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Al weer een Ei! Na het sinterklaas-corona-Ei
nu een nieuwjaars-Ei. Deze is voor een groot
deel gevuld met stukken voor onze jaarlijkse
ledenvergadering, die we deze keer (noodgedwongen) anders dan anders organiseren. Daarnaast hebben enkele leden een
bijdrage geleverd. Olaf zorgde voor de
bridgeproblemen en onze nieuwe leden Bart
en Toine stellen zich voor. Verder staan er
een paar (van de vele) positieve reacties op
het sinterklaaspresentje in.
En foto’s ontbreken ook deze keer niet: foto’s
van o.a. de vorige ALV en de kerst- en
krokusdrives voor en tijdens corona.
Hopelijk valt ook dit nummer weer in de
smaak! Ik wens jullie veel leesplezier en een
mooi bridgejaar!
En blijf gezond!
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Van de voorzitter
Beste clubleden,
Wat een raar jaar hebben we achter de rug.
We hadden veel plannen maar op donderdag 12 maart (wie weet niet meer waar hij
was op dat moment?) werd alles omgegooid. Alles werd afgezegd tot 31 maart.
Daarna zouden we toch wel als vanouds
verder gaan? Niet dus. De datum werd en
wordt steeds vooruitgeschoven.
De opfrislessen van Kees gingen niet door,
met de andere NBB-clubs waren we bezig
met de cursus Flits-2, minibridge en een
denksportcentrum. Alles stopte. Later gingen
o.a. de vriend(inn)endrive en ons gezellige
succesnummer, de Unicefdrive Hartentroef,
niet door. Wat gezellig was dat toen alles
nog mocht!
Gelukkig kon een aantal van ons, met inzet
van velen, op 21 april starten met Stepbridge. Sjoerd hielp bij het opzetten, Ank
deelde in en was er voor de aan- en
afmeldingen. En er werden wedstrijdleiders
gezocht en gevonden: Sjoerd, Kees, Ank en
ook Huib en Lowie. Hun belangrijkste taak is
het bewaken van de tijd (met eventueel het
aansporen om op te schieten) en het
oplossen van kleine arbitrages, zoals
misklikken tijdens het bieden. Ze kunnen
meekijken bij de spelers, maar ze vinden het
eigenlijk allemaal wel wat saai. De eigen
vaste partners spelen op zo’n avond met
iemand anders. De wedstrijdleiders doen het
allemaal geweldig.
Op Step gingen we gelukkig door met drives.
De eerste drive betekende voor mij, dat ik
de prijzen ging bezorgen in Delfgauw, Voorburg en Delft. Een tijdrovende bezigheid.
Dat hebben we daarna op een andere
creatieve manier opgelost.
Er kwamen een zomeravondcompetitie
(want dat is het voordeel: je kunt zomers
gewoon door spelen), en drives zoals een
langste dag drive. Voor de Sinterklaasdrive
bedachten we voor alle leden een
cadeautje: een chocoladeletter, een
toepasselijk mondkapje en een extra
speciaal Ei door Jenny bedacht en
gemaakt. We hebben uit de vele reacties
begrepen dat dit op prijs werd gesteld.

Het was dus het jaar van Step. Het bestuur
heeft meerdere keren vergaderd: eerst nog
in de tuin, maar de laatste tijd via Skype, om
te kijken wat kan en wat niet. Wanneer we
weer kunnen spelen in De Vleugel was een
vast agendapunt. Het was lange tijd niet
duidelijk of de ventilatie wel toereikend is.
Inmiddels lijkt het er op dat het moet kunnen.
Wel met mondkapjes trouwens, want het is
een openbaar gebouw. En we zoeken nog
een coördinator!!!
Maar wanneer??? Toen ik het stukje voor het
corona-Ei schreef hoopte ik nog op 5 januari,
maar vandaag ben ik daar minder
optimistisch over. We zullen zien. Samen
gaat het ons lukken.
Ik eindig met iedereen te bedanken die het
mogelijk gemaakt heeft dat nog steeds veel
mensen kunnen
bridgen. Nu nog via
Step en, daar ga ik
van uit, zo snel
mogelijk weer in de
zaal. Normaal doe
ik dat natuurlijk op
de Algemene
ledenvergadering
(trouwens het enige
moment dat ik met
de voorzittershamer
mag zwaaien: dat
moment gaat nu
de mist in. Maar
daar heb ik wat op
gevonden. Hierbij
een foto als ik hem
thuis gebruik).
Wees voorzichtig, houd afstand, let een
beetje op elkaar (en geef het door als het
met leden niet goed gaat, dan kunnen we
een bloemetje langsbrengen).
En dan eindig ik met een kerstgroet:

Marian Reijmers
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➢ Carola: Bij deze mijn complimenten met het
Ei en de letter en het leuke mondkapje in
bridgemotief. het is niet alleen leuk maar
zit ook perfect. Een perfect uitgevoerd idee.

Bridgeprobleem 1
Hoe maakt Zuid 7?
Zuid / niemand
kwetsbaar

AH
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➢ Frans: Het is ook leuk om over het wel en wee
te lezen van onze clubgenoten en hoe ieder
de coronatijd doorkomt. Hopelijk hebben we
de langste tijd gehad.

O
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Bedankt lieve Sinterklaas

West komt uit met ♥H.
Wat is de beste speelwijze?
Olaf Duin

De oplossing staat op pagina 18



Ik hoorde vanochtend
Op de deurmat een plof
Ging er snel heen om te kijken
En oh, dat was tof
Daar lag een pakketje
Gepost door de Sint
Mijn naam erop
'k Was benieuwd als een kind

Sinterklaasverrassing
We ontvingen heel veel enthousiaste
reacties op het sinterklaaspresentje, een
paar daarvan willen we met jullie delen…..
➢ Elly: Bedankt voor de superverrassing
vandaag in de brievenbus, echt superlief.
➢ Wil: Wat een bijzondere bridgeclub hebben
we toch: een prachtig Ei, een chocoladeletter, een leuk mondkapje. Hartstikke
bedankt, daar hou ik een warm gevoel van
over. Hopelijk weer tot snel in de Vleugel, al
zal dat wel zeer beperkt kunnen. In elk
geval tref ik velen nog op dinsdagavond bij
Stepbridge!
➢ Ina: Wat een super attentie werd ons thuisbezorgd. Een enorme verrassing ! Erg leuk
bedacht allemaal. En wat ziet het Sinterklaas-Corona-Ei er fantastisch uit. Leuk om
te lezen hoe het met een ieder gaat.

Snel geopend dat pakje
En wat werd ik blij
Niet één, niet twee, maar wel drie kado's:
Een masker, een letter en het Sinterklaas-CoronaEi
Mijn sinterklaasfeest
Kan niet meer stuk
Die lieve bridgesint
Zorgt voor heel veel geluk
Genoeg leesvoer
Voor vele dagen
En over lekker erbij snoepen
Ook niet te klagen
Bedankt dus lieve Sinterklaas
U ook fijne dagen
Samen met uw pieterbaas
Mieke Ham
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Even voorstellen….

Even voorstellen….

Bart Kommers
Sinds enige weken speel ik onder de naam
BernK op Stepbridge bij Prometheus. Bart is
mijn roepnaam. Samen met mijn partner
Toine Schreuder (ToineS) ben ik lid
geworden.
Sinds 2010 speel ik bridge bij DBC. Toine en ik
kennen elkaar al meer dan 45 jaar en hij wist
nog dat ik vroeger gebridged had.
Zodoende vroeg hij me in in 2010 in te vallen
op een cursus van DBC. Een tijd later werden
we bridgepartners en dat zijn we nog steeds.
Stepbridge is een prima alternatief in de
huidige omstandigheden en daar spelen we
dan ook regelmatig. We willen wat meer
relaxt gaan spelen en hebben daarom
besloten ons bij Prometheus aan te sluiten.
Op de foto lees ik mijn jongste kleindochter
voor. Ja, ik ben dus opa.

Toine Schreuder

Geboren in 1950 en getogen in West
Brabant in een groot gezin, waar spelletjes
en kaarten aan de orde van de dag waren.
Tijdens de middelbare school in de lange
pauzes met slecht weer altijd aan het 'rikken'.
In 1969 naar Delft voor de studie.
In 1970 nodigt Bart mij uit om een keer mee
te trainen bij de rugby. Meteen verkocht en
30 jaar blijven spelen.
Na de studie 35 jaar met veel plezier gewerkt
in de oude wijken in Rotterdam-Delfshaven.
Mijn twee volwassen zonen wonen in
Amsterdam en Maastricht, helaas geen
kleinkinderen.
In 2010 gestart met de bridgecursus bij DBC.
Nu was het mijn beurt om Bart te vragen te
komen spelen. We speelden eerst allebei
met een andere partner, vanaf september
2012 spelen we samen.


Effe wachten
Bij het legendarische Cap Gemini toernooi
moesten toeschouwers bij de ingang van de
speelzaal een kaartje kopen. Unicum in de
bridgewereld. Het ging niet eens ten koste
van de belangstelling. Honderden mensen
verdrongen zich om de tafels om niets van
de wedstrijden te hoeven missen.
Nieuwkomers vergaapten zich aan de gang
van zaken, die nogal afweek van wat ze op
hun club gewend waren. Regelmatig werd
er na het opengaan van de dummy
minutenlang nagedacht. Maar als het
spelen dan eenmaal begon was het vaak in
een vloek en een zucht weer voorbij. Dan
werden de kaarten opengelegd en terug in
het board gestopt.

Een keer wist het publiek helemaal niet wat
het overkwam, bij een ook voor topbridgers
wat ongebruikelijke gang van zaken. Het valt
het best te betitelen als een ‘anti-claim’:

HB42
86
De Engelsman Andy Robson mocht in 4
maar één ruitenslag verliezen. In het eindspel
speelde hij ruiten uit de hand. Nadat bij west
een kleintje was verschenen, ging hij in
trance. Toen hij na een minuutje of vijf nog
geen beslissing had genomen stelde
tegenstander Zia Mahmood voor om alvast
verder te gaan met het volgende spel. Dan
kon Andy verder denken zonder dat de
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wedstrijd al te veel vertraging opliep. Zo
gezegd, zo gedaan. De kaarten werden
opgeborgen zonder dat er een resultaat
was. Op het volgende spel werd Robson
dummy. Alle tijd dus om alle aanwijzingen de
revue te laten passeren. Midden in het spel
zei Robson: “Ik leg de boer”. “Dan ben je
down”, antwoordde Zia, waarna er -100
werd genoteerd.
Uit: Berry’s beste, door Berry Westra

Website
Al heel veel jaren zijn onze eigen website
www.bridgeclubprometheus.nl en ons
mailverkeer ondergebracht op een
webserver van Gert-Jan van der Lee, de
man van Nelleke. Bij problemen staat hij
altijd klaar om te helpen. Als dank daarvoor
hebben Marian en ik hem in februari verrast
met wat Belgische biertjes (en Nelleke met
een voorjaarsbloemetje).



Bridgeprobleem 2
Hoe maakt Zuid 4?
Zuid / niemand
kwetsbaar
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Ledenlijst
Naast onze eigen website hebben we ook
de NBB-clubwebsite https://22001.bridge.nl/,
met daarop o.a. onze uitslagen en ledenlijst.
Deze zomer zijn alle NBB-clubsites vernieuwd,
neem er eens een kijkje!
Onlangs kreeg ik de vraag om de ledenlijst in
het Ei af te drukken. Dat gaan we niet doen.
De ledenlijst is echter wel te bekijken op onze
NBB-clubsite: niet voor iedereen zichtbaar,
maar - na inloggen (zie pagina 20) - alleen
voor onze eigen leden.

AVB
VB8765
5
A32
Het biedverloop is als volgt:
West
pas
pas

Noord
2
pas

Oost
pas
pas

Zuid
1
4

West komt uit met B die houdt en vervolgt
met 10. Wat is de beste speelwijze?
Olaf Duin

De oplossing staat op pagina 18


HET EI
7 KIPPEN HEBBEN WIJ
7 KIPPEN EN EEN HAAN
DAT IS ONS HELE BESTAAN

Paul van der Grinten

Foto’s op ledenlijst
In de praktijk blijkt niet iedereen elkaar bij
naam te kennen, vooral A- en B-spelers die
elkaar tijdens het spelen eigenlijk niet
tegenkomen. En helemaal nu we elkaar in
deze tijd helemaal niet meer tegenkomen,
kun je je wel eens afvragen: Hoe ziet…. er
ook al weer uit?
De NBB-ledenlijst biedt de mogelijkheid om
aan de persoonsgegevens een foto toe te
voegen. Dat kun je niet zelf doen, dat doet
de webmaster (ik dus). Wat vinden jullie
ervan als we jullie foto’s gaan toevoegen?
Als je dat niet wilt, laat het dan even weten.
Lijkt het je wel prima, dan mag je mij een
(portret)foto toesturen.
Jenny Omvlee
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Terugblik: kerstdrive 2019

Voorzitter Marian met de winnaars: Daan en Leo in de A-lijn en Ria en Trees in de B-lijn
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Frans en Henk werden 2e in de A-lijn, Joke en Hein 2e in de B-lijn, Karel en Ina 3e in de A-lijn

Martha en Marian werden 2e in de B-lijn.
En er waren ook nog wat prijsjes voor Fred, Elly, Nelleke, Eveline, Marijke en Gerrit.



Kerstdrive 2020

De kerstdrive 2020 verschilde hemelsbreed van de kerstdrive in 2019. Deze keer hebben we ook de
prijzen eens anders dan anders verdeeld. De eer gaat naar de nummers 1, 2 en 3, maar de prijzen
gingen naar de nummers 4, 9, 14, 19 en het paar dat het dichtst bij de 49% scoort. De prijswinnaars
kregen een flesje wijn: zelf op te halen of door de voorzitter thuisbezorgd….

    Kees, Bart, Carola, Hein, Toine, Truus    
Het Ei – januari 2021 - pagina 8

Agenda voor de algemene ledenvergadering 2021
Data:

half januari: toezending Ei met vergaderstukken
9 februari: deadline voor reacties/bezwaren
16 februari 2021: formele afhandeling

1 Procedure ALV 2021
Dit jaar kan er door de maatregelen rond Corona geen fysieke ledenvergadering
plaatsvinden. Dit is uiteraard niet conform de statuten, maar het is helaas niet anders.
Het bestuur heeft besloten bijna alle vergaderstukken in het Ei op te nemen.
De begroting voor het jaar 2021 wordt via e-mail toegestuurd.
Bij agendapunt 12 ‘Instemming/bezwaar’ staat een opsomming van de punten die
het bestuur voorstelt. Hierop kunnen jullie met bezwaren, vragen en/of opmerkingen
tot uiterlijk 9 februari reageren.
Daarna vat het bestuur de terugmeldingen samen en zal dan, zonder zwaarwegende
argumenten, de voorstellen als goedgekeurd beschouwen. Hierover zal het bestuur de
leden informeren.
Bij zwaarwegende bezwaren zullen we jullie opnieuw consulteren.
2 Mededelingen van de voorzitter
• Voorstel contributiekorting
• Spelen in De Vleugel
• Lustrum

zie pagina 11

3 Notulen van de ALV van 4 februari 2020

zie pagina 12

4 Jaarverslag van de secretaris

zie pagina 13

5 Financiën
• Financieel jaarverslag 2020
• Balans (volgt via e-mail)
• Begroting (volgt via e-mail)
• Verklaring Kascontrole Commissie

zie pagina 14
zie pagina 14

6 Wedstrijdzaken / Jaarverslag Technische Commissie

zie pagina 15

7 Ledenwerving

zie pagina 15

8 Bestuur
Reglementair is de penningmeester aftredend.
Kees van ‘t Hul is niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Nelleke van der Lee
bereid gevonden deze functie op zich te nemen.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 9 februari melden bij het bestuur.
9 Commissies
zie pagina 16
• Kascontrole commissie
Wegens het aftreden van Marijke Jansen zoekt het bestuur een
reserve-commissielid. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
• Technische commissie
• Lustrumcommissie
10 Jaarprogramma 2021-2022

zie pagina 16
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11 Vragen
• Vragen kun je sturen aan secretariaat@bridgeclubprometheus.nl
12 Instemming/Bezwaar
Over de volgende stukken of acties vragen we jullie instemming:
➢
➢
➢
➢
➢

de notulen van de ALV van 2020,
het verlenen van decharge voor het financiële beleid in 2020
de begroting voor 2021,
het voorstel om de contributie voor 2021 te verlagen met € 20,
de benoeming van Nelleke van der Lee als penningmeester.

Om het niet onnodig ingewikkeld te maken, gaan we ervan uit dat jullie instemmen
met genoemde voorstellen, tenzij je expliciet bezwaar maakt.
Stuur in dat geval je gemotiveerde bezwaar via e-mail uiterlijk 9 februari naar
secretariaat@bridgeclubprometheus.nl.
Wellicht ten overvloede: je hoeft dus niets te doen als je akkoord gaat.
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2 - Mededelingen van de voorzitter
• Voorstel contributiekorting 2021
Het bestuur stelt voor, om de leden die in
2020 het hele jaar lid waren, een korting van
€ 20,- op de contributie voor 2021 te geven.
Reden hiervan is dat we vorig jaar minder
uitgaven hadden aan (met name) de
zaalhuur. Het is bedoeld als een tegemoetkoming, omdat iedereen het afgelopen jaar
niet volledig heeft kunnen profiteren van het
lidmaatschap van Prometheus.
Tot eind december konden onze leden gratis
meespelen op Stepbridge. Vanaf januari
betalen gasten (niet-Stepbridgeleden) een
kleine bijdrage per keer. De contributiekorting van € 20,- kan dan bijv. ingezet
worden voor deelname aan Stepbridge.

Er zijn twee mogelijkheden:
• Je wordt lid van Stepbridge (dan kun je
24/7 spelen). Een lidmaatschap is voor
leden van de bridgebond € 48,- per jaar.
• Je wordt geen lid van Stepbridge, maar
speelt mee als gast. Je betaalt dan 10
deelnamepunten per keer (ca € 0,50) om
mee te doen aan de clubsessies. Dus als
je 20 keer per half jaar speelt, kost het je
een tientje per half jaar om mee te spelen
op onze clubavonden.
Veel leden spelen op meerdere momenten.
Maar als je alleen op de clubavond speelt is
losse deelname het voordeligst.

• Spelen in De Vleugel
Zoals inmiddels bekend is de ventilatie in De
Vleugel toereikend. Zodra dat mag kunnen
24 spelers in de zaal spelen. Tafels worden
aan elkaar gezet, er komen looprichtingen
en handen moeten ontsmet worden. Het
betreft een openbare ruimte dus mondkapjes zullen (in het begin?) verplicht zijn. Alles
wordt ingericht volgens de richtlijnen van de
RIVM en de Gemeente.
Op dit moment mogen we echter nog niet in
de zaal van de overheid. Bovendien wordt

het spelen in de zaal niet ondersteund door
de NBB en is het NBB-rekenprogramma niet
beschikbaar. Zodra dat weer wel het geval
is zijn we voornemens om weer in de zaal te
gaan spelen.
Een voorwaarde voor het spelen in De
Vleugel is echter wel dat er voldoende
begeleiding is. Daarvoor zoeken wij nog een
corona-coördinator. Zonder voldoende
begeleiding kan het niet doorgaan.
Informatie hierover bij het bestuur.

• Lustrum
Onze club is opgericht in september 1966 en
bestaat in 2021 dus 55 jaar. Om dit leuk te
kunnen vieren hebben we hiervoor de
laatste jaren geld gereserveerd. Echter: ook
hier zit het coronavirus ons dwars. Het is nog
onduidelijk of we dit jaar met ons allen een
feestje kunnen vieren. Het bestuur heeft

daarom besloten de lustrumviering uit te
stellen totdat duidelijk is wanneer dat wel
weer kan.
Het feestje houden jullie zeker tegoed!
Marian Reijmers
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3 - Notulen Algemene ledenvergadering 4 februari 2020
Aanwezig:
Het bestuur:
• Marian Reijmers (voorzitter)
• Liesbeth van Hees (secretaris)
• Kees van ‘t Hul (penningmeester)
• Sjoerd de Haan (technische commissie)
• Jenny Omvlee (algemeen lid)
50 leden:
Siebe Auwerda, Willem van den Berg, Johan
Boonmann, Joke Boot, Ans Christiaanse, Olaf
Duin, Lowie Geertse, Wil de Gids, Jack
Graveland, Eliza Guse, Gaby de Haan, Gerrit
Hakvoort, Arné Heijmans, Ton van Hoek, Ank
Hoogeveen, Daan Hoogwater, Marijke
Jansen, Ina Jansen, Gerda Janssen, Trees
Jongen, Wil Jutte, Ingrid Kappe, Nelleke van
der Lee, Elly Legerstee, Jan Lieben, Rossend
Llurba, Leen van Meeteren, Marleen Mergler,
Juliet Moll, Bart Moors, Anneke Nonhebel,
Aad van ’t Noordende, Henk Oers, Leo
Pruijsers, Hanny Reneman, Henk Schreuder,
Martha Schütz, Fred Slemmer, Hein van
Velzen, Joke van Velzen, Truus Verhaar, Alex
Visser, Frans de Vreede, Huib Woudstra, Jan
van der Zanden.
Afwezig:
17 leden:
Cees van der Ent, Corrie Gerritsen, Marijke
Graveland, Paul van der Grinten, Mieke
Ham, Marinus Hom, Anke Hom, Hennie Koch,
Fred van Leeuwen, Karel Mulder, Jacques
Nonhebel, Tineke Ruiter, Milton Russel, Ria
Schoneveld, Kitty Verkade, Carola Vidor,
Henk Wijnen.
1.Opening en mededelingen
a. Marian opent de vergadering om 19.18
uur.
b. Denksportcentrum: we gaan door met
zoeken. Er zijn af en toe ontwikkelingen,
Marian houdt ons op de hoogte.
2.Notulen ALV 15 januari 2019
Geen opmerkingen.
Aanvaard/vastgesteld.
3.Jaarverslag van de secretaris
Vastgesteld.

4.Financiën
➢ Afgelopen jaar 2019. Alles is goed gegaan
zoals te lezen in jaarverslag. Er is € 250,ontvangen van de werkgroep Ledenwerving en verder is alles volgens de
begroting.
➢ De kascommissie wordt gevraagd om zich
te melden. De kascommissie adviseert de
ALV om het bestuur decharge te verlenen
voor het gevoerde financiële beleid.
De ALV gaat akkoord.
➢ Begroting 2020; weinig anders dan 2019.
Er is een kleine verhoging van uitgaven
voor de drives. Ook willen we niet een te
grote reserve opbouwen. Geen vragen.
5. Wedstrijdzaken
Sjoerd: Het wisselende wedstrijdleiderschap
wordt doorgezet. De aan -en afmeldprocedures moeten worden gewijzigd.
In de statuten staat dit proces beschreven in
artikel 3. Sjoerd brengt de artikelwijziging in
stemming. Ook het afmelden via het
afmeldbriefje op de speelavond is een
afmeldoptie, die zal nog worden
toegevoegd. Met stemming aangenomen.
6. Ledenwerving
a. Activiteiten/cursussen gaan door. In sept.dec. startte een beginnerscursus met 24
deelnemers, afgesloten met oefenen op
de speelavond van de verenigingen.
Deze week begint de vervolgcursus met
32 deelnemers. Ook dan komt er weer
een speelavond op de verschillende
clubs. We hopen op nieuwe leden uit
deze cursus.
b. Minibridge: op een school is er een
jeugdprogramma.
7. Bestuur
Reglementair zijn voorzitter Marian Reijmers
en algemeen lid Sjoerd de Haan aftredend.
Beiden zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten
konden zich tot 28 januari melden bij het
bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten;
Marian en Sjoerd worden herkozen.
8. Commissies
➢ Kascommissie: Ton van Hoek, Marijke
Jansen en Nelleke vd Lee.
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Nelleke wil graag stoppen. Er wordt een
nieuw lid gezocht voor de kascommissie.
Siebe Auwerda meldt zich hiervoor.
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar
inzet.

worden bedankt voor hun inzet.
9. Jaarprogramma 2019-2020
In het programma staat er een tussencompetitie i.v.m. viertallen. Als dat niet kan
gaan we door met de ranking.
De data van 2021 staan verkeerd in het
concept-jaarprogramma in het Ei.
Op de website staan ze wel goed.

➢ Technische commissie: Sjoerd de Haan,
Ank Hoogeveen, Leo Pruijsers, Ton van
Hoek en Fred Slemmer. Ook zij worden
hartelijk bedankt voor hun inzet.
De dupliceerders: Ingrid Kappe, Arné
Heijmans, Frans de Vreede, Juliet Moll,
Sjoerd de Haan, Marinus Hom en Fred
Slemmer worden ook zeer hartelijk
bedankt voor de inzet.

10. Rondvraag
Sjoerd vult aan: Ton van Hoek heeft vorig
jaar af en toe wat uitgelegd over de
wedstrijdregels en dat gaat hij weer doen.
Verder geen vragen.

➢ Lustrumcommissie: Fred van Leeuwen, Ria
Schoneveld, Eliza Guse en Jenny Omvlee
werken rustig voort aan de plannen en

11. Sluiting
Marian sluit de vergadering om 19.35 uur.



4 - Jaarverslag van de secretaris
Beste leden,
Het Corona-jaar 2020 is voorbij en weer is er
een heel Ei gevuld met bridgenieuws! Dit
jaar wil ik als secretaris iedereen bedanken
voor het geduld en begrip voor het niet
meer kunnen spelen in de grote zaal van
buurthuis De Vleugel en ook vooral voor het
enthousiasme en de flexibiliteit om met meer
dan de helft van de leden lekker online door
te spelen op Stepbridge.
Als secretaris heb ik de taak om schriftelijke
verslaglegging (notulen) van alle besluiten te
maken, de ledenlijst bij te houden en tijdig
de leden op te roepen voor de ALV.
In 2021 zal de ALV op dinsdag 16 februari
zijn. U ontvangt na Oud en Nieuw dit Ei met
de procedure daarvoor omdat we ervan
uitgaan dat we ook in het begin van 2021
misschien nog niet live bij elkaar kunnen
komen. Wel zijn er alvast een agenda, de
notulen van de vorige ALV, het financieel
jaarverslag en een begroting voor 2021.
Ledenwisselingen:
In 2020 hebben we twee nieuwe leden erbij
gekregen: Toine Schreuder en Bart Kommers
in december, zij spelen al een tijdje mee op
Step. Fred van Leeuwen heeft wegens
gezondheidsredenen opgezegd.

Het officiële ledenaantal per 1 januari 2021
is: 70. Een leuk gevolg van online spelen is,
dat als leden naar de andere kant van het
land verhuizen, ze gewoon lid blijven.
Jaarprogramma 2020:
In 2020 zijn er 10 live speelavonden geweest
(tot 10 maart) en vanaf 21 april, toen we
allemaal van de eerste schrik bekomen
waren, werd er al op Step online de eerste
clubavond gehouden.
Wat een geweldig werk van Sjoerd, Ank en
allen die daar zo hard aan gesleurd hebben.
Er waren ook meteen nieuwe online
wedstrijdleiders: naast Sjoerd en Ank ook
Kees, Huib en Lowie. En verslaggevers: Juliet,
Marian, Sjoerd en Jenny: Hulde!
Er was een zomercompetitie en in september werd ook de halve finale van Ruitenboer, waar Jenny en Ank aan hebben
meegedaan, online gehouden.
Om iedereen te bedanken voor het
afgelopen jaar hebben we iedereen een
chocoladeletter een mondkapje en een
Special Edition Ei gegeven. Jenny en Marian,
veel dank hiervoor! Wat hebben we
geweldige lieve, leuke en enthousiaste
reacties gekregen, ik blijf het zeggen: wat is
Prometheus toch een fijne en bijzondere
club!
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Lustrum
2021 is het lustrumjaar. Het bestuur heeft
besloten om het vieren van het lustrum 55
jaar BC Prometheus op te schuiven totdat
we weer allemaal bij elkaar kunnen zijn om
het gezamenlijk te kunnen vieren.
Er wordt gewoon doorgespaard en opgepot
Dat gaan we groots vieren, dus nog even
volhouden!
Live spelen in 2021
Ook voor het kalenderjaar 2021 heb ik de
grote zaal van buurthuis De Vleugel gereserveerd op de dinsdagavond, om meteen te
kunnen spelen als het weer veilig genoeg is.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar een
paar keer bij elkaar (op afstand) gezeten en
online overlegd over die mogelijkheid. Er is al

een paar keer gevraagd om hulp en er zijn
ook heel veel positieve reacties geweest,
dus zodra het kan zullen we dat proberen te
organiseren. Je kunt het zien als een normale
corveebeurt. Dus, live spelen = meehelpen!
Rooster van aftreden bestuur
Volgens het rooster van aftreden zal in 2021
de penningmeester aftreden. Kees van ’t Hul
treedt af en Nelleke van der Lee wordt
voorgedragen als zijn opvolger.
Als je je ook een tijdje voor de vereniging wilt
inzetten dan horen we dat heel graag, zeg
het even tegen Marian, Jenny, Sjoerd, Kees
of mij,
Liesbeth van Hees



5 - Jaarverslag van de penningmeester
Ook op financieel gebied was 2020 een
bijzonder jaar.
In de afgelopen jaren wisten wij onze
inkomsten en uitgaven vooraf redelijk in te
schatten en bleef dit in het lopende jaar
keurig in balans. Dit jaar verliep het heel
anders, met als uitschieters onze zaalhuur als
positief resultaat en uitgaven voor
toernooien en (sinterklaas-)presentjes als
negatief resultaat t.o.v. de begroting.
Uiteindelijk hebben wij in 2020 een positief
resultaat gehad van ca. € 520,-.
Meer details zijn vermeld in de balans 2020.
Voor de begroting van 2021 heeft het
bestuur voorgesteld via de ALV om éénmalig
een contributieverlaging te geven van € 20,per lid. Dit als compensatie voor het niet

doorgaan van de vele Prometheus activiteiten in 2020.
Voor de begroting van 2021 betekent dit dat
wij door deze contributieverlaging een
negatief resultaat verwachten van omstreeks € 740-. Als penningmeester kan ik met
dit éénmalige negatief resultaat leven;
tenslotte hebben wij een gezond eigen
vermogen en mogen dat in deze bijzondere
tijden best wel aanspreken.
De balans 2020 alsmede de begroting 2021
worden via de mail apart opgestuurd naar
alle leden. De verklaring van de kascommissie volgt hieronder.
Kees van ‘t Hul



5 - Verslag van de Kascommissie
De Kascommissie van de Bridgeclub
Prometheus bestaande uit Marijke Jansen,
Ton van Hoek en Siebe Auwerda heeft een
onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van
de gevoerde financiële administratie over
het boekjaar 2020.
Gezien de bijzondere situatie dit jaar is het
onderzoek uitgevoerd op basis van

elektronische informatie.
Het controleren van de gevoerde administratie geeft aan dat de uitgaven en
inkomsten over het jaar 2020 overeenkomen
met de gegevens op de balans en de
resultatenverantwoording, zoals die aan de
leden is opgestuurd in januari 2021.
Op basis van dit onderzoek adviseert de
kascommissie de Algemene Ledenverga-
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dering van Prometheus, het bestuur te
dechargeren voor het gevoerde financiële
beleid over het jaar 2020.

Dit verslag is niet ondertekend.
Van elk van de leden van de Kascommissie
heeft de penningmeester van Prometheus
een mail ontvangen waarin bovenstaande
wordt bevestigd.

Aldus opgemaakt door de Kascommissie
begin januari 2021.
Marijke Jansen, Ton van Hoek, Siebe
Auwerda



6 - Jaarverslag van de Technische Commissie
Op 15 maart 2020 werden we vanwege het
COVID-19 virus gedwongen te stoppen met
fysiek spelen. Nadat duidelijk werd dat de
pandemie een langdurige kwestie zou
worden, werd besloten met de club te gaan
spelen op Stepbridge. Op 21 april speelden
we onze eerste clubavond met 32
deelnemers op Step. In de loop van de tijd is
dat aantal gegroeid tot ca 44, waarbij we
ook een aantal gasten hebben. Met dank
aan de NBB die het mogelijk heeft gemaakt
om als club op Stepbridge te spelen.
We zijn begonnen met drie wedstrijdleiders
(Ank Hoogeveen, Kees van ’t Hul, Sjoerd de
Haan) die bij toerbeurt dienst hebben, maar
anders dan bij het fysieke bridge kan de

wedstrijdleider niet meespelen. Om te
voorkomen dat de wedstrijdleiders te vaak
niet kunnen spelen is het aantal
wedstrijdleiders met twee (Lowie Geertse en
Huib ) uitgebreid met tot vijf.
Naarmate de regels versoepeld werden,
kwam er uitzicht op fysiek spelen met
maximaal 24 personen in de Vleugel. De
grootste obstakels, o.a. rond ventilatie, zijn
opgeruimd. Het bestuur heeft het
voornemen om, zodra de regels dat
toelaten, fysiek te gaan spelen in de Vleugel.
Een voorwaarde is de beschikbaarheid van
voldoende vrijwilligers.
Sjoerd de Haan



7 - Ledenwerving
Net als vorige jaren hebben we dit jaar weer
samen met Gisolf, ODD en De Gaech
bridgecursussen georganiseerd. Door de
coronapandemie kwam hieraan echter een
abrupt einde.
In september 2019 startte de beginnerscursus
Flits-1, waarna de cursisten in januari 2020 het
bridgen in de praktijk brachten bij de vier
clubs. Ook bij ons kwamen er op twee
avonden cursisten. Ze speelden in een apart
oefenlijntje onder begeleiding van Marian
en Siebe. Daarna ging in februari de vervolgcursus Flits-2 van start: twee groepen met in
totaal 40 cursisten. Docenten waren weer
Peer Relou op maandag en Teun Huijer op
woensdag. Bij Teun bood ik ondersteuning
vanwege de grootte van de groep.

En toen moesten we door het coronavirus de
cursus halverwege (na zes lessen) opschorten. Uiteindelijk ging het allemaal langer
duren dan we in eerste instantie dachten en
hebben we de cursisten gevraagd wat ze
wilden. Van de 40 cursisten wilde het grootste deel (32) wachten tot fysiek bridge weer
mogelijk is. Daarom wachten we nu tot het
moment dat wij de cursusavonden weer op
een verantwoorde manier kunnen
organiseren.
En dus was er dit jaar geen instroom van
cursisten bij onze club, maar leuk genoeg
wel op en andere manier. Twee gastspelers
op onze Stepbridgeavonden hebben zich als
nieuw lid van onze club aangemeld.
Jenny Omvlee
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9 - Commissies
Kascontrole commissie
De Kascommissie bestaat uit Marijke Jansen,
Ton van Hoek en Siebe Auwerda.
Marijke treedt af. Omdat de commissie
volgens de statuten uit twee leden en een
reservelid moet bestaan, zoeken we een
opvolger voor Marijke.
Wie wil het nieuwe reservelid worden?
Gegadigden kunnen zich melden via
secretariaat@bridgeclubprometheus.nl.
Technische commissie
De TC betaat uit Leo Pruijsers, Ank
Hoogeveen, Sjoerd de Haan, Ton van Hoek
en Fred Slemmer. Fred treedt dit jaar af.
Lustrumcommissie
De commissie bestaat – door het opzeggen
als clublid van Fred van Leeuwen - uit drie
leden: Ria Schoneveld, Eliza Guse, Jenny
Omvlee.



10 - Concept-jaarprogramma
2021-2022
augustus 2021
31 bridge
september 2021
7
bridge
14 bridge
21 bridge
28 bridge

oktober 2021
5
bridge
12
bridge
19
vriendendrive
26
bridge

november 2021
2
bridge
9
bridge
16 bridge
23 bridge
30 sinterklaasdrive

december 2021
7
bridge
14
bridge
21
kerstdrive
28
geen bridge

januari 2022
4
bridge
11 bridge
18 bridge
25 bridge

februari 2022
1
alv / bridge
8
bridge
15
bridge
22
krokusdrive

maart 2022
1
ruitenboer *
8
bridge
15 bridge
22 bridge
29 bridge

april 2022
5
bridge
12
paasdrive
19
bridge
26
bridge

mei 2022
3
bridge
10 bridge
17 bridge
24 bridge
31 slotdrive

juni-juli-augustus
zomerstop

* De ruitenboer data zijn nog onbekend



ALV 2020: Nelleke leest de verklaring
van de kascommissie voor

Seizoen 2019-2020
geen club- en slemkampioenen
en geen
meesterpuntenladderwinnaar
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Competities en drives 2020
Rankingcompetitie (t/m 10-3-2020)
1 Olaf Duin & Arné Heijmans
2 Elly Legerstee & Fred Slemmer
3 Siebe Auwerda & Cees van der Ent
4 Ina Jansen & Karel Mulder
5 Eliza Guse & Bart Moors
Kerstdrive (17-12-2019)
A-lijn
1 Daan Hoogwater & Leo Pruijsers
2 Henk Schreuder & Frans de Vreede
3 Ina Jansen & Karel Mulder
4 Evert & Emmy Angad Gaur
5 Siebe Auwerda & Cees van der Ent
B-lijn
1 Trees Jongen & Ria Schoneveld
2 Joke van Velzen & Hein van Velzen
3 Marian Reijmers & Martha Schütz
4 Leen van Meeteren & Milton Russel
4 Anke Hom & Liesbeth van Hees
Krokusdrive (18-2-2020)
A-lijn NZ
1 Henk Schreuder & Frans de Vreede
2 Olaf Duin & Arné Heijmans
3 Daan Hoogwater & Leo Pruijsers
A-lijn OW
1 Ina Jansen & Marijke Graveland
2 Siebe Auwerda & Cees van der Ent
3 Elly Legerstee & Fred Slemmer
Gerrit Hakvoort & Rossend Llurba
B-lijn NZ
1 Gaby de Haan & Sjoerd de Haan
2 Ingrid Kappe & Marleen Mergler
3 Milton Russel & Hedy Steensma
B-lijn OW
1 Paul van der Grinten & Henk Wijnen
2 Jan Lieben & Johan Boonmann
3 Joke van Velzen & Hein van Velzen

182,5
177,8
177,1
175,6
170,4

Ruitenboer (3-3-2020)
1 Henk Schreuder & Frans de Vreede
2 Kees van ’t Hul & Ton van Hoek
3 Anke Hom & Marijke Graveland
4 Ank Hoogeveen & Jenny Omvlee
5 Olaf Duin & Leo Pruijsers
Marinus Hom & Milton Russel

64,17%
63,75%
62,50%
61,67%
56,46%
56,46%

63,95%
63,61%
57,82%
54,08%
52,38%
64,97%
63,27%
56,46%
56,12%
56,12%

56,94%
56,25%
55,21%
61,46%
51,74%
51,39%
51,39%
55,32%
53,75%
52,92%
56,60%
55,90%
54,86%

Bij afwezigheid van de voorzitter reikte Jenny de
ruitenboerwijn uit aan de winnaars Frans en Henk



Stepbridge
Langstedagdrive (23-6-2020)
1. Joke van Velzen & Hein van Velzen
2. Leen van Meeteren & Henk Wijnen
3. Karel Mulder & Truus Verhaar
4. Eliza Guse & Bart Moors
5. Willem vd Berg & Peter Steenweg

59,55%
56,86%
55,47%
54,62%
54,17%

Zomercompetitie (9-6-2020 t/m 25-8-2020)
1 Rossend Llurba
60,91%
2 Olaf Duin
59,62%
3 Juliet Moll
57,32%
4 Elly Legerstee
56,82%
Fred Slemmer
56,82%
Kerstdrive (22-12-2020)
1 Arne Heijmans & Olaf Duin
Jenny Omvlee & Henk Wijnen
3 Gaby de Haan & Sjoerd de Haan
4 Juliet Moll & Kees van ‘t Hul
5 Fred Slemmer & Rossend Llurba

Henk, Paul, Marijke, Frans, Gaby, Sjoerd, Ina, Henk
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61,81%
61,81%
61,11%
57,87%
55,56%

Oplossing bridgeprobleem 1

Oplossing bridgeprobleem 2

West komt uit met ♥H. Zuid neemt de eerste
slag met ♥A en lijkt geen verliezers te
hebben.
Leider Zuid moet zo snel mogelijk de troeven
trekken om geen introevers te krijgen.
Zuid neemt A en H in de dummy en moet
dan oversteken naar de hand om de laatste
troef te trekken.
Er is enig gevaar om over te steken in de
klaveren, dus het veiligst is om dat te doen
door een ruitenslag van Noord te troeven in
de hand.
Na het winnen van een hoge ruiten wordt
de tweede ruitenslag getroefd met de V of
de B.
Met de overgebleven troefhonneur trekt Zuid
nu de laatste troef en claimt de rest van de
slagen.

West komt uit met B die houdt en vervolgt
met 10.
Na het troeven van de tweede ruitenslag
ziet Zuid dat er twee zekere troefverliezers
zijn, ♥A en ♥H. Daarom is het nodig om
ervan uit te gaan dat de schoppensnit goed
zit. De dummy heeft twee entrees die Zuid
kan gebruiken om tweemaal de schoppensnit te nemen. Maar eerst moeten de troeven worden getrokken.
Omdat de entrees in Noord nodig zijn voor
de schoppensnit moeten de troeven
getrokken worden uit de hand.
Zuid moet starten met een kleine harten, niet
met ♥V of de ♥B. Als de troeven 2-2 zitten zijn
er nooit meer dan twee troefverliezers, maar
als de troeven 3-1 zitten kan Zuid het contract alleen maken als ♥A of ♥H singleton zit
in Oost of West. Als de troeven 4-0 zitten is 4♥
kansloos.

Hoe maakt Zuid 7?

Het hele spel:
Noord / ♥H uit

 10 9 8
 H V B 10 9
 10 9 8 7 6


AH
A
AHVB
HV8765

W

N
Z

O

Hoe maakt Zuid 4?

Het hele spel:

76
87654
543
 B 10 9

VB5432
32
2
A432

Zuid 4
B uit

765
 H 10 9
 H B 10 9
 10 9 8

Olaf Duin


432
432
V432
HVB

W

N
Z

O

AVB
VB8765
5
A32

 H 10 9 8
A
A876
7654

Olaf Duin


Krokusdrive…. voor iedereen prijs

Nelleke, Fred, Gerrit, Rossend, Marijke, Kees,
Juliet, Truus. Zttend Elly en Mies (gast)

Tineke, Hanny, Mieke, Wil, Ans, Hans (gast), Jenny
en zittend Ank
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Winnaars Stepbridgeavonden

Bridge alfabet

21-4
28-4
5-5
12-5
19-5
26-5
2-6
9-6
16-6
23-6
30-6
7-7
14-7
21-7
28-7
4-8
11-8
18-8
25-8
1-9
8-9
15-9
22-9
29-9
6-10
13-10
20-10
27-10
3-11
10-11
17-11
24-11
1-12
8-12
15-12
22-12

A is van a-lijn waarin de sterkste
bridgers spelen
B is van bridgen, wat we warm
aanbevelen
C is van contract: dat is dat je haalt
wat je biedt
D is van doublet, als je denkt:
dat maken ze niet
E is van een entree naar de andere
kant
F is van fit: je hebt samen acht in
de hand
G is van gambling 3SA, met dichte
lage kleur
H is van hand en honneur-ophonneur
I is van ingooi, dat overkomt je niet
graag
J is van jumpen, dan blijf je niet
laag
K is van kaarten, geen spel is er
gaver
L is van lage kleuren: de ruiten en
klaver
M is van manche spelen met of zonder
troeven
N is van nakaarten, dat zou niet altijd
hoeven
O is van overtroeven, dan maak je
de slag
P is van pas, als je qua punten niet
bieden mag
Q is van quivive: daarop moet je
wel zijn
R is van redoublet: dat klinkt niet
echt fijn
S is van strafdoublet: down moet dat
contract
T is van troef, de kleur waarmee je
slagen pakt
U is van uitnemen: om zelf beter te
scoren
V is van verzaken, dat kan niet
bekoren
W is van wisselen: na elke ronde doen
we het
X is van X, dat staat voor doublet
Y is van ijzersterk, dat zijn achteraf
de verhalen
Z is van zaaltop: die zou je graag
halen

29-12

Olaf Duin & Rossend LLurba
Olaf Duin & Rossend LLurba
Joke & Hein van Velzen
Bart Moors & Eliza Guse
Olaf Duin & Rossend LLurba
Juliet Moll & Kees van ‘t Hul
Elly Legerstee & Fred Slemmer
Bart Moors & Eliza Guse
Elly Legerstee & Fred Slemmer
Joke & Hein van Velzen
Olaf Duin & Rossend LLurba
Olaf Duin & Rossend LLurba
Huib Woudstra & Lowie Geertse
Elly Legerstee & Fred Slemmer
Ingrid Kappe & Marleen Mergler
Juliet Moll & Kees van ‘t Hul
Willem vd Berg & Peter Steenweg
Rossend Llurba & Enno Dreef
Olaf Duin & Rossend LLurba
Joke & Hein van Velzen
Olaf Duin & Rossend LLurba
Bart Moors & Eliza Guse
Bart Moors & Eliza Guse
Ank Hoogeveen & Jenny Omvlee
Annelies & Henk van der Hee
Fred Slemmer & Rossend Llurba
Karel Mulder & Truus Verhaar
Arne Heijmans & Olaf Duin
Bart Kommers & Toine Schreuder
Fred Slemmer & Rossend Llurba
Siebe Auwerda & Henk Schreuder
Arne Heijmans & Olaf Duin
Fred Slemmer & Rossend Llurba
Fred Slemmer & Rossend Llurba
Bart Moors & Eliza Guse
Arne Heijmans & Olaf Duin
Jenny Omvlee & Henk Wijnen
Arne Heijmans & Olaf Duin



72,39%
64,29%
62,11%
63,02%
61,11%
63,43%
64,53%
70,14%
60,42%
59,55%
62,24%
68,45%
65,36%
62,67%
62,50%
69,79%
60,71%
67,19%
61,98%
60,90%
61,72%
58,68%
67,59%
60,07%
64,10%
60,19%
62,46%
59,68%
65,23%
61,16%
66,69%
62,73%
63,01%
61,83%
62,87%
61,81%
61,81%
65,05%

Vrij naar: ‘Bridge alfabet’ op gedichten-web.nl

Willem, Ton, Cock, Hedy, Milton, Peter
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Speeldata seizoen 20/21

Wintercompetitie

januari 2021
5
bridge
12 bridge
19 bridge
26 bridge

februari 2021
2
bridge
9
bridge
16
alv / bridge
23
bridge

Van 1 december 2020 t/m 23 februari spelen
we een individuele wintercompetitie op
Stepbridge. Je moet minimaal 9 maal
meedoen en alleen de 9 beste scores tellen.
En helaas voor onze gasten... alleen
clubleden kunnen winterkampioen worden!

maart 2021
2
ruitenboer
9
bridge
16 bridge
23 bridge
30 paasdrive

april 2021
6
bridge
13
bridge
20
bridge
27
geen bridge?

mei 2021
4
geen bridge?
11 bridge
18 bridge
25 slotdrive

juni-juli-augustus
zomerstop

27 april: koningsdag
4 mei: dodenherdenking



Verhinderd?
Svp bijtijds afmelden!
Stepbridge
Laat het Ank even weten
Mail, bel, sms of app haar op
ankhoogeveen@ziggo.nl
06-2253 6850
Bridge in De Vleugel
Tijdens coronamaatregelen:
af- en aanmelden altijd via de website.
www.bridgeclubprometheus.nl

Ruitenboer 2021

➢ 2 maart Voorronde
➢ 28 maart Halve finale
➢ 18 april
Finale



Inloggen op de NBB-clubsite
Hoe doe je dat?
Ga naar https://22001.bridge.nl/ en kies
rechtsboven voor inloggen. Op het
volgende scherm kun je nu inloggen met je
NBB-nummer en wachtwoord.

Zodra we weer als vanouds
kunnen bridgen kan afmelden
➢ via de afmeldlijst in de Vleugel
of
vóór 15.00 uur:
➢ via de website of via mail
afmelden@bridgeclubprometheus.nl.
tot 17.30 uur:
➢ door even te bellen met
de dienstdoende wedstrijdleider
(zie telefoonnummers
op de website, onder Contact)



Als je nog geen wachtwoord hebt, dan kun
je dat hier aanmaken (2e optie rechts).
Als je bent ingelogd kun je o.a. de ledenlijst
bekijken: ga naar Clubinformatie en kies
Leden (via de menuopties links).

Veel bridgeplezier in
het nieuwe jaar!
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