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Van de voorzitter 
 
Na een aantal mooie dagen in mei is het weer nu bar en boos. 
Terwijl ik dit zit te schrijven giert de wind rond het huis en geeft 
de barometer regen aan. Toch zitten we al in mei en het 
vakantieseizoen breekt aan. Voor Prometheus is mei een maand 
waarin we afscheid nemen van onze speelruimte aan de Michiel 
de Ruijterweg. Aan het hoofdgebouw hangen aan de zijde van de 
Schoenmakerstraat twee grote borden aan de gevel waarop staat 
dat er woningen in de verkoop komen. Deze woningen worden 
gebouwd in het hoofdgebouw. Voor je het weet is onze huidige 
bridgelocatie omgetoverd in een appartement en wordt er weer 
bridge gespeeld .... maar nu in de huiskamer. Voor een 
bridgeclub is het lastig om een nieuwe geschikte locatie te 
vinden. We hadden de verwachting dat dit mogelijk was binnen 
een van de gebouwen van de TU Delft, maar door 
beschikbaarheid en of regelgeving was dit niet mogelijk. Ik ben 
dan ook blij dat er een nieuwe geschikte ruimte, helaas buiten de 
TU Delft, is gevonden zodat wij na de zomervakantie weer een 
speelruimte hebben. 
 
Tijdens de zomervakantie ligt onze bridgeclub stil. U gaat 
misschien op reis, trekt erop uit naar verre landen of blijft lekker 
dicht bij huis. Vele bridgen ook in deze vakantietijd met 
kennissen of vrienden thuis, of nemen deel aan zomerbridge bij 
een van de clubs in Delft of omgeving. 
Wat u ook onderneemt, ik wens u een plezierige vakantietijd toe. 
 
Eric Winkel 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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De opening 
 
Het eerste nummer van “Het Ei” van dit jaar is ook ons eerste 
“Ei”. We hebben het stokje overgenomen van Roelof Koekoek. 
En traditiegetrouw beginnen ook wij met ‘De opening’. 
Nu zijn wij beiden niet zulke geweldige schrijvers, dus zijn we – 
willen we er iets meer van maken dan alleen een bestuursorgaan 
- voor het vullen van dit blad afhankelijk van jullie allemaal!  
 
Zoals onze voorzitter al schreef in het laatste nummer: “Onder u 
moeten toch mensen zitten met de nodige verborgen talenten om 
te kunnen verhalen wat er heeft plaatsgevonden aan de 
bridgetafel op de club of thuis.”  Alleen waar zijn ze... die 
mensen met dat verborgen talent?  
 
Voor dit mei-Ei hebben we een aantal clubleden aangeschreven 
met de vraag kopij aan te leveren. Dit had echter nog niet het 
gewenste resultaat, maar het was dan ook erg kort dag... 
Daarom vragen we jullie nu alvast na te denken over leuke 
stukjes voor een volgend Ei. Tijd te over immers... de komende 
maanden elke dinsdagavond vrij – wie weet borrelen er dan wat 
leuke verhalen op.... 
 
Graag ontvangen we van jullie kopij voor een volgend nummer. 
Ook als je ideeën hebt over onderwerpen die in “Het Ei” aan bod 
moeten komen dan horen we dat graag! 
 
Nu over dit Ei... 
Gelukkig hebben we wat stukjes los weten te peuteren bij de 
bestuursleden. Zoals het hoort zijn er veel bridgeonderwerpen: 
bridgelocatie, bridgecursus, bridgemates, bridgekoffertje en 
natuurlijk ontbreken de bridgeuitslagen van de afgelopen 
maanden niet. De slem- en clubkampioenen zijn inmiddels 
bekend: Gefeliciteerd allemaal!  
De feestcommissie ter viering van het 8e lustrum licht nogmaals 
een tipje van de sluier over wat er staat te gebeuren op de 
jubileumdag in september. Maar ze blijven op de vlakte: wat en 
waar precies is nog even geheim. 
Er is een stukje van Roelof Koekoek: hij speelt al een tijdje niet 
meer op de club, maar was nog steeds op de achtergrond 
aanwezig. Neemt hij dan nu toch echt afscheid? De tijd zal het 
leren... 
Kijk ook eens naar de bridgegeboden op pagina 9: wie weet 
zitten er nog leuke tips tussen! En in navolging van het vorige 
nummer, zijn we ook nu de sudoku-liefhebber niet vergeten. 
 
Ons eerste ei is gelegd!!! 
We wensen jullie veel leesplezier en een prettige zomer! 
 
Eliza Guse  
Jenny Omvlee 
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Agenda 
 
29 augustus:  start bridgeseizoen 
 in de nieuwe locatie: 
 Kerkelijk Centrum 
 Zuideindseweg 7  
 Delfgauw 
 
8 september:  viering 8e lustrum 
 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Wel en wee onder de leden 
 
Wat mij betreft leeft onze vereniging onder een goed 
gesternte: weinig wee, en behoorlijk veel positieve 
dingen. 
Neem nou onze nieuwe huisvesting... veel gezocht, 
lang rondgekeken en gebeld, en uiteindelijk 
gevonden; we kunnen dus ook in het nieuwe 
speelseizoen weer als vereniging bridgen. Alle 
daarbij horende zaken worden door ons bestuur, in 
samenwerking met de CAPV (en het CvB) onder de 
loep genomen, en de tijd zal leren hoe verder om te 
gaan met de situatie. 
Dan zijn er de nieuwe bridgemates, die –na even 
wennen- vast een positieve invloed op de snelheid 
van de uitslag-berekening gaan hebben; spannend! 
Ook niet te vergeten: de viering van ons aanstaande 
lustrum op 8 september (zet de datum duidelijk in uw 
agenda!!), waarover elders in dit blad meer. 
En dan helaas nog bericht van verlaten van de club 
door onze ouwe getrouwen Riet en Ab Groen. Ook 
Lucie Bolwidt en Andrew Hale spelen niet meer bij 
ons.  
Onze vereniging is hard toe aan wat nieuwe leden; 
hopelijk vinden we die bij de overstap van cursisten 
in de richting van de club. 
Verder zullen we aan werving gaan doen ( doen jullie 
allemaal mee!!), en willen we ook in september weer 
met cursussen verder gaan. Dus: heeft u iemand in 
uw omgeving die hiervoor in aanmerking komt: 
meldt het ons svp. 
 
Voor nu: goede zomer, en tot de laatste dinsdag van 
augustus in onze nieuwe speellocatie. 
 
Arné Heijmans 

♣ ♦ ♥ ♠ 
Nieuwe speelruimte 
 
Na de zomerstop gaan we dus spelen in een nieuwe 
locatie. Zoals iedereen inmiddels wel weet is de 
kantine van het TU-hoofdgebouw niet meer 
beschikbaar. Na een maandenlange zoektocht, 
gesprekken met moederbestuur en briefwisseling met 
College van Bestuur, is het niet gelukt een speelplek 
in de TU-wijk te vinden. Maar dankzij tips van leden 
is er toch een nieuwe speelgelegenheid gevonden! 
Weliswaar niet in Delft, maar toch ook niet ver daar 
buiten.  
 

 
 

Vanaf 29 augustus spelen we in het Kerkelijk 
Centrum, Zuideindseweg 7 in Delfgauw.  
 
Voor de meeste fietsers onder ons is het waarschijn-
lijk iets langer fietsen. Voor de automobilisten zijn er 
voldoende parkeerplaatsen. En anderen kunnen de 
bus pakken: lijn 121 stopt op een minuutje lopen 
afstand. 
 
De ruimte, tafels, meubilair, licht en verwarming: het 
is allemaal door het bestuur geschikt bevonden. 
Bovendien is de huurprijs betaalbaar en de ruimte 
beschikbaar. En niet onbelangrijk: er is een 
rookruimte en er is een bar. Weliswaar liggen de 
prijzen er iets hoger dan we gewend zijn, toch zijn 
het nog steeds geen horecaprijzen. Ook staat er weer 
tegenover dat naborrelen mogelijk is. 
 
Wie weet gaan we er allemaal de sterren van de 
hemel spelen! Een kerkelijke speellocatie – daar moet 
toch de zegen op rusten... 
 
 

♠-40-♣-40-♦-40-♥-40-♠-40-♣-40 

Het lustrum-uitje:  
een tipje van de sluier... 
 
Onze lustrumuitspatting zullen we op 8 september 
2006 gaan vieren op het randje van onze provincie-
grens. Het wordt een dag met een gevarieerd 
programma. Naast natuurlijk wat spellen bridge, 
staan ontspannen excursies op het programma. Het 
geheel speelt zich af binnen de stadsgrenzen van onze 
bestemming.  
Gemakkelijke kleding is een juiste keuze, het is géén 
survival. Het sportieve element omvat -  naast het 
bridgen – een korte wandeling naar een museum en 
naar een ambachtelijke demonstratie.  
De eerste sportieve prestatie is: erg vroeg opstaan! 
We zullen namelijk om 8.15 uur verzamelen bij ons 
clubgebouw, waar dit ook moge zijn in het nieuwe 
speelseizoen. Om 8.30 uur gaan we dan met een 
touringcar op stap.  
 
Het programma wordt regelmatig afgewisseld voor 
een moment met een natje en een droogje, dus de 
thermosfles en het 12-uurtje mogen thuis blijven. 
Voor de niet-bridgende introducés hebben we enkele 
alternatieve activiteiten in petto. Na afloop van het 
dagprogramma gaan we richting Delft (of omgeving) 
voor een eenvoudige doch voedzame maaltijd en nog 
wat spellen bridge. 
Omstreeks 21.00 uur na de laatste serie spellen zullen 
enkele prijsjes worden uitgereikt. Tot zo’n 22.00 uur 
is er dan nog gelegenheid om bij een borrel na te 
praten met die mensen die je deze dag toevallig bent 
misgelopen. 
 
Zaterdagochtend zul je wel nodig hebben om even bij 
te komen van een vol dagje Prometheus bridge. 



 

Mei 2006 – pagina 5 

 
Met zovele mensen zijn er altijd bij met bijzondere 
wensen... Heeft u een dieet of andere wensen, geef 
het even door aan Arné, dan zullen wij proberen daar 
rekening mee te houden. 
 
Het lustrumcomité: Marinus Hom, Corry de Vreede, 
Belia Nijland en Arné Heijmans 
  

♠-40-♣-40-♦-40-♥-40-♠-40-♣-40 
 

Bridgecursus? 
 
Ook in het nieuwe seizoen willen we weer zoveel 
mogelijk mensen de gelegenheid bieden kennis te 
maken met het mooie bridgespel of hun kennis te 
verdiepen. Daarom gaan we in september waar-
schijnlijk weer van start met een bridgecursus. Er is 
nog overleg met de bridgedocent of dit een 
beginners- of vervolgcursus wordt. De vervolgcursus 
is dan bedoeld voor leden of cursisten die de eerste 
twee cursussen hebben gevolgd en nog wel wat bij 
willen leren. 
Mocht je geïnteresseerd zijn in een vervolgcursus, 
dan kun je dat natuurlijk even laten weten. 
 
We houden jullie op de hoogte…  

Informatie bij Arné Heijmans (e-mail: 
aeheijmans@tiscali.nl, telefoon: 015-2140825) of 
Ton Mulder (email: toncmulder@wanadoo.nl, 
telefoon: 015-2561736). 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Leuk! Kofferbridge! 
 
Dachten we. En het was ook leuk. 
 
In het vorige 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. 
 
Er kwam een inschrijflijst. Het koffertje ging met 
enkele clubleden mee naar huis en kwam weer terug. 
Ook wij schreven ons in, maakten afspraken met 
onze bridgevriendinnen en namen het koffertje mee 
naar huis. Aangezien het niet echt storm liep met de 
inschrijvingen was er niet echt haast bij om het 
koffertje te retourneren en hebben we er twee 
avonden voor uitgetrokken om het koffertje leeg te 
spelen. Op onze thuisbridgeavondjes spelen we nooit 
zoveel spellen, want er moet natuurlijk altijd eerst bij 
de koffie en tussendoor uitgebreid bijgepraat 
worden...  
 

Het waren twee gezellige avonden en we hebben leuk 
gespeeld, vaak ook hele andere contracten dan de 
vorige spelers. We zijn heel benieuwd naar de 
uitslag!  
Maar een echte competitie kun je dit natuurlijk niet 
noemen, want de spellen zijn 3 keer gespeeld door 6 
paren en daar bleef het bij... 
Of toch niet? Zijn er misschien toch nog andere paren 
die mee willen doen? Zo ja, meld dat dat even bij 
Nico... 
 
Jenny Omvlee 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Bridgemates bij Prometheus 
 
Wie wil niet aan het einde van de avond direct zijn 
score weten? Iedereen eigenlijk wel. 
We hebben in het verleden wel eens een poging 
hiertoe gedaan maar niet iedereen had het geduld om 
hierop te wachten. Dat men niet wil wachten heeft 
meerdere redenen. Wij hebben geen bar waar je nog 
even gezellig kunt napraten. We zitten niet in een 
gelegenheid die uitnodigt om nog even te blijven 
zitten en we moeten alles weer op zijn plaats zetten 
met vrijwilligers. Daarbij moeten er ook vrijwilligers 
zijn om de scores in te voren en twee computers 
beschikbaar zijn.  
 
Het bestuur bezon zich al een tijd om na afloop van 
een clubavond ‘direct’ de uitslag bekend te maken. In 
2005 is  al een eerste stap gezet door gebruik te gaan 
maken van het rekenprogramma Bridgemate, 
beschikbaar gesteld door de NBB. Bij dit 
rekenprogramma kan men ook werken met 
Bridgemates: dat zijn kastjes waarop je de scores 
kunt invoeren. De aanschafkosten van deze kastjes 
lagen echter ruim boven onze begroting. Voor twee 
lijnen van 16 paren zijn 16 kastjes nodig, en wij 
hadden een reservering voor plusminus 8 stuks.  
 
Maar... wij zijn niet de enige vereniging die graag 
gebruik wil maken van deze Bridgemates en de 
financiering niet sluitend heeft. Uit contacten met 
bridgeclub Gisolf bleek, dat deze eveneens gebruik 
wil maken van deze kastjes, maar tegen de 
financiering voor twee lijnen opzag.  
Daar Gisolf op donderdagavond speelt en wij op 
dinsdagavond zouden we optimaal gebruik kunnen 
maken van de Bridgemates  als we deze gezamenlijk 
aanschaffen. Omdat wij ook als bridgeclub vooruit 
willen en meer service aan onze leden willen bieden, 
heeft het bestuur besloten om samen met Gisolf voor 
twee lijnen Bridgemates aan te schaffen en de kosten 
te delen.  
Onze kosten daarvoor worden mede gedragen door 
een gift van het moederbestuur in verband met ons 
jubileum. Gekoppeld aan onze reservering voor 
materiaal hoeven we de reserves hiervoor niet aan te 
spreken. 
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Vele clubs hebben de stap van invoering al gezet. Het 
principe is eenvoudig. Elke speeltafel krijgt één 
kastje. Tevoren worden met de PC de ‘loopbriefjes’ 
in de kastjes geprogrammeerd. Na afloop van elke 
spelronde worden door ´Noord` het contract en het 
resultaat ingetoetst en door ´Oost` gecontroleerd en 
bevestigd. Na afloop van de speelavond is er à la 
minute een uitslag van de avond.  
Dat klinkt eenvoudig en dat is het ook; maar al met al 
zal het even wennen zijn aan het werken met deze 
kastjes, zowel aan de PC als aan de bridgetafels. 
 
Erik Winkel 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Waarom “Het Ei”? 
 
Waarom “Het Ei”? Waarom heet het clubblad van 
een bridgeclub “Het Ei”? Het verband ontgaat mij 
totaal. En in de vorige “Ei”eren heb ik ook geen 
verklaring kunnen vinden.  
Als je eens op het internet rondkijkt bij andere 
bridgeclubs dan kom je clubbladen tegen met namen 
die verwijzen naar dit geweldige spel (of die 
geweldige sport – zo je wilt), zoals Contract, Het 
Slemmetje, De Skwiez, De Overslag, Het Bridge 
Contract, Uitkomst, Open♥ig..... Kijk, dat zijn nou 
namen die ik snap. 
 
Maar ons clubblad heet dus “Het Ei”: het zal er vast 
mee te maken hebben dat iedereen zijn of haar ei er 
in kwijt moet kunnen. Alleen heb ik de indruk dat er 
tot nog toe voornamelijk bestuurs- en redactieeieren 
gelegd zijn. 
Nu zijn er leden die al heel lang – iemand zelfs al  
25(!) jaar – lid zijn van deze club: weten jullie iets te 
melden over de oorsprong van de naam? Klim eens in 
de pen zou ik zeggen – ik ben benieuwd! 
 
Jenny Omvlee 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

De website 
www.prometheus.tudelft.nl/bridge 
 
Met het vertrek van Roelof Koekoek is ook het 
onderhoud van de website in andere handen over-
gegaan: Jenny Omvlee is de nieuwe webmaster. Maar 
voor het zover was heeft Roelof nog een 
versimpeling van de verwerking van de scores voor-
gesteld en in samenwerking met Milton Russel 
mogelijk gemaakt. 
Als wedstrijdleider voert Milton de gegevens na elke 
speelavond in het NBB-rekenprogramma in. 
Vervolgens stuurt hij de uitslagen en standen op naar 
Jenny, zodat zij ze op de website kan zetten. 
Per e-mail wordt altijd een uitgebreide versie van de 
uitslagen verstuurd: met persoonlijke scores en 
frequentiestaten. De scores en frequentiestaten 
worden nu niet meer apart op de website vermeld: dat 
scheelt in ieder geval de webmaster een hoop werk! 

Sudoku 
 
In het vorige Ei stonden twee sudoku’s. Voor de 
liefhebbers volgen er hier nogmaals twee: een 
makkelijke en een iets moeilijker. 
 
Voor degenen die de sudoku nog niet kennen: het is 
de bedoeling dat je op basis van de gegeven cijfers 
het schema verder aanvult. En wel zo dat alle cijfers 
van 1 t/m 9 precies één keer voorkomen in elke rij, in 
elke kolom én in elk (3 x 3) vakje.  
 
Succes! 

 

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

 
 

1    7   3  
8 3  6      
  2 9   6  8 

6     4 9  7 
 9      5  

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

 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

8 september  2006: 
 

Lustrum-ui t je  ! 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Afscheid 
 
Enige tijd geleden werd ik door de nieuwe redactie 
van Het Ei gevraagd om een afscheidsstukje te 
schrijven. Waar moet ik over schrijven? Misschien 
iets over de nieuwe bridgemates, opperde ik. Maar 
dat mocht niet van Jenny, want daar schreef iemand 
anders al een stukje over… 

 
Zelf speel ik al meer dan een jaar met de bridgemates 
bij mijn nieuwe club ZBC-ZIA in Zoetermeer. Erik 
(van Noort) en ik zijn daar lid sinds februari 2005. 
Ben ik dan al zolang weg? Nou ja, eigenlijk wel, 
maar omdat het aanvankelijk tijdelijk leek (Erik 
moest een jaar lang cursus volgen op dinsdagavond; 
later bleek dat hij na de cursus ook nog vaak voor 
zijn werk verplichtingen heeft op dinsdagavond) ben 
ik nog een half jaar door blijven spelen met Frans de 
Vreede bij BC Prometheus. Bij ZBC-ZIA spelen we 
op maandagavond en twee avonden achter elkaar 
werd me een beetje teveel van het goede. Met ingang 
van het seizoen 2005-2006 speel ik daarom niet meer 
bij BC Prometheus.  
 
Het seizoen 2005-2006 is inmiddels alweer bijna ten 
einde. Waarom dan nu pas een afscheidsstukje? 
Welnu, ik ben zo aan de club gehecht geraakt dat ik 
eigenlijk operatief verwijderd moet worden (vrij naar 
Herman Finkers). Er zijn al meerdere pogingen 
gedaan – zo sta ik al geruime tijd niet meer op de 
ledenlijst – maar ik blijf maar plakken. Zo bleef ik de 
website nog steeds onderhouden (omdat ik dat leuk 
vond), vormden Erik en ik nog steeds de redactie van 
het clubblad en hielp ik Milton af en toe een handje 
(ook omdat ik dat leuk vond), bijvoorbeeld bij de 
voorronde van het Ruitenboertoernooi en de 
paasdrive. Bij de slotdrive mag ik een nog keer 
komen opdraven.  
Inmiddels vormen Eliza Guse en Jenny Omvlee de 
nieuwe redactie van Het Ei en heeft Jenny ook het 
onderhoud van de website van mij overgenomen. De 
operatie lijkt dus inmiddels bijna geslaagd. Als je dan 
gevraagd wordt een afscheidsstukje te schrijven, dan 
lijkt het definitieve einde toch echt in zicht. Maar, 
zoals gezegd, bij de slotdrive mag ik nog een keer 
komen opdraven en ook tijdens de lustrum-
festiviteiten op vrijdag 8 september mag ik nog een 
rolletje spelen. Erg leuk allemaal. 
 
In januari 1991 kwam ik samen met mijn vrouw 
Caroline voor het eerst spelen bij BC Prometheus. 
We speelden toen net enkele maanden (sinds 

september) bij BC Gisolf. Toen in mei 1994 onze 
oudste zoon werd geboren hebben wij besloten niet 
langer samen te blijven spelen. Caroline bleef bij BC 
Gisolf en ging daar spelen met Arné Heijmans en ik 
bleef bij BC Prometheus en ging daar spelen met  
Dick van Blitterswijk.  
In de seizoenen 1994-1995 en 1995-1996 werden 
Dick en ik clubkampioen. Dick vond toen dat ik met 
een jongere partner zou moeten gaan spelen en dat 
werd Carol Cornelissen, destijds ook lid van BC 
Prometheus. Carol wilde echter niet met mij bij BC 
Prometheus blijven spelen; hij had behoefte aan een 
grotere uitdaging (ik was immers al clubkampioen) 
en zo kwam het dat ik vanaf augustus 1996 enkele 
jaren lid ben geweest van DBC. Dat was niet zo’n 
succes; voor mij kwam die stap waarschijnlijk veel te 
vroeg. Na een jaar of twee ben ik zelfs een tijdje 
helemaal gestopt met bridge. Ik stond nog slechts op 
de invallerslijst van DBC voor de districtviertallen-
competitie.  
Ik heb toen besloten om de wedstrijd-leiderscursus 
van de NBB te gaan volgen. Daar heb ik al eens 
uitgebreid over verteld in het clubblad. In 1999 ben ik 
geslaagd voor zowel het schriftelijk als het 
mondeling examen en had ik bovendien alle (vier) 
stages doorlopen. Sindsdien ben ik dus gediplomeerd 
wedstrijdleider. 
Toen ik begin 2001 door Arné werd gevraagd om een 
keer in te vallen tijdens een clubavond van BC 
Prometheus werd ik door Dick van Blitterswijk 
voorgesteld aan Erik van Noort. Zijn partner Kim 
Váhl was net gestopt en Erik was dus op zoek naar 
een nieuwe partner. Zo kon het gebeuren dat ik in 
maart 2001 weer lid werd van BC Prometheus. In het 
seizoen 2003-2004 werden Erik en ik gedeeld 
clubkampioen met Dick van Blitterswijk en Willem 
de Bruin. 
 
Door de verandering van werkgever van Erik en de 
daarbij horende verplichtingen op de dinsdagavond 
werden wij vervolgens gedwongen uit te zien naar 
een andere speelavond. Omdat Erik in Zoetermeer 
woont zijn we dus bij ZBC-ZIA op de maandagavond 
terecht gekomen. ZBC-ZIA is de op twee na de 
sterkste club van het District Delft, achter de besloten 
bridgeclub De Gehaktmolen en de Delftse Bridge 
Club (DBC). We hebben het prima naar ons zin daar. 
Ik wens u allen nog veel bridgeplezier bij BC 
Prometheus. Tot ziens! 
 
Roelof Koekoek 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Corveelijst?!  
 
Geen corveelijst deze keer! Niet omdat die nog niet 
klaar is, maar omdat corveediensten in onze nieuwe 
locatie niet meer nodig zijn! 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Uitslagen van drives en competities 
 
Naast de gewone competities zijn er ook enkele 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% 
 
 
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% 
 
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% 
 
 

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% 
 
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. 
 
 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Eindstand clubkampioenschap 2005/2006: 
 
      herfst winter lente slot totaal 
1 van Blitterswijk - de Bruin 6  1 4  1  12 pt. 
 de Jong – Vermeer   3  4 3  2  12 pt. 
3 van Harberden - Pruijsers 1  7  7  3  18 pt. 
4 Hakvoort - Llurba   2  11  1  5  19 pt. 
5 Graveland - van Laarhoven 14  3  2  4  23 pt. 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Concept-jaarprogramma seizoen 2006-2007 
 
2006 
 
augustus 29 Vrij spelen 
september  5 HC 1 
 12 HC 2 
 19 HC 3 
 26 HC 4 
oktober 3 HC 5 
 10 HC 6 
 17 Vrij spelen 
   of iets anders 
 24 TC 1 + DV 1 
 31         TC 2 + DV 2 
november  7 TC 3 + DV 3 
 14 TC 4 + DV 4 
 21 TC 5 + DV 5 
 28 Sinterklaasdrive 
december  5 Gesloten  
  (geen bridge) 
 12 TC 6 + DV 6 
 19 Kerstdrive 
 26 Gesloten  
  (geen bridge) 
 
 
 

2007 
 
januari 2 Nieuwjaarsreceptie 
    + jaarvergadering 
 9 WC 1 
 16 WC 2 
 23 WC 3 
 30 Ruitenboer 
februari 6 WC 4 
 13 WC 5 
 20 WC 6 
 27 VC 1 
maart 6 VC 2 
 13 VC 3 
 20 VC 4 
 27 VC 5 
april 3 Paasdrive 
 10 VC 6 
 17 SC 1 
 24 SC 2 
mei 1 SC 3 
 8 SC 4 
 15 SC 5 
 22 SC 6 
 29 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 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

  

De 10 geboden van een bridgefanaat 
 
1. Verzorg uw uiterlijk. Men moet de gehele speeltijd tegen u aankijken. 
2. Wees steeds op tijd en onttrek u niet aan de voorbereidingen die aan tafel 

noodzakelijk zijn. 
3. Wees voorkomend tegenover de tegenpartij en uw partner. Bridge is een spel - 

geen oorlog. 
4. Loof uw partner wanneer hij (zij) iets goed doet en vergeef hem (haar), zelfs 

wanneer hij (zij) een ernstige fout maakt…. hij (zij) zal er daardoor minder 
maken. 

5. Erken een eigen fout. Het bevordert de sfeer aan tafel. 
6. Treur niet over één of meerdere slechte spellen. Het bridgeleven begint na 

ieder spel opnieuw. 
7. Wees een sportief verliezer, maar vooral een bescheiden winnaar. 
8. Geef de winnaars wat hun toekomt, feliciteer hen met hun succes. 
9. Zeur niet na afloop met anderen over partner's vermeende slecht spel. Praat er 

later met hem/haar rustig over zodat anderen dit niet (hoeven te) horen. 
10. Roep op het gepaste ogenblik de arbiter- en bedank na afloop de mensen van 

de wedstrijdleiding; zij werken hard voor uw plezier. 
 
(Overgenomen uit de mei-editie van het clubblad van de Pijnackerse bridgeclub) 


