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Van de voorzitter 
 
 
Het jaar loopt weer ten einde, het is dan altijd gebruikelijk om 
terug te blikken op het afgelopen jaar.  
Een jaar met onzekerheden rondom een locatie. Het nog kunnen 
doorspelen in de kantine van het hoofdgebouw en het net op tijd 
vinden van een onderkomen in E-cast.  
 
Het was even wennen, maar gelukkig kunnen we er ons goed in 
vinden. Het bridgen gaat goed zo met de tafeltjes en het nieuwe 
systeem met muntjes voor de drankjes went ook al.  
Dat de bar nog open is na het bridgen kan wellicht nog meer 
benut worden: gezellig ook voor de barman. Op die manier 
wordt het ook een stimulans om nog wat te blijven hangen en te 
discussiëren wat natuurlijk je partner allemaal fout heeft gedaan. 
Het zou leuk zijn als je aan het einde van de avond direct een 
persoonlijke score mee krijgt, dit geeft nog meer stof tot een 
nader gesprek. We werken er aan om dit te realiseren. Maar u 
kunt ook de volgende dag kijken op onze website. 
 
Om het ledenaantal van onze club weer wat omhoog te brengen 
komt er binnenkort weer de mogelijkheid een cursus te volgen. 
We hebben een mooie ruimte om les te kunnen geven. Dus vertel 
vrienden, collega’s en familie, kinderen dat de mogelijkheid er 
aankomt. De juiste datum (ergens begin volgend jaar) zullen wij 
zo spoedig mogelijk bekend maken. Als u nog ideeën heeft om 
leden te werven laat het ons dan weten.   
 
Ik wens u prettige feestdagen. 
 
Eric Winkel 
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De opening 
 
 
Het is gelukt: er ligt weer een goed gevuld Ei voor u. 
Het is een gevarieerd nummer geworden, weliswaar voor de helft 
gevuld met stukken voor de ledenvergadering, maar dat is 
traditie zo aan het eind van het jaar.  
Op de agenda voor de ledenvergadering kunt u lezen dat onze 
secretaris (Ton dus) aftredend is en niet herkiesbaar. Lijkt het u 
wat om secretaris te worden? Meld u dan aan! 
Trouwens, de Ei-redactie is inmiddels ook ingekrompen: 
misschien is er iemand die de plaats van Eliza Guse in wil 
nemen?  
 
Waarover kunt u zoal lezen in dit Ei ... 
 

• Tevredenheid over de nieuwe speellocatie: het bestuur 
heeft veel positieve reacties gekregen. 

• Onze club heeft wel behoefte aan wat ledenaanwas, 
daarom is het bestuur bezig met organiseren van een 
nieuwe bridgecursus. 

• Vorig jaar hebben we niet meegedaan aan Ruitenboer. 
Mogelijk dit jaar wel? Nico doet een voorstel. 

• Ook de spelregels komen weer aan bod. Wat te doen als 
de verkeerde speler de bieding opent? In ieder geval 
altijd de arbiter erbij roepen!  

• En klopt de einduitslag van de tussencompetitie 
eigenlijk wel? Paar nummer 3 heeft een groter 
puntentotaal dan paar nummer 2, maar staat toch lager. 
Leo Pruijsers legt uit hoe het zit met de totalen en 
gemiddelden. 

• En wist u dat tijdens het spelen de biedkaarten van het 
eindcontract op tafel mogen blijven liggen? 

 
Verder kunt u zich weer buigen over een bridgeprobleem; de 
oplossing vindt u elders in dit nummer. 
Met het oog op de kerst leverde Joke Boot een wel heel speciaal 
recept aan. En deze keer heb ik geen sudoku uitgezocht, maar 
een cryptogram gemaakt: hopelijk valt deze in de smaak! 
Voor de luchtige omlijsting van dit alles is deze keer geput uit 
Bridgetips 4 van Sint en Schipperheyn. 
 
Ik wens u veel leesplezier, fijne feestdagen en heel veel geluk 
aan de bridgetafel het komende jaar! 
 
Jenny Omvlee 
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♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ 
Verhinderd? Meld u bijtijds af! 

 
Afmelden kan via onze website: www.prometheus.tudelft.nl/bridge 

of  
door even te bellen naar Nico (015-2611983) of Milton (015-2567910) 

 
♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣
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Wel en wee onder de leden 
 
Alweer loopt een jaar teneinde... en voor onze 
bridgeclub een jaar met heel wat perikelen.  
Zo was er een tijd lang onzekerheid over het moment 
van verhuizen, werd ons ‘huurcontract’ enkele malen 
verlengd, maar moesten we halverwege dit jaar toch 
verkassen. 
En aan alle positieve geluiden te horen heeft niemand 
daar spijt van. We hebben een gezellige speelruimte 
gekregen, er is een heuse bar (waar velen van ons toch 
altijd al behoefte aan hadden) en bovendien een 
plezierige bediening. 
 
Wel hebben we dit jaar met een groter ledenverlies te 
kampen dan andere jaren. Deels komt dit door ziekte 
en/of ouderdom; voor een ander deel is het stranden 
van partnerships daar mede debet aan, en gingen nieuw 
gevormde koppels bij de vereniging van ‘de ander’ 
spelen. Jammer voor ons, maar helaas. 
Het noopt ons nu in ieder geval wel om ons voornemen 
van bridgecursussen organiseren snel te gaan 
uitvoeren. Hadden we in het verleden een ‘probleem’ 
met lesruimte, op deze locatie kunnen we beschikken 
over een prima leslokaal. 
We zijn op het ogenblik al doende om de boel rond te 
krijgen, en hopen in februari van start te kunnen gaan. 
Hoort zegt het voort!!!! 
 
Voor u allen wens ik 

Fijne feestdagen 
En tot volgend jaar, 8 januari (ledenvergadering). 
 
Arné Heijmans 
  

♣ ♦ ♥ ♠ 
Ruitenboer 
 
In de week van 3-7 maart 2008 wordt het 49º 
Ruitenboer-toernooi gehouden.  
Wij hebben menig keer aan dit toernooi meegedaan, 
alleen het afgelopen jaar niet. Dit kwam mede door het 
feit dat het altijd een probleem was om spelers te 
vinden die mee wilden doen aan de landelijke finales. 
De flessen wijn werden wel geaccepteerd, maar verder 
moesten we veelal een beroep doen op spelers die vier 
of vijf plaatsen lager waren geëindigd. 
 
Toch is het voor onze club, en voor de geïnteres-
seerden, wel leuk als we weer meedoen aan dit 
toernooi. Het is toch bijzonder, dat alle clubs in het 
land op dezelfde avond dezelfde spellen spelen! 
 
We stellen ons dan ook het volgende voor: 
a. We spelen in twee lijnen de spellen van het 

Ruitenboertoernooi. 
b. In de ene lijn wordt dan alleen gespeeld met paren 

die - bij plaatsing - wel deel willen nemen aan de 
landelijke halve finales (op zondag 6 april 2008). 

c. In de andere lijn spelen degenen die, om wat voor 
reden dan ook, geen interesse hebben om door te 
gaan naar de halve finales. 

In beide lijnen is het mogelijk om een fles wijn te 
verdienen, dit is namelijk een traditie bij het 
Ruitenboertoernooi.  
 
In het begin van het nieuwe jaar komt er een 
inschrijflijst op het publicatiebord  en zullen we, 
afhankelijk van het aantal inschrijvingen, beslissen of 
we al dan niet voor het toernooi zullen inschrijven.  
 
Nico Heinrichs en Milton Russel 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

Een bridgeprobleem 
 
We plaatsen in elk nummer een bridgepobleem. 
Iedereen kan voor deze rubriek bijzondere spelsituaties 
en bridgeproblemen inbrengen.  
 
Dit keer leggen wij het volgende spel aan u voor; de 
oplossing vindt u op pagina 7. 
 

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

 
Zuid is leider in een  4 ♠ contract.  O/W  rapen eerst 
drie ruitenslagen op en in slag 4 vervolgt Oost met een 
kleine troef. 
Vraag: Hoe maakt Zuid altijd 10 slagen, ofwel: hoe 
ontdoet Zuid zich van de klaveren-verliezer ? 
 
Bart Moors 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Omar Sharif  
 
Omar Sharif werd eens 
als getuige opgeroepen in 
een rechtszaak. Op de 
vraag wat zijn beroep 
was, antwoordde hij: 
‘Acteur en bridgespeler’. 
‘Hoe sterk?’, vroeg de 
rechter. ‘Eén van de 
beste spelers ter wereld’. 
 
‘Dat was niet erg 
bescheiden van je’, zei 
een vriend na afloop.  

En Omar: ‘Je hebt gelijk, maar wat kon ik doen; ik 
stond immers onder ede’. 
 
(Uit: Bridgetips 4, Sint en Schipperheyn) 
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Klopt dat wel? 
Van de technische commissie. 
 
Misschien hebben jullie in de einduitslag van de tussencompetitie het volgende fenomeen gezien. 
 
Rang Lijn Paar Totaal Gem - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 
2 A Anton van Harberden & Leo Pruijsers 337,14 56,19 59,03 55,95 53,47 69,58 52,08 47,02 
3 A Henk Kras & Frans de Vreede 338,58 56,08 59,38i 54,17i 68,75m 51,94a 54,65 49,70 
 
 
Zoals jullie zien is het totaal van Henk en Frans 
338,58 en van Anton en Leo 337,14 en toch staan de 
laatste twee hoger. En dat klopt dan wel weer met de 
kolom “Gemiddelde”. Hieronder zal ik proberen uit te 
leggen hoe dit gemiddelde tot stand komt. 
 
Bij een oneven aantal paren hebben een aantal paren 
een stilzit. Zij spelen één ronde minder. Bij 24 spellen 
zullen de stilzitparen 20 spellen spelen. Hun 
eindresultaat wordt dan ook berekend over 20 spellen. 
In de competitiestand telt deze zittingscore iets minder 
zwaar mee dan de scores van zittingen waarin 24 
spellen gespeeld zijn.  
 
Het NBB-Rekenprogramma maakt gebruik van het 
“gewogen gemiddelde” om gemiddelde waarden te 
berekenen. Het gewogen gemiddelde houdt in dat niet 
elke score even zwaar meetelt. De ene score legt meer 
gewicht in de schaal dan de andere. Dit is afhankelijk 
van het aantal spellen dat gespeeld is voor de 
betreffende zittingscore. Dit wordt verduidelijkt met 
een voorbeeld: 
 
U heeft drie zittingen gespeeld met de volgende 
resultaten: 

• Zitting 1 45% 24 spellen gespeeld 
• Zitting 2 66% 20 spellen gespeeld 
• Zitting 3 50% 24 spellen gespeeld 

Het gewone gemiddelde van deze drie zittingscores is 
(45+66+50)/3 = 53,67%. 
 
Het gewogen gemiddelde wordt als volgt berekend: 
 (50x24) + (66x20) + (45x24) = 52,94% 
          24 + 20 + 24 
 
Dit percentage verschilt wezenlijk van het gewone 
gemiddelde. De oorzaak hiervan is het aantal spellen 
van de tweede zitting. In deze zitting zijn slechts 20 
spellen gespeeld en daarom wordt deze zitting minder 
zwaar meegeteld. In deze zitting is een hoge score 
behaald, maar omdat de zitting maar voor 20/24 
meetelt, leidt dat tot een iets lager gemiddelde. 
In de competitiestand worden zittingscores waarbij 
een afwijkend aantal spellen is gespeeld aangeduid 
met de letter ‘m’. 
 
Resumerend: de kolom “Totaal” geeft de optelling van 
de ‘normale’ gemiddelden en de kolom “Gemiddeld” 
laat het “Gewogen gemiddelde” zien. 
En dit gewogen gemiddelde telt. 
Ik nodig jullie uit om met de zakjapanner in de hand 
a.d.h.v. bovenstaand voorbeeld de cijfers van het 

NBB-rekenprogramma over de afgelopen competitie 
te controleren. 
Het klopt dus echt wel !!!! 
 
Leo Pruijsers 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
Van de wedstrijdtafel 
 
Het eerste deel van dit seizoen is zonder noemens-
waardige problemen verlopen. Het op tijd inschrijven 
verloopt redelijk goed, maar blijft een heikel punt: we 
zullen hier dan ook regelmatig uw aandacht voor 
vragen. 
De ruimte waarin we momenteel spelen bevalt 
bijzonder goed. De reacties zijn erg positief en dit is 
voor ons, als wedstrijdcommissie, prettig werken. 
De aantrekkelijkheid van de ruimte, de sfeerver-
lichting en de aanwezigheid van de bar, maar ook de 
bezetting van de bar, dragen daar zeker toe bij. 
Ook het klaarmaken en opruimen van de speelruimte 
gaat, dankzij de positieve inzet van de corveegroepen, 
heel erg goed.  
Zoals al genoemd is het voor ons leuk als er een 
ontspannen sfeer heerst, ondanks dat het bij aanvang  
wel eens mis kan gaan (nieuwe loopbriefjes e.d.) met 
als resultaat een wat uitgesteld begin. 
De afgelopen Sinterklaasdrive was ook zo’n  
probleemloze avond: 56 individuele spelers/speelsters, 
ondanks de griepafzeggingen. We hebben wel eens 
een slechtere opkomst gehad! Deze drive is dan ook 
erg prettig verlopen en dat geeft ons weer wat moed 
voor eventuele volgende drive’s. 
 
Milton Russel en Nico Heinrichs 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Verplichte denkpauze 
 
Zuid zegt ‘stop’ en opent met 2♠.  
De dame op de West-stoel maakt aanstalten iets te 
zeggen, waarop Zuid geïrriteerd opmerkt ‘dat een 
denkpauze van 10 seconden verplicht is’.  
De dame kijkt demonstratief op haar horloge en telt 
hardop tot 10, waarop Zuid boos wordt en de 
wedstrijdleider roept.  
‘U komt als geroepen’, zegt mevrouw West, ‘meneer 
hier heeft voor zijn beurt geopend’. 
 
(Uit: Bridgetips 4, Sint en Schipperheyn) 
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Spelregels 
 
De voorgaande keer was de vraag: 
“Wat te doen als er door een tegenspeler verkeerde 
uitleg gegeven wordt over een vraag over een 
conventie?” 
Weet u het nog? 
Het antwoord was: Tijdens het bieden doet u helemaal 
niets. Alleen als u leider wordt moet u dit misverstand 
melden voordat het spelen begint. Maar wordt u 
tegenspeler dan moet u uw mond houden tot aan het 
einde van het spel! (Anders geven de tegenspelers 
elkaar, voortijdig, ongewenste informatie ) 
In beide gevallen moet u wel de arbiter roepen. Deze 
beslist of er sprake is van misleiding en kan dan een 
arbitrale score toekennen. 
 
Nu de volgende vraag: 
 
“Wat te doen als een speler voor zijn/haar beurt 
begint met bieden?” 
 
Dit komt wel meer voor, denk aan het volgende 
voorbeeld: 
We spelen met 7 tafels en tafel 7 deelt de spellen met 
tafel 1. Normaal begint aan elke tafel Noord met 
bieden (mits de spellen op volgorde liggen). 
Door het onderling delen van de spellen (1/2 op tafel 1 
en 3/4 op tafel 7) kan het gebeuren dat Noord op tafel 
7 begint met bieden (of passen) op spel 3, maar op dit 
spel moet niet Noord maar Zuid beginnen met bieden. 
 
Foutje! Niet goed opgelet! 
 
Oost zit achter Noord en heeft nu twee mogelijkheden: 

a. accepteren en gewoon een biedkaart 
neerleggen of 

b. niet accepteren en het openen van de bieding 
gewoon door Zuid laten doen. 

 
In geval a volgt geen straf en mag er normaal 
doorgeboden worden. 
Bijkomend voordeel voor Oost: hij of zij kan, met een 
mooi volgbod en geen openingshand of eventueel een 
doublet, gelijk in de bieding komen. 
 
In geval b ligt het anders. In dit geval gaat de bieding 
naar Zuid (de oorspronkelijke openaar) maar deze 
heeft nu al teveel informatie van zijn/haar partner 
ontvangen en er moet dus gecorrigeerd worden ( door 
de arbiter), anders worden de tegenspelers 
gedupeerd. 
 
Er zijn twee mogelijkheden: 

1. Noord heeft gepast of 
2. Noord heeft een bod gedaan. 

 
In het 1e geval: 
De bieding gaat terug naar de goede dealer (Zuid). 
Deze mag elke bieding doen, alleen de partner 
(Noord) moet in de eerstvolgende biedbeurt passen. 
 

In het 2e geval: 
De bieding gaat in dit geval eveneens terug naar Zuid, 
maar nu is de gegeven informatie veel directer en 
volgt een zwaardere straf. 
Noord mag geen bod meer uitbrengen en moet tijdens 
het hele biedverloop passen. 
Zuid mag, op zijn/haar beurt, gewoon elke 
reglementaire bieding doen (artikel 31/B). 
 
Rondom dit artikel zijn nog meer correcties c.q. 
straffen genoemd (als niet Noord verkeerd opent, maar 
Oost of West), maar met de genoemde voorbeelden 
wil ik aangeven dat u dit probleem niet zelf aan tafel 
moet gaan oplossen door te zeggen: “Pak maar op en 
Zuid begint gewoon met bieden” want u ontneemt 
uzelf een mogelijkheid op een - mogelijk - beter 
resultaat. Tenslotte gaat de tegenstander in de fout en 
wordt u er wellicht door gedupeerd. 

In alle gevallen moet wel de arbiter geroepen 
worden! 
 
Nico Heinrichs 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Kerstrecept: Eend met whisky 
 
Bereidingswijze: Eend met whisky 
• Koop een eend van ongeveer 1,5 á 2 kg. 
• Twee grote flessen Schotse whisky 
• Spekreepjes en een fles olijfolie 
 
De eend larderen en de binnenkant inwrijven met 
peper en zout. 
De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden. 
Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky. 
De whisky opdrinken tijdens het voorverwarmen van 
de oven 
De eend op een vuurvaste schotel leggen en een 
tweede glas whisky inschenken 
Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de 
oven zetten 
Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 
graven vubben met whisky. 
De graven opdrinken en de schelven van het eerste 
glay oprapen. 
Nog een halve glav insjenken en opdlinke. 
Na een halve uur de oven opedoen om de eend te 
sjekkn. 
Blandwondesjalf in de badkarnel ganaale en op de 
bovenkant van de linke rand doen.  
Nog twee glaven whiskey insjenke. 
De ove opedoen nadat et eerste glav leeg is en de 
sjotel vastpakke. 
De blandwondesalf op de binnekant van de regte hand 
doen. 
Deend oprape. 
Deend nog is oprape en met handdoek de 
bwandwondesalt van deend vege. 
De hande ontvette met visky en de dube zalv veer 
oprape. 
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Ut kapotte glazz opvege en deend terug in de hove 
doen. 
De heend oprape en dove eers opedoen. 
De tweede fjes biski opedoen en ovejeindzette. 
Opstjaan van de floer en et vet spek ondre kas vege. 
Nogis opstjaan van de floer en tochma blijve zit te. 
De vjes op de gjond zette- 
Uide vjes djinke wande glave sjijn ob of kabot. 
Denove afsjette, de oge sljuite en omvalle. 
 
Joke Boot 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Het gebruik van bidding-boxes 
 
Bieden gebeurt tegenwoordig - binnen de 
verenigingen, maar veelal ook thuis - met behulp van 
bidding-boxes. Aan het einde van de biedronde is het 

dan gebruikelijk, dat de 
biedingskaarten worden 
teruggezet in de boxes en het 
wachten is dan op het 
uitkomen van de goede 
tegenspeler. 
 
Na het bieden, en voor het 
spelen van het betreffende 
spel, is er zowel voor de 
partner van de tegenstander 
die moet uitkomen als voor de 
leider nog een gelegenheid om 

herhaling van het biedverloop te vragen (artikel 41/b). 
 
Dit is vooral van belang bij mondelinge biedverlopen: 
daar kan misschien een bod niet goed gehoord zijn. 
Bij het tegenwoordige bieden echter wordt dit laatste 
door het gebruik van de biedkaarten voorkomen. 
Ook al lijkt dit artikel nu wat verzwakt over te komen, 
toch kunnen ook hier vergeetachtigheden ontstaan ( 
denk aan het teruglopen van het korte termijn-
geheugen!). 
 
Het pleit er voor om de biedkaarten te laten liggen tot 
dat er (gedekt) is uitgekomen; het is dan makkelijker 
te controleren of er door de goede tegenspeler wordt 
uitgekomen en wat het uiteindelijke contract is 
geworden.  
 
Deze overwegingen en suggestie heb ik gelezen in 
‘Bridge Beter’ van Berry Westra. Hierin wist hij ook 
te vertellen dat het vroeger in topwedstrijden 
gebruikelijk was om het bereikte contract midden 
op het board te leggen. 
Dit laatste kan zeker gedaan worden: laat het 
uiteindelijk bod gewoon liggen tot aan het einde van 
het spel.  
Probeer het eens uit! Het is niet tegen de regels en 
misschien is het wel zo prettig en overzichtelijk. 
 
Nico Heinrichs 
 

Oplossing bridgeprobleem 
 
Zuid neemt de troef-nakomst in de hand met ♠ B. 
Steekt dan over naar ♥ A in Noord en troeft een 
harten met ♠ A; steekt over naar ♣ A en troeft een 
harten met ♠ H; steekt vervolgens over naar ♣ V en 
troeft de laatste harten met ♠ V.  
Hierna speelt Zuid ♠ 5 naar de 10 en haalt met ♠ 9 de 
laatste troef op bij Oost; in deze slag ontdoet Zuid zich 
van een kleine klaveren.  
De laatste slag is voor ♣ H.  
 
Let op! Wanneer Zuid een harten troeft met ♠ 5 heeft 
hij onvoldoende entrees in Noord en gaat down. 
 
Bart Moors 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
Oplossing mei-Sudoku 
 

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

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

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

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠♣ ♦ ♥ ♠♣ ♦ ♥ ♠♣ ♦ ♥ ♠ 
Hoort zegt het voort!!!! 

 
We hopen in februari weer van start te gaan met een 

bridgecursus! Dus vertel vrienden, collega’s en 
familie, kinderen dat de mogelijkheid er aankomt.  

 
♣ ♦ ♥ ♠♣ ♦ ♥ ♠♣ ♦ ♥ ♠♣ ♦ ♥ ♠ 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 8 januari 2008 
 
19.30 uur in onze speelgelegenheid: 
E-cast 
Michiel de Ruijterweg 31 
2628 BL Delft 
tlf 015-2784852 
 
 
1. Opening door de voorzitter  en mededelingen. 
 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 januari 2007 
 
3. Jaarverslag van de Secretaris. 
 
4. Financiën. 

a. Verslag van de kascontrolecommissie.  
 Voorzitter: Frans de Vreede, lid: Rob Nijland, reservelid: Henk van Oers. 
b. Jaarverslag van de penningmeester. 
c. Mutaties kascontrolecommissie. 
d. Begroting 2008 

 
5. Verslagen van en mutaties in de overige vaste commissies. 

a. Technische Commissie: Anton van Harberden , Leo Pruijsers,  Gert Mur 
b. Commissie van Beroep: Eric Winkel + Dick van Blitterswijk 
c. Redactie Clubblad: Jenny Omvlee + Eliza Guse 
d. Lustrumcomissie. is ontbonden; over 2 jaar wordt een nieuwe commissie ingesteld. 

 
6. Jaarprogramma 2008-2009 
 
7. Bestuursverkiezing. 
 

Reglementair aftredend zijn: 
Penningmeester: mw. A.Heijmans 
Secretaris  mw. A.C. Mulder 
Commissaris:   dhr M.Russel  

Penningmeester en commissaris stellen zich herkiesbaar;  
de secretaris, mw. A.C. Mulder, stelt zich niet herkiesbaar. 

Tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij één van de bestuursleden. 
 
8. Huishoudelijke gang van zaken / speelgelegenheid. 

a. Corveediensten. 
b. Kantine / Bar  

 
9. Wedstrijdzaken. 
 
10. Rondvraag. 
 
11. Sluiting. 
 
De vergadering neemt ± 1.30 uur; daarna wordt er nog een paar ronden gebridged. 
 



 

Het Ei: - december 2007 – pagina 9 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Bridegeclub Prometheus  
dd. 2 januari 2007 
 
Aanwezig: het bestuur: Eric Winkel (voorzitter), Arné Heijmans (penningmeester), Ton Mulder (secretaris),  Nico 
Heinrichs (commissaris), Milton Russel (commissaris) en 31 leden. 
 
1. Opening: 
 De voorzitter opent  de vergadering om 19.30 uur  en heet allen welkom. 
 De agenda wordt geaccepteerd. 
 Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de bestuursvacatures. 
 
2. Notulen: 
Op de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 03-01-2006 is tekstueel noch inhoudelijk commentaar. Zij 
worden ongewijzigd gearresteerd.  
 
3. Jaarverslag: 
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 
 
4. Financiën: 
a) Verslag van de kascontrôlecommissie: 

Rob Nijland en Frans de Vreede hebben de boeken gecontroleerd  en zij verlenen de penningmeester décharge. 
De penningmeester levert zelf commentaar: weliswaar is zij zeer nauwkeurig maar zij heeft nu toch 
“boekhoudkundig” ondersteuning gekregen, zie de nieuwe balans. 

b) Financieel jaarverslag:  
de begroting van 2005-2006 klopt toch niet; die wordt opnieuw uitgewerkt en een nieuwe versie volgt. Dit 
wordt door de vergadering geaccepteerd. 

c) Mutaties kascontrôlecommissie: 
Frans de Vreede wordt van reservelid via vast lid nu voorzitter, Rob Nijland is lid en Henk van Oers is 
reservelid 
Eric dankt de kascommissie..  

 
5. Verslagen van en mutaties in de overige vaste commissies: 
a) Technische Commissie:  

Anton van Harberden geeft aan dat er geen problemen zijn; zij verdiepen zich in “Bridge Mate” 
Piet van Laarhoven: de Promotie-, degradatieregel zou besproken worden en uitgebreid i.v.m. “Bridge Mate” 
 Roelof Koekoek heeft een formule ingevoerd om ook met de kastjes sancties te kunnen berekenen. 
Eric dankt de T.C. voor hun bereidwilligheid.; de samenstelling blijft ongewijzigd. 

b) Er is geen beroep gedaan op de Commissie van Beroep.  
De samenstelling is : Eric Winkel, Dick van Blitterswijk en dat blijft zo. 
Eric dankt Dick en zich zelf. 

c) Redactie Clubblad:  
Jenny Omvlee en Eliza Guse hebben zich beide afgemeld voor vanavond. Er kan dus niemand rechtstreeks 
bedankt worden. 
Eric doet een oproep aan allen om eens copy te verzorgen. 

d) De lustrumcommissie:  
Marinus Hom, Corrie de Vreede, Belia Nijland en Arné Heijmans hebben hun werk tot grote tevredenheid 
gedaan. Zij moeten alleen onderling  nog afsluiten. 
Eric dankt voor het succesvolle lustrum en ontbindt de commissie. 
Over 3 jaar wordt een nieuwe commissie ingesteld. 

 
6. Jaarprogramma 2007 – 2008: 
Concept jaarprogramma: 
Eventuele wijzigingen voorbehouden. 
Hier merkt Jan van der Zande op, n.a.v. het onderwerp viertallen, dat daarmee geen rekening is gehouden in de 
begroting. Arné antwoordt dat de ervaring heeft geleerd dat dat niet nodig is. Zo ja, dan neemt de club die kosten voor 
haar rekening. 
 
7. Bestuursverkiezing: 
De bestuursleden die aftredend zijn : 
 voorzitter: de heer E. Winkel 
 commissaris de heer. N. Heinrichs 
Beide heren hebben om opvolging verzocht maar er hebben zich geen kandidaten gemeld. 
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Eric roept de leden op toch voor vernieuwing van het bestuur te zorgen. 
Er volgt slechts een applaus voor het zittende bestuur. 
 
8. Huishoudelijke gang van zaken / speelgelegenheid: 
• Speelgelegenheid : wij kunnen op onze huidige locatie blijven tot eind mei.  
• Corvee; Arné stelt voor om het corvee uit te voeren met 2 personen per avond i.p.v. met 4 personen.  

Dat wordt aangenomen. 
• Hanny Jansen vraagt naar de inhoud van het corvee : zij krijgt uitleg. 
• Kantine / bar: Arné: alles gaat goed; het beheer blijft zo in ieder geval tot eind van dit seizoen. 
 
9. Wedstrijdzaken:  
Wij nemen in ons reglement op aanpassingen voor Bridge Mate en daarbij de degradatie-/promotieregel. We hebben dit 
jaar al gespeeld volgens deze regels vooruitlopend op de gelegenheid de aanpassingen nu tijdens de A.L.V. te laten 
accepteren. 
Jan van der Zande: kloppen onze regels met die door de bond gehanteerd worden ?  de bond geeft geen reglement; 
iedere club past zijn eigen reglement aan bij Bridge Mate, binnen de richtlijnen van de bond. 
Piet van Laarhoven: als er een lid afwezig is komt er een bepaald percentage korting. Deze sanctie wordt niet vermeld 
in het clubreglement en dat moet wel.  Eric: we kunnen het reglement nu dus niet goed keuren. Hij vraagt Anton van 
Harberden (T.C.) de straffen op te nemen in het reglement. Voorstel: niet afmelden heeft een sanctie van 35 %. Milton 
moet dit eerst uitproberen met Bridge Mate. Eric vraagt de T.C. alles af te regelen binnen 14 dagen. 
Verder zijn er geen bezwaren tegen de aanpassingen van het reglement. 
 
10. Rondvraag: 
• Margot Mekkes krijgt het bridgeblad niet. Ton zal het nakijken. 
• Marinus Hom: hoe is het nu geregeld met de CAPV-contributie.  

 Eric: er is een ad interim voorzitter, Max van der Laan, en dat betekent dat er weer overleg mogelijk is. 
• Alex Visser gaat in op dit probleem:  

wij (Prometheus) hebben een rol bij het overleg met de gemeente om een denksportcentrum op te richten. Wij 
hebben een overlegstructuur en houden de druk op de politiek.  
Ja, er is ook gepraat (door ons aangegeven) over eventueel een TU-gebouw. 

 
Piet van Laarhoven dankt het bestuur. 
 
11. Sluiting om 20.25 uur. 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 

Corveelijst januari-juni 2008 
 
Januari 2008: 
Gerrit Vermeer 
Jaap de Jong 
Rossend Llurba 
 
Februari 2008: 
Gerda Jansen  
Peter Tjeerdsma 
Martin van de Wijnckel  
 
Maart 2008 : 
Belia Nijland  
Rob Nijland  
Gerrit Hakvoort 
 

 
 
April 2008: 
Marian Reijmers 
Martha Schütz  
Gert Mur 
 
Mei 2008: 
Fred van Leeuwen  
Hedy Steensma 
Floor Koornneef 
 
Juni 2008: 
Henk van Oers 
Alex Visser 
Anton van Harberden 



 

Het Ei: - december 2007 – pagina 11 

Jaarverslag 2007 van de bridgeclub Prometheus 
 
Samenstelling van bridgeclub Prometheus: 
We hebben dit jaar 3 nieuwe leden welkom kunnen heten; leeftijd, ziekte, geen partner of voorkeur voor een andere 
club brachten 9 leden ertoe onze club vaarwel te zeggen. B.C. Prometheus telt nu 68 leden. 
 
Organisatie: 
Het bestuur bestond in 2007 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 Elize Guse. 
 
De commissarissen verzorgen het wedstrijdsecretariaat en het rekenwerk. We zijn nu geheel vertrouwd met het 
rekenprogramma van de NBB. De uitslag wordt direct na de laatste ronde berekend en bekend gemaakt. Vervolgens 
worden de scores op onze website gezet en naar ieder persoonlijk  gemaild zodat ook de leden voor wie het te lang 
duurt om op de uitslag te wachten  snel de uitslag krijgen toegestuurd.Bovendien wordt de uitslag de eersvolgende 
speelavond opgehangen op het mededelingenbord in de zaal.  
Alle berichtgeving is te vinden op: www.prometheus.tudelft.nl/bridge 
We hebben in het jaar 2007 geen team in de viertallencompetitie gehad. 
Ons  huisvestingprobleem is gelukkig (tijdelijk) opgelost: er zijn alleen maar positieve reacties op onze nieuwe 
speelgelegenheid: Ecast. 
 
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 2006 (19-12-2006): 
 
1 van Blitterswijk - de Bruin 70,83% 
2 Boot - Graveland  68,40% 
3 de Vreede - van der Zanden 64,76% 
4 van Harberden - Pruijsers 60,59% 
5 Hom - Hom  59,03% 
 
 
Paasdrive (3-4-2007): 
 
1 van Blitterswijk - de Bruin 73,07% 
2 van Harberden - Pruijsers  63,10% 
3 de Jong - Vermeer 60,12% 
4 Boonmann - Kuijntjes 58,48% 
5 Nijland - Nijland    58,33% 
 
 
Slotdrive (22-5-2007): 
 
1 Nijland - Nijland    68.43 
2 van Harberden - Pruijsers  65.71 
3 van Blitterswijk - de Bruin  60.26 
4 Mur - Schimmel    58.65 
5 van Laarhoven - Corry de Vreede 57.85 
 

Eindstand slemklassement 2006/2007: 
 
1 Wil Sosef         29 pt. 
2 Ineke Winkel        27 pt. 
   Ton Romeijn           27 pt. 
4 Hans van Geest         25 pt. 
5 Hein van Velzen         23 pt. 
 
 
Clubkampioenschap 2006/2007: 
 
1 van Blitterswijk - de Bruin  6 pt 
2 de Jong – Vermeer    13 pt. 
3 van Harberden – Pruijsers  14 pt. 
4 Heijmans – Winkel    21 pt. 
5 Graveland - van Laarhoven  26 pt. 
 
 
Sinterklaasdrive (4-12-2007): 
 
1 Eliza Guse 64,84% 
2 Jack Graveland 63,22% 
3  Daan Hoogwater 62,93% 
4 Sjoerd de Haan 62,16% 
5 Eric Winkel 60,82% 
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Wintercompetitie 2006/2007: 
 
Eindstand A-lijn: 
1 van Blitterswijk - de Bruin 59,27% 
2 de Jong - Vermeer  56,74% 
3 Heijmans - Winkel 56,25% 
4 van Harberden - Pruijsers 54,14% 
5 Graveland - van Laarhoven 53,86% 
 
Eindstand B-lijn: 
1 van Geest - Sosef 58,15% 
2 Janssen - Vermeulen 56,32% 
3 Jutte - Winkel 54,93% 
4 Hom - Hom 54,55% 
5 de Haan – de Haan 52,03% 
 
 
Voorjaarscompetitie 2006/2007: 
 
Eindstand A-lijn: 
1 van Harberden - Pruijsers 55,42% 
2 de Vreede - van der Zanden 53,70% 
3 van Blitterswijk - de Bruin 52,94% 
4 de Jong - Vermeer 52,21% 
5 Mur - Schimmel 52,03% 
 
Eindstand B-lijn: 
1 Hakvoort - Llurba 61,09% 
2 Boot - Graveland 56,42% 
3 Bommelé - Heinrichs 56,05% 
4 de Haan - de Haan 55,82% 
5 Mulder - Russel    54,69% 
 

Slotcompetitie 2006/2007: 
 
Eindstand A-lijn: 
1 van Blitterswijk - de Bruin 61,52% 
2 Graveland - van Laarhoven 56,58% 
3 de Jong - Vermeer  55,29% 
4 Hakvoort - Llurba 51,91% 
5 Guse - Moors 51,53% 
 
Eindstand B-lijn: 
1 Russel - Winkel 60,21% 
2 Klein - Vermeulen 56,88% 
3 van Geest - Sosef 53,84% 
4 Hom - Hom 53,30% 
5 Dersjant – van Wilpe 52,96% 
 
 
Herfstcompetitie 2007/2008: 
 
1 Kras - de Vreede 56.39% 
2 de Jong - Vermeer 55.25% 
3 Heijmans - Winkel 55.04% 
4 van Harberden - Pruijsers 55.01% 
5 Boot - Graveland 54.59% 
 
 
Tussencompetitie 2007/2008: 
 
Eindstand A-lijn: 
1 de Jong - Vermeer 58,71% 
2 van Harberden - Pruijsers 56,19% 
3 Kras - de Vreede 56,08% 
4 Heijmans - Winkel 54,98% 
5 Graveland - van Laarhoven 53,28% 
 
Eindstand B-lijn: 
1 Nijland - Nijland 61,56% 
2 Nonhebel - Nonhebel 58,52% 
3 Boonmann - Kuijntjes 53,55% 
4 de Haan - de Haan 53,33% 
5 Mur - Schimmel 52,98% 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Begroting 2008 
 
Prometheus 2007 
  Leden per 31-12-2007: 73  
Balans per 1-1-2006       
Bezittingen Debet   Schulden Credit  
Kas 298,57    Nog te betalen rekeningen 1.032,00   
ABN-bank   671,31           
Postbank 205,85    Reservering spelmateriaal 0,00   
DSB-bank   593,56           
Postbank plusrekening 303,40    Reservering lustrum 1.275,00   
Te ontvangen 
(lustrumbijdr.CAPV) 500,00    Kapitaal 265,69   
Totaal 2.572,69    Totaal 2.572,69   
         
     65 leden      
Resultaten 2007 2007 2008   2007 2007 2008 
Ontvangsten Begroot Werkelijk Begroot  Uitgaven Begroot Werkelijk Begroot 
Basiscontributies 1.400,00 1.591,50 1.300,00  Ned. Bridge Bond 1.500,00 1.224,99 1.217,75 
Bondscontributie 1.240,00 1.281,45 1.177,75  Diversen 100,00 215,00 75,00 
CAPV-contributie 1.032,00 1.032,00 936,00  Materiaal 150,00 63,89 100,00 
Viertallencontributie 18,00      Ruitenboer 125,00   50,00 
Rente 35,00 39,66 20,00  Meesterpunten 100,00 101,95 100,00 
Giften   3,00    Drives 500,00   400,00 
TU-kampioenschap 0,00      Viertallen     40,00 
Diversen 50,00      Huur     2.400,00 
Lustrum 0,00      TU-kampioenschap 0,00     
Drives 0,00      Cursussen 660,00     
Cursussen 660,00      Clubblad 75,00   50,00 

Rente postbank plus   1,66    
Attenties / 
representatiekosten 100,00   75,00 

uit reservering 
lustrum        Administratiekosten 75,00 76,42 75,00 
uit reservering 
spelmat.        Lustrum       
         CAPV 1.032,00 960,00 936,00 
         reservering lustrum       
                 
negatief     2.085,00  resultaat 2006   1.307,02   
Totaal 4.417,00 3.949,27 5.518,75    4.417,00 3.949,27 5.518,75 
         
Balans per 31-12-2007         
Bezittingen Debet   Schulden Credit  
Kas 303,00    Nog te betalen rekeningen 984,00   
ABN-bank   735,26           
Postbank Plus   305,06           
Postbank 1.656,37    Reservering spelmateriaal 1.000,00   
DSB-bank 633,22    Reservering lustrum 1.500,00   
nog te ontv.contrib. 198,80    Kapitaal 347,71   
Totaal 3.831,71    Totaal 3.831,71   
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Concept-jaarprogramma seizoen 2008-2009 
 
2008 
 
augustus  26 Vrij spelen 
 
september 2 HC 1 
  9 HC 2 
  16 HC 3 
  23 HC 4 
  30 HC 5 
 
oktober  7 HC 6 
  14 TC 1 
  21 Vrije speelavond 
  28 TC 2 
 
november 4 TC 3  
  11 TC 4  
  18 TC 5  
  25 TC 6  
 
december 2 Sinterklaasdrive 
  9 TC 7 
  16 WC 1 
  23 Kerstdrive 
  30 Gesloten (geen bridge) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2009 
 
januari  6 Nieuwjaarsreceptie  
   en jaarvergadering 
  13 WC 2 
  20 WC 3 
  27 WC 4 
 
februari  3 WC 5 
  10 WC 6 
  17 VC 1 
  24 VC 2 
 
maart  3 Ruitenboer 
  10 VC 3 
  17 VC 4 
  24 VC 5 
  31 VC 6 
 
april  7 Paasdrive  
  14 SC 1 
  21 SC 2 
  28 SC 3 
 
mei  5 Gesloten 
  12 SC 4 
  19 SC 5 
  26 SC 6 
 
juni  2 Slotdrive 
 

 

HC Herfstcompetitie  Parencompetitie, topintegraal 
TC Tussencompetitie  Parencompetitie (met promotie/degradatie) 
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 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Cryptogram 
Deze keer geen sudoku, maar iets (hopelijk) pittigers: een cryptogram. 

Horizontaal 
 
4   Zitten we daar altijd in een fauteuil? (4) 
5   Je kunt er wel vier handen in steken. (4) 
7   Ligt er een spel kaarten achter de deur? (4) 
9   Heet dat zo als het paard van Lucky Luke een 
     sprongetje maakt? (5) 
10 Dat acht ik gezond en energiek (3) 
11 Afspraakje in een donker bos (9) 
17 Modern binnenshuis (2) 
18 Bij het kaarten babyachtig doen. (3,8,6) 
22 Kleurloze bezigheid. (4) 
24 Dubbelduo trekt er op uit. (10) 
25 Het gaat om een Engels spel (2) 
26 Afgestudeerd knaagdier telt achterstevoren (6) 
27 Een halvemaanvormige zeis nemen (4) 
29 De baas werkt bij het bridgen (9) 
32 Een stuk hout als waterkering werkt remmend (8) 
35 Elektronische bezetting van een pand in de  
     TU-wijk (5) 
37 Sport om af te vallen (9) 
40 Aanbieding om iemand te helpen (6) 
42 Kan van alles betekenen (5) 
43 Geef eens wat weg (5) 
44 Die zijn de moeite waard om uit te rekenen (6) 
47 Echtpaar met bijzonder vreemde manieren (3) 
49 Ongelooflijk kerstverhaal (5) 
50 Binnenkomertje (6) 
52 Loeren op speelkaarten (4) 
53 Kaarten voor een overtocht in Engeland (7) 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
Graag hoor ik of het cryptogram te moeilijk of juist te 

makkelijk is. Reacties/oplossingen zijn welkom! 
Jenny Omvlee 

Verticaal 
 
1   Die zorgt ervoor dat we wat beweging krijgen (4)  
2   Simpel in elkaar te zetten? (5)  
3   Gebabbel over onkruid achter glas (4) 
4   Het lijkt alsof men via een verzoekschrift wed- 
     ijvert over het binnengedeelte van de haven (10) 
5   Klinkt als een hondenknabbel (3) 
6   De energie van een bridgewedstrijd (5) 
8   De vrouw van de honderdduizend (3) 
11 Ongemanierde hooggeplaatste van buiten (4) 
12 Kijken of er gedekt is (9) 
13 Welverdiend extraatje (5) 
14 Je moet toch wat... (5) 
15 Gekunsteld resultaat (7) 
16 Klein conservatief opponent (2) 
19 Het duurt niet lang of je lengte is verminderd (4) 
20 Personen zonder invloed scoren niet (6) 
21 Een Engels merkje op de paling zetten (7) 
23 Ik dicht het gat niet verder (4) 
27 Dat is alles bij elkaar opgeteld (5) 
28 Knutselclubje van Anton, Ger en Leo? (2) 
30 Besluiten om toch iets anders te gaan doen (6) 
31 Speelcirkel (5) 
33 Veelal goed voorziene ondergrondse ruimte waar 
     je maar beter niet naar toe kunt gaan (6) 
34 Made in England (4) 
36 Bij dat systeem moet je cola drinken (4) 
38 Dit is echt niet teveel hoor! (3) 
39 Scherp prikkende spits die je zowel kunt eten als 
     ergens achter zetten (4) 
41 Bridgers worden er niet vrolijk van (4) 
42 Centraal omhoog gevallen (1,1,1) 
45 Als groep zijn we het er over eens dat het recht,  
     krom of gebroken kan zijn (3) 
46 Loofboom van Raymann’s tante (2) 
48 De derde doet wat hij kan (3) 
51 Niet overvloedig (2) 

1

2 3

4 5 6

7 8

9 10 11 12 13 14

15 16 17

18 19 20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34

35 36

37 38 39

40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52

53
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Speeldata januari-mei 2008 
 
januari  1 Gesloten (geen bridge) 
  8 Nieuwjaarsreceptie  
   en jaarvergadering 
  15 Wintercompetitie 2 
  22 Wintercompetitie 3 
  29 Ruitenboer 
 
februari  5 Wintercompetitie 4 
  12 Wintercompetitie 5 
  19 Wintercompetitie 6 
  26 Voorjaarscompetitie 1 
   (aanvang 20.00 uur *) 
 
maart  4 Voorjaarscompetitie 2 
  11 Voorjaarscompetitie 3 
   (aanvang 20.00 uur *) 
  18 Paasdrive 
  25 Voorjaarscompetitie 4 
 
april  1 Voorjaarscompetitie 5 
  8 Voorjaarscompetitie 6 
  15 Slotcompetitie 1 
  22 Slotcompetitie 2 
  29 Slotcompetitie 3 
 
mei  6 Slotcompetitie 4 
  13 Slotcompetitie 5 
  20 Slotcompetitie 6 
  27 Slotdrive 
 
* 26 februari  en 11 maart: 

   zaal open om 19.30 uur 
 
 
 
 

Hardhorend 
 
Een wat slecht horende mevrouw pakte de volgende 
leuke collectie op: ♠AHV1032 ♥ -  ♦-  ♣AHB8542.  
Hoe dit aan te pakken? Dat biedprobleem werd er 
niet minder op toen rechts van haar 7♦ werd 
geopend. Ze besloot tot 7♠, uitkomst ruiten, en 
partner legde de volgende collectie neer:  
♠5 ♥ 97543  ♦86432  ♣63. 
Ze troefde en speelde troef; ♠B viel tweede. Ook ♣V 
viel tweede en dat betekende 13 slagen. ‘Mag ik eens 
zien wat u had voor uw 7♦-bod?’, vroeg mevrouw. 
‘Ik opende 1♦’, was het bitse antwoord. 
 
(Uit: Bridgetips 4, Sint en Schipperheyn)) 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
 

Tot volgend jaar! 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 


