) onregelmatigheid is 
men verplicht arbitrage te vragen. 
 
7.4 Na afloop van elke interne (paren)competitie 
worden meesterpunten toegekend volgens de 
richtlijnen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). 
 
7.5 Het bestuur houdt zich het recht voor om in 
bijzondere gevallen van dit reglement af te wijken. 
 
7.6 Het bestuur beslist in alle gevallen die niet in 
dit reglement en/of de spelregels en de reglementen 
van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) zijn 
geregeld. 
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Jaarprogramma seizoen 2007-2008  
 
2007 
augustus  
28 Vrij spelen 
 
september  
4 HC 1 
11 HC 2 
18 HC 3 
25 HC 4 
 
oktober  
2 HC 5 
9 HC 6 
16 Vrij spelen of iets anders 
23 TC 1 + DV 1 
30 TC 2 + DV 2 
 
november  
6 TC 3 + DV 3 
13 TC 4 + DV 4 
20 TC 5 + DV 5 
27 TC 6 + DV 6 
 
december  
4 Sinterklaasdrive 
11 WC 1 
18 Kerstdrive 
25 Gesloten (geen bridge) 
   
 
 
 

2008 
januari  
1 Gesloten (geen bridge) 
8 Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering 
15 WC 2 
22 WC 3 
29 Ruitenboer 
 
februari  
5 WC 4 
12 WC 5 
19 WC 6 
26 VC 1 
 
maart  
4 VC 2 
11 VC 3 
18 Paasdrive 
25 VC 4 
 
april  
1 VC 5 
8 VC 6 
15 SC 1 
22 SC 2 
29 SC 3 
 
mei  
6 SC 4 
13 SC 5 
20 SC 6 
27 Slotdrive 

 
HC Herfstcompetitie Parencompetitie, topintegraal 
TC Tussencompetitie Parencompetitie (met promotie/degradatie) 
DV Districtsviertallen  
WC Wintercompetitie Parencompetitie in 2 of 3 groepen 
VC Voorjaarscompetitie Parencompetitie in 2 of 3 groepen 
SC Slotcompetitie Butler- / Parencompetitie in 2 of 3 groepen 
 

 

 

 
 
 
Op een blinde vink 
 
Een zeer blinde vink, die het bridgen wou leren, 
Kwam daarvoor al vroeg op de dag uit de veren, 
En ook uit zijn nest. 
Hij deed dus zijn best. 
Helaas, maar dat euvel deelt hij wel met velen, 
Hij kreeg weinig kijk op het bieden en spelen. 
 
(Uit: Kaart-lezen; vrolijk rijm en lied tegen 
kaartverdriet; door Wim Overgaag) 
 

♣ • ♥ ♠
 


