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Van de voorzitter 
 
De vakantietijd is weer aangebroken. Een aantal van u trekt er op 
uit, misschien wel een verre bestemming, anderen gaan er met de 
fiets op uit, of blijven thuis. Dit is tevens weer een mooie tijd om 
lekker in de avond met elkaar te bridgen, glaasje wijn erbij en 
lekker kletsen. Heel wat anders dan spelen op een clubavond, 
waarbij je binnen een vastgestelde tijd een aantal spellen moet 
spelen en als je net een gesprek hebt moet wisselen van tafel. 
Ook de tegenstander kiest u voor thuis zelf uit en meestal nodig 
je iemand uit die op gelijk niveau bridge speelt.  
Op een clubavond hoor je wel eens bridgers klagen dat ze 
moeten spelen tegen die sterke spelers en dat dit als onprettig 
ervaren wordt. Voor fouten die je maakt word je direct afgestraft 
en de score bereikt een dieptepunt. Er wordt dan gefluisterd dat 
sterke spelers niet in deze lijn moeten spelen maar thuis horen in 
de A-lijn. Bestuur pas het reglement aan zodat we niet  tegen 
deze paren moeten spelen.  
Toch begrijp ik niet waar deze angst nu vandaan komt. Een sterk 
koppel maakt ook fouten, ze gedragen zich niet anders dan 
andere en maken ook graag een praatje. Daarbij krijgt u zelf de 
uitdaging om uw spel te verbeteren. Je vraagt je af, was de 
bieding fout, speelde ik het verkeerd af, waarom drijven ze de 
bieding op en nemen ze op het juiste moment uit, en waarom doe 
ik dat niet. Al die conventies ik begrijp er niets van, maar vragen 
mag. Als u een bieding niet begrijpt vraag dan om uitleg. Denk 
hier nu ook aan als u thuis met vrienden aan het bridgen bent. 
Pas dit nadenken tijdens de vakantie toe en u komt weer terug 
met meer bridgekennis en wie weet gaat het dan beter en haalt u 
ook toppen tegen sterkere spelers. Beschouw sterke spelers niet 
als vervelend om tegen te spelen, maar als een uitdaging om uw 
spel te verbeteren: dan beleeft u er ook meer plezier aan. 
 
Het bestuur heeft tijdens de vakantie nog een uitdaging om een 
geschikte locatie te vinden. We zijn achter de schermen nog 
steeds in gesprek met de moedervereniging, maar zijn daarbij 
ook buiten de TU druk met het zoeken naar een geschikte en 
vooral betaalbare ruimte. Met Midi is het helaas niet gelukt. We 
hopen dat we u voor de vakantie kunnen meedelen wat onze 
nieuwe speelgelegenheid wordt. Mocht dat niet lukken, houd u 
dan uw e-mail in de gaten of check regelmatig onze website. Als 
er van u geen e-mail-adres bekend is, dan laten we het via de 
post weten. Maar ik ga er vanuit dat we voor de einddrive al een 
locatie bekend kunnen maken.  
 
Ik wens u mooie bridge avonden en een prettige vakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter. 
 
Eric Winkel 
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De opening 
 
Het is weer gelukt: het derde Ei ligt voor u. 
 
Géén bijdrage over koffertjesbridge deze keer. Na diverse 
pogingen geven we het op! Op onze club is er gewoon geen 
belangstelling voor! 
Wat kunt u wel lezen in dit Ei? 
 
In het Bridgeblad wordt altijd druk geadverteerd voor 
bridgevakanties en bridgeweekenden. Hoe is het om aan zoiets 
deel te nemen? Arie Klein ging een bridgeweekend op stap en 
verhaalt ons van zijn ervaringen. 
 
Gerrit Hakvoort leverde een verhaal aan uit Filarski’s 
Cafébridge. Wie is Filarski? In Nederland werd bridge populair 
omstreeks 1930. In de naoorlogse jaren gaf o.a. Herman W. 
Filarski enorme impulsen aan de verbreiding van het spel. Deze 
legendarische pionier van de bridge-journalistiek in Nederland 
overleed in 1982. 
 
In het vorige Ei hield Arné een pleidooi voor de speelvorm 
‘viertallen’. Het afgelopen bridgeseizoen heeft er voor het eerst 
in het bestaan van BC Prometheus geen enkel viertal 
deelgenomen aan de districtsviertallencompetitie. Andere Delftse 
verenigingen lukt het wel om een behoorlijk aantal teams af te 
vaardigen. Waarom lukt dat bij ons niet?  
Ze beloofde in het volgende Ei uitleg te geven hoe viertallen 
spelen qua telling werkt. Die uitleg is er. Aan ons nogmaals de 
vraag er toch eens over na te denken...  
 
Verder kunt u lezen over de jubileumactiviteiten van het NBB 
District Delft, over de ervaringen met Bridgemate, over wat te 
doen als je partner een verkeerde uitleg geeft. Er is weer een 
bridgeprobleem (met oplossing) en er is een sudoku (met de 
oplossing van de vorige keer).  
In de concept-notulen van de ALV op 2 januari kunt u nog eens 
nalezen wat er toen zoal besproken is. En natuurlijk ontbreken 
ook deze keer de uitslagen van de verschillende drives en 
competities niet. De kampioenen zijn inmiddels ook bekend. 
Clubkampioenen Van Blitterswijk – De Bruin en slemkampioen 
Wil Sosef: van harte gefeliciteerd! 
 
Ons derde Ei is gelegd! 
Heeft u wat te melden voor het vierde Ei? Uw kopij is zeer 
welkom! 
We wensen u veel leesgenoegen en een fijne zomer. Tot in het 
nieuwe bridgeseizoen! 
 
Eliza Guse  
Jenny Omvlee 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Een bridgeprobleem 
 
We plaatsen in elk nummer een bridgepobleem. Ook 
leden van Prometheus kunnen voor deze rubriek 
bijzondere spelsituaties en bridgeproblemen 
inbrengen. 
 
Dit keer leggen wij het volgende spel aan u voor; de 
oplossing vindt u op pagina 7 
 

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

 
Het contract is 4♠ te spelen door Zuid. 
West komt uit met ♥ Aas en vervolgt met de 8. Het 
gevaar bestaat nu dat West, aan slag met troefaas, 
partner Oost bereikt in klaveren en vervolgens een 
aftroever in harten incasseert: één down. 
 
Er is echter een speelwijze die Zuid in staat stelt het 
contract altijd te maken. Hoe moet Zuid dan spelen ? 
 
Bart Moors 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
Een bridge-weekend ervaring 
 
Zo “bridgeweekend-erig” ben ik nou ook weer niet -  
het lijkt er al gauw op dat je hulp nodig hebt om je 
vrije weekend zinvol richting te geven - maar het een 
keer proberen kan m.i. geen kwaad, dus ………….. 
vooruit dan maar. 
 
Acht personen (waaronder mijn dierbare) van de 
bridgeclub Leidschenhage waar ik ook lid van ben, 
schreven zich in om een lang weekend in het dorpje 
Ooij, schitterend gelegen in de Ooijpolder aan de oever 
van de rivier de Waal vlak bij Nijmegen, in een 
hotelletje drie avonden te bridgen. Dat niet alleen; ook 
drie keer ontbijten met z’n allen en drie keer de 
avondmaaltijd nuttigen, kortom: een zeer sociale 
bezigheid! Wandelen in die mooie polder was er deze 
keer niet bij, natte sneeuw en regen weerhielden ons 
van de natuur en de uitgezette Schotse Hooglanders 
(een soort oer-koe) te genieten. 
Dus nu hadden we tijd genoeg om andere leuke dingen 
te doen. Zoals de tentoonstelling “De laatste uren van 
Herculaneum” bezoeken in het Valkhof-museum te 
Nijmegen (stond toch al op m’n verlanglijstje) en 
natuurlijk de stad zelf waar op dat moment een 
bridgekroegentocht plaats vond, toeval? 

Ook nog de Duitse stad Kleve bezocht, nou niet een 
ervaring waarvan je zegt: dit moet ik gezien hebben in 
mijn leven. Dat het zondag was en zodoende geen 
openstelling van winkels, zou wel eens schuldig 
kunnen zijn aan de op dat moment stille “Innenstadt”. 
Trouwens, de benzine is daar ook al niet goedkoper 
meer, Europa gaat echt een eenheids(braad)worst 
worden. 
 
O ja, het bridgen zelf: kwart voor acht in de avond start 
met negen tafels, één lijn, zes ronden, goede 
wedstrijdleiding, score ook met kastjes, avondprijsjes 
en een totaal einduitslag met prijzen. Het was net echt. 
Wij eindigden in de grijze middenmoot met 50%, 
eerlijkheid gebied mij te zeggen dat het 49,7% was 
maar 50 klinkt toch veel vriendelijker? 
 
Voor herhaling vatbaar? Misschien, heel misschien, 
maar eerst eens lekker van de zomer en de daarbij 
gepaard gaande vakantie genieten! 
En wat met vakantie gaan betreft: ik wens jullie ook 
een fijne toe. 
 
Arie Klein 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Van de wedstrijdtafel: Bridgemate 
 
Het afgelopen seizoen hebben we gewerkt met behulp 
van de (draadloze) Bridgemate. Dit systeem hebben we 
samen met Bridgeclub Gisolf aangeschaft.  
Het invoeren van de scores met de hand behoort dan 
ook tot het verleden en de overgang naar deze nieuwe 
methode is vrijwel geruisloos verlopen. Het voordeel 
van deze verwerkingsmethode is dat de uitslag na 
afloop van de zitting vrijwel direct bekend is en 
uitgeprint kan worden, maar ook dat er tegelijkertijd 
via e-mail een persoonlijk overzicht naar elke speler of 
speelster gestuurd wordt. 
 
De scoreberekening kan echter pas plaatsvinden nadat 
alle spellen gespeeld zijn en dat loopt wel eens uit. 
Veel leden hebben dan geen zin meer om hier op te 
wachten en vertrekken voortijdig. Het lijkt dan alsof 
het extra werk maar door een kleine groep 
geïnteresseerden wordt gewaardeerd. Misschien - als 
we op een nieuwe locatie spelen, waar mogelijk de 
daar aanwezige bar wat later sluit – dat deze groep wat 
groter zal zijn: dat kan de gezelligheid alleen maar 
vergroten! 
 
Wanneer een spel gespeeld is voert Noord de score in 
en de Oost-speler controleert of dit correct is. Aan hem 
of haar is ook de taak om de andere spelers aan de tafel 
een overzicht te geven van de voorgaande scores. Dit 
in tegenstelling tot het verleden, toen kon een ieder het 
scorebriefje in de hand nemen en rustig het resultaat 
beoordelen. Oost moet dan ook proberen dit op een 
duidelijke, niet te snelle wijze te doen. 
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Verder is, zoals u gemerkt zult hebben, het bijtijds 
afmelden voor ons van groot belang: de loopbriefjes 
kunnen dan van tevoren geprint worden. Tot op heden 
is het, naar onze mening, goed verlopen... op een 
enkele avond na. Wanneer een paar zich niet heeft 
goed heeft afgemeld of wanneer wij een goed 
afgemeld paar toch hebben opgenomen in de speellijst, 
dan resulteert dat in het uitprinten van nieuwe 
loopbriefjes met als gevolg een later begintijdstip. Wij 
vinden dit ook vervelend, maar we kunnen u geen 
garantie geven dat dit, in het komende seizoen, niet 
meer zal gebeuren. 
 
Omdat we het systeem delen met Gisolf, moet elke 
speelavond de koffer met de scorekastjes heen en weer 
gesleept worden. Eric en Ineke Winkel zorgen 
daarvoor, dus een woord van dank is hier zeker op zijn 
plaats. 
 
Namens de wedstrijdcommissie, 
Nico Heinrichs 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
Jubileumactiviteiten NBB District 
Delft  
 
Het District Delft bestaat 40 jaar en is 20 jaar 
aangesloten bij de NBB. Daarom worden er diverse 
jubileumactiviteiten georganiseerd, zoals: 
• 80-spellen-estafette  

op 23 juni van 10.00-22.00 uur voor besturen, 
commissies en vrijwilligers. Elke vereniging kan 1 
of meer teams vormen die non-stop in 12 uur tijd 
80 spellen spelen. De spelers mogen zich bij elke 
ronde door andere vrijwilligers laten afwisselen. 

• 40-jarig-jubileumdrive  
voor 180 paren op zaterdag 30 september van 
11.00-18.00 uur in het Witte Paard in Nootdorp. 
Zowel leden als niet-leden kunnen hieraan 
meedoen. Inschrijfgeld is rond de 10 euro voor 
een hele dag bridge incl. lunch. 

• Jublileum-zomerbridge 
Als u bij 3 of meer verenigingen meedoet aan de 
zomerdrives komt u in aanmerking voor prachtige 
prijzen! 

Kijk op de website van het District Delft voor meer 
informatie: www.nbbdelft.nl. 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Mijn bridgen was ...  
 
Mijn bridgen was een tijd lang knudde, 
Mijn tegenspel een grote flop 
Ik nam toen lessen in het schudden 
En sinds die tijd haal ik heel vaak een top! 
 
(Uit: Kaart-lezen; vrolijk rijm en lied tegen kaartverdriet; 
door Wim Overgaag) 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

Viertallen – hoe werkt het... 
 
Hieronder volgt een uitleg over de verschillende 
rekenwijzen (en dus uiteindelijk ook speelwijzen) 
tussen parenbridge en viertallen.  
 
Paren 
Wanneer in een lijn gespeeld wordt van bijv. 10 paren 
(5 paren N/Z en 5 paren O/W) dan kan het scorebriefje 
er zó uitzien:  
  

Groep ... Datum ... Spel ... 
Paar Contract Res Score M.P. 
 NZ OW  NZ OW  
1 3SA  +1 +430   
2 3Ha  +1 +170   
3 4Ha  C +420   
4  -3-   -420  
5  -1-   -430  
6 3SA  C +400   
7  -2-   -170  
8 3SA  C +400   
9  -8-   -400  
10  -6-   -400  
11       
12       
13       
14       

 
De score op dit spel wordt dan als volgt berekend: de 
top is 8 (0-2-4-6-8); degene die in NZ het hoogst 
scoort krijgt de 8, de tegenstander (die dus in O/W het 
laagst scoorde) de 0. Het totaal is altijd 8. 
 +430 = 8  -430 = 0 
 +420 = 6  -420 = 2 
 +400/+400 = (4/2) 3 -400/-400 = 5 
 +170 = 0  -170 = 8 
Zo blijkt dat iemand door het verschil in 3SA+1 en 
4♥C (en wel evenveel gemaakte slagen) oftewel 10 
puntje een top haalt. Wanneer 4♥ gemaakt wordt en 
3SA op contract blijft (dus zonder overslag) dan is 
+420 een top. Weinig puntenverschil kan in 
parenbridge dus een top betekenen. Hoe anders is dat 
in viertallen! 
 
Viertallen 
Daar vormen 2 paren een viertal, dat tegen een ander 
viertal speelt. In twee helften van bijv. 12 spellen krijgt 
iedereen hetzelfde spel in handen. De ene tafel de 
spellen 1-12 in de eerste helft, terwijl de andere tafel 
de spellen 13-24 speelt en in de tweede helft 
omgekeerd. Op de viertallenbriefjes wordt alles 
bijgehouden. Tot dusver weinig verschil met paren, 
maar zie hier: 
 
Als we uitgaan van hetzelfde voorbeeld als zojuist bij 
de paren, dan zie je bijv. op het ene VT-scorebriefje 
3SA+1 voor tegenpartij NZ = +430, terwijl op het 
andere scorebriefje door OW 4♥C is gespeeld = -420 
(voor NZ).  
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Tafel 1  Tafel 2 
NZ OW  NZ OW 
Zij 

team 1 
Wij 

team 1 
 Wij 

team 2 
Zij 

team 2 
3SA+1   4♥C  
+430   +420  

 
De twee NZ-scores worden met elkaar vergeleken, en 
het verschil 430 - 420 = +10 in het voordeel van de 
tegenpartij. Deze +10 komt dus in het betreffende 
rijtje. Daar hoort dan een vertaling naar imp’s bij: zie 
het lijstje onderaan het scorebriefje (verschil in punten 
 imp’s). 
 

 
 
Zoals u ziet is 0-10 punten 0 imp’s, dus een gelijke 
score (hoe anders dan bij paren!). 
Wanneer is het verschil wel groot? 
Als u bijv. 3♥ biedt en 3♥+1 scoort (+170) en de 
tegenpartij 4♥C (420) als resultaat heeft. Dan is het 
verschil 420 – 170 = 250 punten, oftewel 6 imp’s. 
Dus: zeer kleine verschillen zeggen weinig en 
betekenen geen ramp, maar grote(re) verschillen 
hakken er in viertallen in. 
 
Conclusie: 

• Geen redelijke manche/slem missen 
( groot puntenverschil). 

• Geen risico voor een overslag nemen als het 
contract daardoor gevaar loopt  
( klein puntenverschil). 

Een paar keer per avond ‘uitslaaande’ spellen (spellen 
met groot puntenverschil) kan fors verlies (of winst!) 
betekenen. 
Alert zijn bij uitkomsten dus, want ook goed tegen- en 
afspel kan contracten van de tegenpartij doen 
sneuvelen en dat tikt vaak lekker aan. 
 
Het nieuwe viertallen-seizoen begint in het najaar: 
denk er alvast eens over na... 
 
Arné Heijmans 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
Een verhaal uit Filarski’s 
‘Cafébridge’ 
 
Zoals altijd, speel ik met een heel slimme partner.  Op 
een dag wil het best lukken : 
Ik krijg als Noord in handen (gever: Zuid, allen 
kwetsbaar.):  

♣ A H V B 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
Kortom : een dertienkaart klaver. Dat is iets, wat me 
niet vaak overkomt. De langste klaverkaart die ik ooit 
in handen had was een negenkaart, waarop we in 5 
klaver uitkwamen, wat erin bleek te zitten. 
Ik maakte me op, om de bieding te starten met een 
openingsbod van 7 klaveren, dat waarschijnlijk wel te 
maken zou zijn. Maar mijn  partner opende met twee 
klaveren! 
Dit is het sterkste openingsbod, dat we kennen. Hij had 
dan ook: 

♠: A H V B 2 
♥: A H V B 
♦: A H V 10 
♣: - 

Kortom 29 punten, dus zeker een sterke twee klaveren 
opening waard. Het zal u niet verwonderen, dat de 
tegenpartij niet in de bieding kwam! 
Toen de bieding bij mij kwam, wist ik niets anders te 
antwoorden dan: 7 klaveren. 
Oost paste, en mijn partner Zuid ging peinzen: hij zag 
niet veel in een klaverencontract, en bood 7SA!    
De tegenpartij durfde niet te doubleren, maar we 
gingen wel twee down, tengevolge van het verlies van 
een Ruitenslag en een Schoppenslag. 
Mijn partner verdedigde zich, met te zeggen, dat hij 7 
klaveren niet zag zitten en voldoende dekking had in 
de bijkleuren. 
 
De vraag is nu: Hoe hadden we kunnen voorkomen 
dat partner nog verder zou bieden na 7 klaveren?  
Filarski (de Vader van het na-oorlogse bridge in 
Nederland) gaf het antwoord: 
 
Na de twee klaveren opening van Zuid, gevolgd door 
een “pas” van West, biedt Noord: 1SA! 
Oost is ook niet mis, en roept de wedstrijdleider 
wegens een onvoldoende bod van Noord. 
Deze komt er bij en legt de regels uit: Noord mag zijn 
bod voldoende maken in SA, dan mag er gewoon 
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verder worden geboden, of hij biedt iets anders, dan 
moet de partner verder passen. 
Het is een moeilijke keuze voor Noord, maar hij 
besluit dan maar zeven klaveren te bieden, waarop 
partner Zuid, die zich inmiddels  sterk zit op te winden, 
vanwege de “misfit”- want hij heeft niet een klavertje 
mee!- het moet spelen.   
Gelukkig klaart zijn gezicht wat op, wanneer na de 
uitkomst van West de dummy op tafel komt: hij kan de 
eerste uitkomstkaart troeven,en verdergaan met 
troeftrekken. 
Na afloop pruttelen de tegenstanders nog wat na, en 
roepen nogmaals de wedstrijdleider. 
Desgevraagd legt Noord uit, dat hij dacht, dat het 
openingsbod van Zuid één klaveren bedroeg, en hij 
bood één SA om de verdere ontwikkeling af te 
wachten! 
Volgens Filarski lukt dit geen tweede keer: dan zal 
Noord wel worden geroyeerd! 
 
Disclaimer:  Enige overeenkomst met bestaande 
personen of situaties zal worden ontkend! 
 
Uw scribent: Gerrit Hakvoort 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Een bijzondere 1SA-opening 
 
Tijdens de bridgeles werd de 1SA-opening behandeld. 
Alles werd piekfijn uitgelegd. Een 1SA-opening doe je 
met 15-17 honneurpunten en een evenredige verdeling.  
Er werd nog eens de nadruk op gelegd dat je dus in 
geen geval een singleton of twee doubletons kunt 
hebben. Even later opent mijn partner vlotjes met 1SA 
en er wordt verder gepast.  
Ik heb in de hand: 

♠: xx 
♥: xx 
♦: Bxxxx 
♣: xxxx  

De uitkomst is ♠x en ik wens mijn partner, zonder 
overtuiging, veel geluk.  
De leider haalt de slag met ♠Boer en incasseert 
vervolgens, tot mijn verbazing, 7 ♦-slagen en nog 3 ♠-
slagen; in totaal dus 11 slagen.  
Op mijn opmerking dat zijn opening niet correct was, 
kreeg ik als repliek: “Toch wel, je zei toch dat ik geen 
singleton en geen twee doubletons mocht hebben; 
bekijk dan mijn kaarten! Met 17 punten is dat dus 
OK.”  
Haar hand was: 

♠: AHBx  
♥: -  
♦: AHVxxxx  
♣: xx  

 
(bron website Bridgeclub Aarschot: 
http://users.pandora.be/josdemes/bca) 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

Arbitrage: wat te doen bij een 
verkeerde uitleg? 
 
Onlangs werd mij op een speelavond, tijdens het 
wisselen, een vraag gesteld over een verkeerde uitleg 
van partner aan een tegenspeler. 
Het volgende was gebeurd: 
 
Er was een bieding gedaan en aan de partner werd, 
door de linker tegenspeler op zijn biedbeurt, gevraagd: 
‘Wat betekent dit bod?’  
Partner staarde wat in zijn/haar kaart, keek wat 
vragend naar zijn/haar partner, kleurde wat rood en gaf 
een verkeerde uitleg over de afspraak die zij onderling 
hadden gemaakt. 
 
Vraag: ‘Wat moet ik doen in een dergelijke situatie, als 
ik hoor dat partner mijn bod verkeerd uitlegt?’ 
Het antwoord luidt:  
Tijdens het bieden helemaal niets! (Artikel 75-D-2 ) 
 
De partner die de verkeerde uitleg heeft gegeven, en 
zelf ontdekt dat deze uitleg fout is, mag de uitleg 
alsnog corrigeren zolang de rechtertegenspeler nog niet 
geboden heeft. Hij/zij moet hiervoor wel 
onmiddellijk de arbiter roepen. 
 
Als de rechtertegenspeler heeft geboden, moet u 
wachten tot de na de afsluitende pas of tot na het einde 
van het spel! 
 
• Leider/dummy: na afloop van het bieden: 

Mocht u leider of dummy worden, dan moet u 
direct nadat het bieden is afgelopen en voordat het 
spelen begint, de arbiter roepen en de fout 
meedelen aan de tegenstanders. 

 
• Tegenspelers: na afloop van het spel: 

Wordt u echter tegenspeler, dan moet u de arbiter 
direct na het einde van het spel roepen en moet de 
fout worden gemeld. 

 
Nico Heinrichs 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Een bridgeprobleem: de oplossing 
 
Zuid maakt het contract altijd wanneer hij/zij 
• in de eerste slag op ♥Aas in Noord ♥Heer 

bijspeelt,  
• de tweede slag in Zuid neemt met de ♥Boer, 
• vervolgens, ♦Heer snijdend, drie keer ruiten speelt  
• en op de laatste ruiten in Zuid ♣9 wegdoet.  
 
Oost is nu onbereikbaar geworden: ♣Aas  en de 
hartenaftroever kunnen nu niet meer gemaakt worden. 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Concept 
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. 
Eric roept de leden op toch voor vernieuwing van het bestuur te zorgen. 
Er volgt slechts een applaus voor het zittende bestuur. 
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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. 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
Sudoku 
 
Een nieuwe sudoku voor de liefhebbers... 
 

 1   5     
 3  9  1    
    7  8 3  

   8   6   
       9  
 5 6 1  9    

  5 6     2 
4    1 7   3 
 8    4 9   

 

 
 
 
En de oplossing van de december-sudoku: 
 

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

 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Uitslagen van drives en competities 
 
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% 
 
Vrij spelen (2-1-2007): 
1 van Oers - Visser 64,71% 
2 Janssen - Vermeulen 62,50% 
3 van Harberden – de Vreede 59,80% 
4 Romeijn – van Velzen 58,33% 
5 de Haan – de Haan  57,29% 
 
Wintercompetitie 2006/2007: 
Eindstand groep A: 
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 groep B: 
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 groep A: 
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 groep B: 
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% 
 

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% 
 
Slotcompetitie 2006/2007: 
Eindstand groep A: 
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 groep B: 
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% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

  herfst winter voorjaar slot totaal 
1 van Blitterswijk - de Bruin 1 pt. 1 pt. 3 pt. 1 pt. 6 pt. 
2 de Jong - Vermeer 4 pt. 2 pt. 4 pt. 3 pt. 13 pt. 
3 van Harberden - Pruijsers 2 pt. 4 pt. 1 pt. 7 pt. 14 pt. 
4 Heijmans - Winkel 3 pt. 3 pt. 7 pt. 8 pt. 21 pt. 
5 Graveland - van Laarhoven 8 pt. 5 pt. 11 pt. 2 pt. 26 pt. 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Jaarprogramma seizoen 2007-2008 
 
2007 
 
augustus  28 Vrij spelen 
 
september 4 HC 1 
  11 HC 2 
  18 HC 3 
  25 HC 4 
 
oktober  2 HC 5 
  9 HC 6 
  16 Vrij spelen of iets anders 
  23 TC 1 + DV 1 
  30 TC 2 + DV 2 
 
november 6 TC 3 + DV 3 
  13 TC 4 + DV 4 
  20 TC 5 + DV 5 
  27 TC 6 + DV 6 
 
december 4 Sinterklaasdrive 
  11 WC 1 
  18 Kerstdrive 
  25 Gesloten (geen bridge) 
 
 
 
 
 
 
HC Herfstcompetitie Parencompetitie, topintegraal 
TC Tussencompetitie Parencompetitie (met promotie/degradatie) 
DV Districtsviertallen  
 

 
 
 

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

 
 
 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Verhinderd? Meld u bijtijds af! 

 
Afmelden kan via de website (www.prometheus.tudelft.nl/bridge) 

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

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
Complimentje 
 
Een vrouw die met haar man een bridgepaar vormt, 
slaakt een diepe zucht na de zoveelste nul van de 
avond en zegt tegen haar man: 
“Mijn biedingen deugen niet vanavond ... 
Mijn uitkomsten trekken op niks .... 
Zelfs dode manches laat ik liggen ... 
Van signaleren heb ik nooit verstand gehad ... 
En ik voel me heel slecht ... 
Ik heb dringend een complimentje nodig!” 
 
De man denkt na ..... en zegt:  
“Je zelfkennis staat vandaag op een zeldzaam hoog 
peil!” 
 
(bron website Bridgeclub Aarschot: 
http://users.pandora.be/josdemes/bca) 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
 
 
 
 
 

Prettige vakantie en tot 28 augustus! 
 

 


