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De opening 
 
Het eerste Ei van het nieuwe jaar ligt voor u. 
Ook dit is weer een aardig gevuld Ei geworden,  
met dank aan Bart Moors, Nico Heinrichs, Ans 
Christiaanse, Henk Kras, Joke Boot en mijn 
medebestuursleden voor hun bijdragen! Zonder 
hen was dit een erg dun nummer geworden! 
Dit Ei bevat, zoals gebruikelijk, ook de stukken 
voor de Algemene Ledenvergadering op 18 
januari: u vindt ze vanaf pagina 8. 
Voor de overige vulling heb ik geput uit onze 
clubbibliotheek: de Gids voor bridge en 
Beroemde spellen van topspelers bevatten 
veel lezenswaardigs!  
De foto’s in dit nummer zijn allemaal gemaakt 
tijdens de slotdrive. Deze en meer kunt u 
natuurlijk ook via de website bekijken. 
 
Tenslotte nog een oproepje... Aangezien 
Margot Mekkes haar lidmaatschap heeft 
opgezegd, ben ik momenteel het enige 
redactielid. Wie heeft zin om mij bij de 
samenstelling van volgende nummers te 
helpen? Ik hoor het graag! 
 
Veel leesplezier! 
Jenny Omvlee 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
Clubkampioenen 2009-2010  

Leo Pruijsers en Anton van Harberden 

Van de voorzitter 
 
Beste Bridgers, 
  
Wij schrijven alweer 2011 en daarom wil ik 
iedereen, namens het gehele bestuur van 
Bridgeclub Prometheus,  een heel voorspoedig 
Nieuwjaar wensen. 
Het is inmiddels een jaar geleden dat ik van  
Eric Winkel het stokje heb overgenomen. Mijn 
bridgen is er helaas niet beter op geworden. 
Toch heeft het afgelopen jaar mij veel nieuwe 
ervaringen gebracht. Gelukkig hebben de 
zittende bestuursleden mij, dankzij hun kennis, 
geholpen met inburgeren. Milton is natuurlijk 
door de wol geverfd en heeft mij wegwijs 
gemaakt tijdens districtsvergaderingen van de 
NBB. Ik heb wel begrepen dat ons district een 
bijzondere is; namelijk erg actief o.a. met 
cursussen en drives. 
Ik ben wel blij dat de negatieve uitstraling van 
onze locatie aan de Brasserskade enigszins is 
omgedraaid naar een positieve. Dankzij het 
idee van Alex Visser zijn de tafels met losse 
bladen goed te gebruiken. De bar wordt 
professioneel gerund door Ria Schoneveld en 
heel veel vrijwilligers doen de rest. Waarvoor 
hartelijk dank! 
Wij moeten afwachten hoe de zaal zal 
uitpakken na de verbouwing en daarom 
houden wij nog andere locaties in gedachten. 
Eén en ander omdat het denksportcentrum, 
speciaal voor de bridge, niet op korte termijn te 
realiseren valt. In elk geval zijn wij de maand  
januari onderdak bij Huize Monica; wel even 
wennen van buurthuis naar bejaardenhuis. 
Hopelijk vallen er niet nog meer bridge-
avonden uit door winterse weersomstandig-
heden en kunnen wij genieten van bijzondere 
spellen met veel ups en weinig downs. 
   
Met vriendelijke groet, 
Anke Hom 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

(S)Limmerick 
 
Een zekere meneer Van der Lee 
Nam iedere drive een ander liefje mee 
Toen men hem dan ook vroeg 
Waarom hij zich zo gedroeg? 
Sprak hij: Ik speel de Multi Twee 
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Wel en wee 
 
Het nieuwe jaar is begonnen en de eerste 
speelavonden zitten er al weer op als u dit 
leest. Helaas ging wederom de kerstdrive niet 
door. De weersomstandigheden waren erg 
winters en bracht de veiligheid van de mensen 
in het geding. Het bestuur nam daarom het 
besluit de avond te annuleren. En dat is erg 
jammer, want op zo’n avond draait het met 
name om de gezelligheid en niet om de 
resultaten. Maar hopelijk gaat het in 2011 wel 
lukken en zijn de straten richting onze 
speellocatie goed te berijden. Anders een 
alternatieve zomerdrive in het leven roepen? 
 
Gerda Janssen verbaasde me door nog een 
keer (begin van het jaar ook) haar hand in het 
gips te laten zetten. Ze was helaas gestruikeld in 
de tuin en daarbij was een botje in haar hand 
gebroken. Controle op ontkalking van de 
botten wees uit dat niet het geval was. Ze had 
dus “gewoon” pech. 
Bart Moors heeft in de zomerperiode een 
bypass operatie ondergaan en is hiervan goed 
hersteld. Daarbij zullen de goede zorgen van 
Eliza Güse vast een grote rol hebben gespeeld. 
Alex Visser kwam helaas ook ongelukkig ten val 
waarmee zijn enkel niet blij was. Maar gelukkig 
zijn er krukken, waardoor hij na enige tijd al 
weer kwam spelen. 
Die krukken waren ook zichtbaar bij Hein van 
Velzen. Hij heeft een nieuwe knie gekregen. Al 
(te?) snel liep hij al weer met één kruk en 
inmiddels is hij weer aardig mobiel. 
Henk Kras is rond de kerstperiode een korte 
periode in het ziekenhuis opgenomen geweest. 
Ik heb begrepen om een ader die erg uitpuilde 
in te laten pakken. En dat voorkomt dan weer 
een bloeding. Dat is gelukkig allemaal goed 
verlopen: Henk was dan ook al weer snel thuis. 
Als laatste in deze rij wil ik Ton Mulder noemen, 
die is in het ziekenhuis aan het begin van dit 
nieuwe jaar behandeld aan haar nierstenen. 
Zoals het er nu uitziet, verloopt het herstel 
voorspoedig. Laten we dat hopen! 
Mocht ik iemand vergeten zijn, neem me dat 
niet kwalijk. Het blijft voor mij een lastig stukje 
dat “wel en wee”. Want ik kom tot de conclusie 
dat ik op de hoogte ben van diverse niet leuke 
dingen. Hierdoor ontbreken de wel leuke 
dingen in deze bijdrage. Ik hoop en ga er 
echter vanuit dat iedereen wel veel leuke 
dingen heeft meegemaakt! 
 

Tot slot nog het verloop in het ledenbestand. 
De teller stond op 62, maar Ilonka Wegener & 
Juul Vercauteren, Loes Janssen & Ronald 
Halkes, Aad van ’t Noordende & Peter Vink en 
Jan Berkien & Ton Veldhoven brachten die 
naar de 70. Allemaal welkom bij onze 
vereniging! 
Margot Mekkes en Toon van Spronsen hebben 
geen vaste speelpartner kunnen vinden en 
hebben daarom het lidmaatschap opgezegd. 
Jan Kuijntjes kon de dinsdagavond niet meer 
combineren met zijn werktijden waardoor hij 
heeft opgezegd. En Rob& Belia Nijland hebben 
dit jaar een hond genomen, maar die kan 
helaas niet tegen alleen zijn. Dus ook zij hebben 
het lidmaatschap opgezegd. Jammer, maar 
het ga hen allemaal goed! 
En daarmee komt de teller op 65.  
 
Wens ik iedereen veel “wels” en weinig of geen 
“wee’s”! 
 
Nelleke van der Lee 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Districtsviertallen  

 
Het bestuur vond Nico Heinrichs ook dit jaar 
bereid om de organisatie van de districts-
viertallencompetitie op de club op zich te 
nemen. Nico doet verslag... 
 
Voor de Districtsviertallencompetitie 2010-2011 
hadden zich meer dan 100 teams aangemeld. 
Doordat ze allemaal een bepaalde voorkeur 
voor een speelavond hadden, was het voor de 
organisatiecommissie moeilijk om alle speel-
avonden goed ingevuld te krijgen. 
De commissie heeft dan ook besloten om, in 
deze competitie, de 2e en de 3e klasse samen 
te voegen tot een klasse (2e klasse). 
Dit resulteerde, in goed overleg met ons eerste 
viertal, in een overgang van dit team naar een 
hogere klasse t.w. de 1e klasse. 
 
Dit afgelopen seizoen hebben we (maar!) met 
twee teams deelgenomen aan de districts-
competitie: een team in de 1e en een team in 
de 2e klasse. 
Het eerste team bestond uit: Hein van Velzen, 
Ton Romeijn, Henk Kras en Frans de Vreede. 
Het tweede team bestond uit: Jenny Omvlee, 
Ank Hoogeveen, Alex Visser en Henk Oers. 
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Beide teams hebben met veel plezier en met 
een goed resultaat gespeeld en geen 
problemen ondervonden. 
 
Voor het eerste team was het op de laatste 
speelavond nog heel spannend: “Kunnen we 
ons handhaven in de 1e klasse of moeten we 
alsnog degraderen?“ Hiervoor moesten ze met 
tenminste 17–11 winnen van Pijnacker. Daar 
kwam nog bij dat Henk Kras er die laatste 
avond niet bij kon zijn i.v.m. een ziekenhuis-
opname. Eric Winkel moest redding brengen en 
dat heeft hij met verve gedaan, want het 
eerste team heeft die laatste speelavond 
gewonnen met 19-11, en zich dus ook 
gehandhaafd in de 1e klasse. 
 
Het eerste team is geëindigd op de 4e plaats 
en het tweede team op de 5e plaats.  
Namens de club bedank ik jullie voor de inzet 
en enthousiasme en mede daardoor voor het 
positief uitdragen van onze clubnaam. 
 
Nico Heinrichs 

 
♣ ♦ ♥  

 

Bridgeprobleem 

 

 
Het contract, te spelen door Zuid, is 7♠. 
De uitkomst van West is ♥V. 
 
Probleem:  
Hoe maakt Zuid dit contract bij optimaal 
tegenspel? 
 
De oplossing vindt u op pagina 6. 
 
Bart Moors

Bridgeweekend  

 
Hallo lieve mensen 
 
Begin december hebben we tijdens de club-
avond gevraagd of er belangstelling is voor 
een bridgeweekend met de club: 16 personen 
vonden dat een goed idee.  
Ik heb wat bridgebladen doorgebladerd op 
zoek naar mogelijkheden en die zijn er te over.  
Een aantal van onze leden heeft ervaring op 
dit gebied. Graag zouden wij van die ervaring 
gebruik maken! 
Misschien is het een goed idee om een werk-
groep samen te stellen die de organisatie van 
een bridgeweekend op zich neemt. Vandaar 
de volgende oproep: 
 
Wie is er bereid om mee te helpen om 
van 'ons' bridgeweekend een succes te 
maken? 
 
Die hulp zal zeer op prijs worden gesteld. 
Meld je aan bij mij en denk eraan: hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd! 
 
Trudi Bommelé 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Big deal 
 
Voor de spelverdelingen bij elke speciale drive 
gebruik ik Big deal, het schudprogramma van 
de NBB. Daarin kan ik een aantal voorwaarden 
opgeven, zoals bijvoorbeeld: één hand moet 
ten minste 13 punten bevatten. Of ik kan het 
maximale aantal punten opgeven. Ook kan ik 
instellen hoeveel slems (klein en/of groot) 
eventueel gehaald kunnen worden. 
Daarnaast heb ik een programma om de 
spellen dicht te kunnen sorteren. Dit betekent 
dat ik zelf kan meespelen. Dus een klein beetje 
invloed op de spelverdelingen heb ik wel, maar 
de indelingen ken ik niet. 
De uitvoer van het programma kan ik inlezen in 
het NBB-rekenprogramma en vervolgens zijn de 
spelverdelingen samen met de uitslag en 
frequentiestaten op de website te bekijken. 
 
Milton Russel 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

♠ A H V B 
♥ - 
♦ A 3 2 
♣ V B 10 9 8 2 

 

 

 

♠ -  N ♠ 10 9 8 7 
♥ V B 10 9 3 W  O ♥ H 5 

♦ 10 9 8  Z ♦ H V B 7 6 5 4 
♣ 7 6 5 4 3  ♣ - 

♠ 6 5 4 3 2 
♥ A 8 7 6 4 2 
♦ - 

 

♣ A H 
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Evolutie 
 
Een beschouwing over de Tammens-zaak 
door Dick Pol 
 
In een primitieve gemeenschap slaat men 
elkaar de schedel in om te bepalen wie de 
baas is en wie zich mag voortplanten. Zo gaat 
dat bijvoorbeeld bij de bavianen en bij de zee-
olifanten. In een beschaafde samenleving doet 
men aan sport om de sociale structuren te 
verfijnen. Om niet te vervallen in het balts-
gedrag van de wolharige neushoorn is een 
sportieve competitie gebonden aan regels.  
Zo heb je onder andere te maken met de 
geest van  het spel. Sommige zaken zijn ‘not 
done’. Deze hoef je niet eens af te spreken. 
Een golfspeler die in verloren positie de bal 
expres de verkeerde kant op slaat, dient van 
de baan verwijderd te worden. We hebben 
hier te maken met spelbederf. Ik kan mij 
herinneren dat in Engeland commotie ontstond 
bij en snookerkampioenschap, omdat Ronnie 
O’Sullivan met zijn andere hand ging spelen 
toen hij ruim gewonnen stond. Zoiets doe je 
niet. Een deelnemer aan een wedstrijd, in 
welke vorm dan ook, dient respect te tonen 
voor zijn tegenstander(s). Het sportieve element 
in een competitie komt op de tocht te staan als 
buiten status, geld is te verdienen. Dat is een 
slechte zaak. Als iemand ten eigen bate de 
grenzen van de reglementen opzoekt is hij 
volstrekt verkeerd bezig. Helaas hebben wij 
tegenwoordig naast het voetbalvandalisme 
ook te maken met bridge-hooligans.  
Een betreurenswaardige ontwikkeling. 
 
Henk Kras 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
 
De uitkomst met een of andere vrouw  
is altijd heel verstandig.... 
Als de heer de vrouw dekt 
Dan wordt ook de aas losbandig. 
Hij duikt er op, je snapt het al 
de boer lacht in zijn vuistje, 
is heer en meester van het spel, 
heeft alles in zijn knuistje. 
 

 

Gids voor bridge 
 
Rechten en plichten aan de bridgetafel ter 
waarborging van een plezierige sfeer. 
 
Er bestaan veel misverstanden over wat aan de 
bridgetafel mag, moet en is verboden. Vorig 
jaar verscheen een (zeer leesbaar) boekje met 
bovenstaande titel, waarin de auteur Rob 
Stravers probeert om alle twijfels over wat wel 
en niet correct is op te heffen. Het boekje geeft 
duidelijkheid over het omgaan met de 
biedbox, de speelkaarten, en het omgaan met 
tafelgenoten en arbiter.  
 
Hieronder een voorproefje, de rest kunt u via 
de NBB-site bekijken:  
http://www.bridge.nl/documenten/GidsVoor
Bridge.pdf 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

De kunst van hoffelijkheid 
 
Aan de bridgetafel is een hoffelijke houding 
verplicht. Dat betekent dat een speler in 
overtreding is als zijn/haar houding een 
vervelend gevoel oproept bij de tafelgenoten.  
Dat klinkt vrij logisch en eenvoudig. Toch wordt  
deze spelregel (artikel 74A) het meest 
overtreden van alle spelregels.  
 
CITAAT UIT ARTIKEL 74 VAN DE SPELREGELS: 
 
Een speler behoort zorgvuldig iedere 
opmerking of handeling te vermijden die 
ergernis of verlegenheid zou kunnen 
veroorzaken bij een andere speler of het 
genoegen van het spel zou kunnen verstoren. 
 
 
Kennelijk ontstaan er regelmatig situaties waar-
in de normen van hoffelijkheid gemakkelijk 
worden vergeten. En toegegeven, bridge is 
een enerverend spel, waarin je heel intensief 
mens bent met elkaar. En natuurlijk ontstaan er 
dan naast aangename gevoelens als 
voldoening, triomf, begrip, waardering en 
vertrouwen, ook gevoelens van schrik, afgrijzen, 
verbijstering, teleurstelling en irritatie.  
Als u deze negatieve gevoelens voor u kunt 
houden, bewijst dat uw klasse. U zult een graag 
geziene partner en tegenstander zijn.  
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Niet alleen u bewaakt uw mate van hoffelijk-
heid, dat doen ook uw tafelgenoten. En omdat 
we nu eenmaal mensen zijn, zal er beslist wel 
eens een uiting van onhoffelijkheid door de 
bewaking glippen. Natuurlijk leggen we niet op 
alle slakken zout. Maar zodra er iets gebeurt 
wat een chronisch vervelend gevoel bij u 
oproept, is het uw taak om de ander in 
zijn/haar hoffelijke houding te helpen.  
Of nu het gedrag van uw partner of een 
tegenstander bij u een vervelend gevoel 
oproept, maakt niet uit, u wilt dat stoppen.  
En dat lukt in de regel door het gedrag dat u 
stoort helder te benoemen, zonder oordeel, 
met de vraag om daarmee op te houden.  
Ik geef een paar voorbeeldzinnen:  
 
 ‘Ik vind het fijn als u geen commentaar 

geeft op mijn spel.’  
 

 ‘Ik vermoed dat u mijn leergierigheid 
overschat; ik hoor namelijk liever niet wat 
volgens u nog beter had gekund.’  
 

 ‘Partner, ik hoor graag aan het eind van de 
avond wat jij nu wilt zeggen.’  
 

 ‘Ik wil na afloop van deze zitting even met 
jou praten.’  
 

 ‘Ik verzoek u dringend onmiddellijk te 
stoppen met het geven van uw kritiek.’  
 

Realiseer u dat u uw wens kunt neerleggen 
zonder een oordeel of specifieke toelichting te 
geven. U kunt volstaan met:  
 
 ‘Uw (omschrijving van het gedrag) geeft mij 

een vervelend gevoel, ik vind het fijn als u 
daarmee stopt.’  

 
Door niets te zeggen, en daarmee het 
vervelend gedrag te laten voortgaan, doet u 
uzelf te kort. En degene die – beslist – 
onbedoeld en zonder erg dat storende gedrag 
vertoont.  
Helpt uw oproep niet, dan moet er sprake zijn 
van een te groot misverstand om onderling te 
kunnen oplossen. In dat geval zal de arbiter 
graag alle betrokkenen weer in hun hoffelijke 
houding helpen.  

(Uit Gids voor bridge) 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

Oplossing bridgeprobleem 
 
Zoals vaak het geval, is de eerste slag cruciaal. 
In de eerste slag, in zuid te nemen met het Aas, 
wordt in Noord een klaveren weggedaan.  
Troef naar Noord; op ruitenaas verdwijnt 
vervolgens de klaverenheer; een ruiten vanuit 
Noord getroefd in Zuid; weer troef naar Noord 
en de laatste ruiten getroefd. Opnieuw troef en 
vervolgens gaat op de laatste troef van noord 
in zuid de klaverenaas weg. Noord maakt de 
laatste vijf slagen met klaveren. 
 
Bart Moors 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Zonder blikken of blozen  
 

Volledige tweekleurenspellen zijn zeer zeld-
zaam. Meestal krijgt de computer de schuld, 
die de spellen ‘deelt’. Maar het volgende spel 
is afkomstig uit de tweede helft van de jaren 50 
toen computers, zo ze al bestonden, bij bridge 
nog niet werden gebruikt. 
 
 ♠ H V 10 7 6 4 3  
 ♥ -  
 ♦ H 8 7 6 5 3   
 ♣ -  
♠ -  N  ♠ B 8 5 2 
♥ H V B 7 3 2 W  O ♥ A 10 9 6 
♦ V B 10  Z  ♦ 9 4 
♣ 8 6 5 4    ♣ 9 7 2 
 ♠ A 9  
 ♥ 8 5 4  
 ♦ A 2  
 ♣ A H V B 10 3  
 
West Noord Oost Zuid 
Jaïs Forquet Trézel Siniscalco 
1 ♥ 4 ♠ pas 4 SA 
pas 6 ♦ pas 6 ♠ 
pas 7 ♠ doublet  
 
Het spel kwam op tafel op een kritisch moment 
tijdens een Europees kampioenschap, met 
Frankrijk en Italië in de slag voor de eerste 
plaats. Trézel toonde geen respect voor de 
Italiaanse maestro’s en doubleerde het groot 
slem.  
 
Wat dacht u dat er vervolgens gebeurde? 
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Zuid meende dat oosts doublet van 7♠  
gebaseerd moest zijn op een vaste troefslag en 
hij liep weg naar 7SA; zijn partner moest dan 
maar ♥A hebben.  
Oost doubleerde opnieuw en de verdediging 
pakte de eerste zes slagen voor een verlies van 
1100 (volgens de toenmalige telling).  
Door het doublet op het goede spoor gezet, 
zou noord 7♠ waarschijnlijk hebben gemaakt, 
voor een score van +1770. 
 
De Italianen, Forquet en Siniscalco, noteerden 
de score zonder blikken of blozen.  
Zonder een woord of zelfs maar een verwijten-
de blik werd het volgende spel gepakt en naar 
verluidt waren de Fransen zo verbluft door deze 
bovenmenselijke beheersing dat ze niet alleen 
hun moed verloren, maar ook de wedstrijd en 
het kampioenschap. 
 

(uit Beroemde spellen van topspelers  
door Terence Rees en David Bird) 

 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 

‘t Automatische antwoord-
apparaat van de opa’s en 
oma’s van tegenwoordig 
 
Goedendag, wij zijn momenteel niet 
bereikbaar maar u kunt een bericht 
achterlaten door gebruik te maken van de 
volgende codes: 
 
- Ben je een van onze kinderen: toets 1. 
- Als we op de kleinkinderen moeten passen: 

toets 2. 
- Als jullie onze auto dringend nodig hebben: 

toets 3. 
- Als we de was en de strijk moeten doen: toets 

4. 
- Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5. 
- Als we de kinderen van school moeten halen: 

toets 6. 
- Als er voor aanstaande zondag een taart 

gebakken moet worden: toets 7. 
- Als jullie allemaal naar huis komen en mee 

eten: toets 8. 
- Als vader een klus moet komen doen: toets 9. 
- Als u een van onze vrienden bent: toets 10 en 

spreek uw boodschap in na de pieptoon. 
 
Ans Christiaanse 
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Agenda voor de algemene ledenvergadering van 
Bridgeclub Prometheus op 18 januari 2011 

 
Aanvang:  19.30 uur 
Locatie:  Woonzorgcentrum Monica,  
  Arubastraat 2 in Delft. 
 
1. Opening en mededelingen 
 
2. Notulen van de ALV van 5 januari 2010   zie pagina 9 
 
3. Jaarverslag van de secretaris    zie pagina 12 
 
4. Financiën 
 
5. Bestuursleden 
 Reglementair zijn er geen aftredende bestuursleden. 
 
6. Commissies 
 a. Kascontrole commissie 
 b. Technische commissie 
 c. Commissie van beroep 
 
7. Jaarprogramma 2011-2012    zie pagina 14 
 
8.  Wedstrijdzaken 
 
9.  Rondvraag 
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Concept-notulen van de algemene ledenvergadering 
op 5 januari 2010  
 
Aanwezig:  
Het bestuur: 

Eric Winkel (voorzitter) 
Trudi Bommelé (penningmeester) 
Nelleke van der Lee (secretaris) 
Milton Russel (lid) 
Jenny Omvlee (lid) 

48 leden; Johan Boonmann, Joke Boot, Marijke 
Bouwmeester, Jan Bouwmeester, Ans 
Christiaanse, Helmi Faessen, Hans van Geest, 
Hermien van Geest, Jack Graveland, Marijke 
Graveland, Eliza Guse, Anton van Harberden, 
Arné Heijmans, Nico Heinrichs, Marinus Hom, 
Anke Hom, Ank Hoogeveen, Daan Hoogwater, 
Marijke Jansen, Gerda Janssen, Wil Jutte, Henk 
Kras, Jan Kuijntjes, Piet van Laarhoven, Jan 
Lieben, Rossend Llurba, Bart Moors, Gert Mur, 
Rob Nijland, Belia Nijland, Jacques Nonhebel, 
Anneke Nonhebel, Henk van Oers, Leo Pruijsers, 
Marian Reijmers, Ton Romeijn, Nardy Rutten, 
Jan Rutten, André Schimmel, Ria Schoneveld, 
Martha Schütz, Toon van Spronsen, Hein van 
Velzen, Alex Visser, Frans de Vreede, Ineke 
Winkel, Eric Winkel en Jan vd Zanden. 
 
Afwezig:  
13 leden; Dick van Blitterswijk, Olaf Duin, Gaby 
de Haan, Sjoerd de Haan, Gerrit Hakvoort,  
Mia Keijzer, Fred van Leeuwen, Jaap Legerstee,  
Elly Legerstee, Ellis MacConalogue, Margot 
Mekkes, Ton Mulder en Hedy Steensma. 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 
uur en heet allen welkom in het nieuwe onder-
komen aan de Brasserskade. Omdat het een 
nieuwe locatie betreft heeft Milton Russel 
enkele huishoudelijke mededelingen: 
- er mag niet gerookt worden 
- er is een aparte rookruimte; deur hiervan 

sluiten! 
- er zijn 2 toiletten 
- niet naast het gebouw parkeren ivm de 

nooduitgang 
- er zijn pc’s aanwezig die gebruikt mogen 

worden 
 
De voorzitter heeft twee certificaten meester-
punten uit te reiken aan Jenny Omvlee en  

Gerda Janssen. Zij nemen ze met een applaus 
verheugd in ontvangst. 
 
Wegens het aftreden van de voorzitter worden 
agenda punt 6 (bestuur) en 7 (verslagen en 
mutaties in de commissies) omgedraaid. 
 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 
van 6 januari 2009 
De notulen worden goed gekeurd met dank 
aan de secretaris.  
 
Daarna komt de vraag vanuit de leden of er 
ook geen goedkeuring nodig is voor het verslag 
van 9 december 2008. Die vraag werd in de 
vorige algemene ledenvergadering ook al 
gesteld en daarop gaf de voorzitter het volgen-
de antwoord: “Dat is niet nodig. Wel wordt er 
actie ondernomen om de leden het verslag te 
laten lezen. Het verslag wordt door de secre-
taris via de email toegestuurd en geplaatst op 
de site (www.bridgeclubprometheus.nl). En dat 
is gebeurd. Er zijn daarna geen op- of aan-
merkingen gemeld bij het bestuur. Dus is het bij 
deze afgehandeld. 
 
3. Jaarverslag van de secretaris 
De secretaris geeft een beknopte versie van 
het jaarverslag, dat in het Ei is terug te vinden. 
In het verslag wordt gemeld dat er 5 mensen 
per 1-1-2010 zijn gestopt. Dat zijn er echter 6, 
want ook Ineke van der Burg heeft opgezegd.  
Naar aanleiding van het verslag zijn er geen 
vragen. 
 
4. De financiën 
De penningmeester licht het jaarverslag en de 
begroting toe.  
Ze vraagt aandacht voor de niet of erg late 
betalingen van de contributie. Als de nota’s zijn 
verstuurd geeft de penningmeester 2 maanden 
de tijd om te betalen. Daarna volgt een 
aanmaning.  
Arné Heijmans stelt voor een boeteregeling in 
te stellen. Dit wordt in de eerstvolgende 
bestuursvergadering besproken. 
Met de nieuwe locatie komt het muntsysteem 
te vervallen. Afgesproken wordt dat deze 
alleen nog dinsdag 12 januari ingeleverd 
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kunnen worden. Deze informatie wordt op de 
website geplaatst en aan de leden gemaild.  
 
5. Aanpassingen clubreglement 
In het Ei zijn voorstellen van het bestuur en de 
Technische Commissie gedaan voor aanpas-
singen van het clubreglement.  
 
Artikel 2.2. en artikel 3.5 overlappen elkaar. 
Artikel 3.5 kan daarom komen te vervallen. 
Daarmee moet ook de verwijzing in artikel 2.2 
naar artikel 3.5 verwijderd worden. 
 
In het voorstel ontbreken bij artikel 2.2 de imps 
en worden alleen percentages gemeld. Het 
artikel wordt daarom uitgebreid met vermel-
ding van de imps. 
 
Na deze wijzigingen wordt goedkeuring van de 
leden gevraagd. De meerderheid is voor. Het 
clubreglement wordt daarom z.s.m. aange-
past. 
 
6. Verslagen en mutaties in de commissies 
* Kascontrole commissie 
De kascommissie verleent decharge voor het in 
2009 gevoerde financiële beleid en beheer. De 
penningmeester neemt het verslag hiervan in 
ontvangst.  
De voorzitter van de kascommissie heeft een 
verzoek: is het mogelijk de Algemene Leden 
Vergadering op een later tijdstip te laten plaats 
vinden ivm de tijdsdruk? Dat verzoek valt in 
goede aarde en in overleg wordt besloten in 
de toekomst niet op de 1e, maar de 3e dins-
dag in januari de ALV in te plannen.  
Hein van Velzen biedt zich aan ter versterking 
van de commissie. Voorzitter wordt Gerda 
Janssen, lid Rob Nijland en reservelid Hein van 
Velzen. 
 
* Technische commissie 
De Technische commissie is 3 keer bijeengeko-
men en is met een aantal voorstellen gekomen 
(zie punt 5). De commissie blijft bestaan uit 
Anton van Harberden, Leo Pruijsers en Gert Mur. 
Verzoek van de commissie aan de leden: kom 
met vragen en/of voorstellen. 
 
* Commissie van beroep 
Het aanwezige lid van de commissie Eric Winkel 
heeft geen bezwaar om aan te blijven. Dick 
van Blitterswijk wordt nog gepolst. Maar er 

wordt vanuit gegaan, dat ook hij geen 
bezwaar zal hebben. 
 
De vraag wordt gesteld hoe en wanneer het 
wijzigen van bestuurs- en commissieleden 
formeel zou moeten plaats vinden. Dit punt 
komt volgend jaar op de agenda. 
 
7. Bestuur 
De voorzitter Eric Winkel zet er na 7 jaar een 
punt achter. Het bestuur heeft Anke Hom-
Hoogland bereid gevonden om zijn opvolger te 
worden. Er hebben zich geen andere kandi-
daten aangemeld. Daarom wordt het spreek-
woordelijke hamertje overgedragen door Eric 
aan Anke onder luid applaus. We wensen Anke 
heel veel succes! 
Aan het einde van de vergadering krijgt Eric 
een fles wijn namens het bestuur aangeboden 
voor zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren.  
 
8. Jaarprogramma 2010-2011 
Nav het programma dat in het Ei staat de 
volgende opmerkingen: 
- niet de 1e, maar de 3e dinsdag van januari 

de ALV 
- onduidelijk is nog of het wijkcentrum 31-08-

2010 open is. Zo niet, dan schuift het 
schema een week op en is de slotavond 
vrijdag 31 mei 2011. 

 
9. Huishoudelijke gang van zaken / 
speelgelegenheid 
In plaats van munten, wordt er gewerkt met 
barbriefjes. Bij je eerste bestelling op een avond 
krijg je zo’n briefje. Hierop wordt bijgehouden 
wat je verder eventueel nog besteld. Na afloop 
van de avond lever je het briefje in en reken je 
(contant) af. Bij de bar wordt een grote lijst 
bijgehouden ter controle. 
 
De huidige locatie schept een nieuwe situatie. 
Veel zaken moeten door ons zelf geregeld 
worden. Het bestuur luistert naar de suggesties 
en vragen die leven bij de leden.  
Het opzetten van een barcommissie lijkt een 
goede oplossing. Het bestuur pakt dit op en 
komt z.s.m. met een gedegen voorstel. Tot die 
tijd wordt besloten de corveedienst met 1 
persoon uit te breiden. Voor januari biedt Ria 
Schoneveld zich aan. 
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10. Wedstrijdzaken 
Leo en Milton coördineren de wedstrijdzaken 
tijdens de speelavond en Jenny regelt het 
slemklassement.  
In het Ei zijn de diverse competities en drives 
terug te vinden in het jaarprogramma. 
 
11. Rondvraag 
Piet van Laarhoven bedankt het bestuur en 
wenst het nieuwe bestuur veel succes. 
 
Eric Winkel zet Jenny in het zonnetje voor al 
haar inzet het afgelopen jaar. Applaus! 
 
Arné Heijmans geeft het bestuur het advies 
goed over de bardienst na te denken. Met 
name over de verantwoordelijkheid ivm sleutels 
en geldzaken. 
 
Rob Nijland vraagt of een verlaging van de 
contributie geen optie is met het oog op het 
financiële plaatje. Verlaging is echter geen 
optie. We zijn een gezonde vereniging en willen 
dat blijven.  
 
Eric Winkel sluit hierop aan door aan te geven 
dat er bijvoorbeeld beter speelmateriaal kan 
worden aangeschaft met het geld. Het bestuur 
neemt deze suggestie mee naar de volgende 
bestuursvergadering.  
 
12. Sluiting 
Om kwart voor negen wordt de jaarvergade-
ring afgesloten. 

 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Verhinderd?  
Svp bijtijds afmelden!  

Dat kan via onze website: 
www.bridgeclubprometheus.nl   

(tot dinsdag 17.00 uur)  
of  

door even te bellen  
naar Milton Russel: 

015-2567910  
(tot dinsdag 18.00 uur) 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
 
 
 
 
 
 

 
De winnaars van de slotdrive:  

Eric en Ineke Winkel 
 
 

  
Een gedeelde 2e plaats voor 

Jacques en Anneke Nonhebel en  
Gerda Janssen en Ria Schoneveld 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Jaarverslag 2010 
 
Dit was het tweede jaar van onze zelfstandige 
Bridgeclub Prometheus en het eerste jaar in 
onze nieuwe locatie in Wijkcentrum Noord op 
de Brasserskade 77 in Delft.  
Het was zeker wennen, maar ten opzichte van 
onze vorige locatie is het een verbetering. En 
hopelijk hebben de planken op de tafels veel 
ergernissen weggenomen. 
Alhoewel we over de hele linie genomen 
tevreden zijn met onze huidige locatie, is het 
bestuur op zoek geweest naar een andere 
locatie. Echter tot nu toe zonder resultaten; of 
te duur of te klein of niet beschikbaar op 
dinsdagavond. Maar ook in 2011 zetten we de 
zoektocht gewoon door. Dus heeft u zelf 
suggesties, geef ze dan a.u.b. door aan één 
van de bestuursleden. 
 
Kijken we naar het ledental van de vereniging, 
dan zie ik dat we begin 2010 begonnen met 65 
leden. Al aan het begin van het jaar zei het 
echtpaar Legerstee het lidmaatschap op en 
later in het jaar volgde Arné Heijmans.  
Maar er was vooral dit jaar groei in het aantal 
leden. We heetten de volgende personen 
welkom: Aad van ’t Noordende, Jan Berkien, 
Loes Janssen, Ronald Halkes, Ton Veldhoven, 
Peter Vink, Ilonka Wegener en Juul 
Vercauteren.  
Dat brengt het aantal leden op 70.  
Maar om verschillende redenen hebben de 
volgende leden per 1-1-2011 hun lidmaatschap 
opgezegd: Jan Kuijntjes, Margot Mekkes, Rob & 
Belia Nijland en Toon van Spronsen.  
Dat brengt de teller van het ledental op 1-1-11 
weer terug op 65. 
 
Het bestuur in 2010 bestond uit:  
 

Voorzitter: Anke Hom 
Penningmeester: Trudi Bommelé 
Secretaris: Nelleke van der Lee 
Webmaster: Jenny Omvlee 
Commissaris: Milton Russel 

 
Wedstrijdleiding en wedstrijdsecretariaat 
werden ook dit jaar weer verzorgd door Milton 
Russel en Leo Pruijsers.  
Het bestuur werd ondersteund door de 
Technische Commissie, de Commissie van 
Beroep en de Kascontrole-commissie.  
Het Ei werd verzorgd door Jenny Omvlee en 
Margot Mekkes. 

 
 
En het is al eerder gezegd, maar toch nog een 
keertje op deze wijze hartelijk dank aan Ria 
Schoneveld die de catering fantastisch heeft 
opgepakt. We waren gewend aan een 
muntjessysteem en een vaste persoon achter 
de bar. Maar op deze nieuwe locatie is dat 
losgelaten en hebben we al doende uit 
ervaring een ander systeem ontwikkeld. Ook 
dat ging met vallen en opstaan, maar 
iedereen is er inmiddels aan gewend en het 
verloopt nu goed. 
 
Alle berichtgeving en uitslagen van wedstrijden 
zijn te vinden op onze internetsite: 
www.bridgeclubprometheus.nl. Die was vorig 
jaar al in een nieuw jasje gestoken door Jenny 
Omvlee. En als u daar regelmatig een bezoekje 
brengt zult u gezien hebben dat de site actueel 
wordt gehouden en er regelmatig 
nieuwsberichten op worden geplaatst.  
Heeft u nog verbeterpunten of dingen die u 
mist, dan zijn die van harte welkom bij onze 
webmaster.  
 
Tot slot wens ik u hierbij veel bridgeplezier toe in 
2011! 
 
De secretaris  
Nelleke van der Lee  
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 

 
... hartelijk dank aan Ria ... 
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Competities en drives 2010 
 
Hieronder staan van de competities en drives 
de 5 paren met de hoogste score: 
 
Wintercompetitie (15-12-2009 t/m 9-2-2010) 
Eindstand A-lijn: 
 1 van Harberden/Pruijsers 56,97% 
 2 Hakvoort/Llurba 55,94% 
 3 Heijmans/Winkel 54,58% 
 4 Kras/de Vreede 53,89% 
 5 Guse/Moors 52,15% 
Eindstand B-lijn: 
 1 van Blitterswijk/Duin 59,16% 
 2 Nonhebel/Nonhebel 57,64% 
 3 Faessen/Winkel 54,76% 
 4 Lieben/van Spronsen 54,37% 
 5 Christiaanse/van Geest 53,66% 
 
Ruitenboer (2-3-2010) 
 1 Guse/Moors 63,75% 
 2 van Harberden/Pruijsers 62,08% 
 3 Heijmans/Winkel 60,50%  
 4 Kras/de Vreede 60,50% 
 5 Hoogwater/v.d. Zanden 58,33% 
 
Voorjaarscompetitie (16-2-2010 t/m 6-4-2010) 
Eindstand A-lijn: 
 1 Heijmans/Winkel 58,84% 
 2 van Blitterswijk/Duin 55,85% 
 3 van Harberden/Pruijsers 54,81% 
 4 Hakvoort/Llurba 53,98% 
 5 Kras/de Vreede 53,64% 
Eindstand B-lijn: 
 1 van Oers/Visser 55,57% 
 2 van Geest/Jutte 55,10% 
 3 Hoogeveen/Omvlee 54,43% 
 4 Mulder/Russel 53,99% 
 5 Boot/Graveland 52,57% 
 
Paasdrive (30-3-2010) 
 1 Kras/de Vreede 64,41% 
 2 van Harberden/Pruijsers 63,54% 
 3 Janssen/Schoneveld 61,46% 
 4 Nonhebel/Nonhebel 56,25% 
 5 van Blitterswijk/Duin 55,38% 
 
Slotcompetitie (13-4-2010 t/m 25-5-2010) 
Eindstand A-lijn: 
 1 van Harberden/Pruijsers 57,70% 
 2 Graveland/van Laarhoven 53,85% 
 3 Faessen/Winkel 51,83% 
 4 van Blitterswijk/Duin 51,57% 
 5 Kras/de Vreede 51,27% 
 

Eindstand B-lijn: 
 1 Boot/Graveland 55,89% 
 2 Christiaanse /van Geest 55,42% 
 3 Lieben/van Spronsen 52,65% 
 4 Hom/Hom 52,44% 
 5 Reijmers/Schütz 52,42% 
 
Slotdrive (1-6-2010) 
 1 Winkel/Winkel 70,83% 
 2 Nonhebel/Nonhebel 60,07% 
  Janssen/Schoneveld 60,07% 
 4 van Geest/Christiaanse 56,68% 
 5 Bommelé/Heinrichs 54,17% 
 
Clubkampioen 2009-2010: 
Anton van Harberden en Leo Pruijsers  
 
Slemkampioen 2009-2010: 
Anton van Harberden  
 
Herfstcompetitie (7-9-2010 t/m 12-10-2010) 
Eindstand A-lijn: 
 1 Graveland/van Laarhoven 56,96% 
 2 van Blitterwijk/Duin 55,23% 
 3 Boot/Graveland 54,63% 
 4 Guse/Moors 54,50% 
 5 Bommelé/Heinrichs 51,93% 
Eindstand B-lijn: 
 1 Hakvoort/Llurba 60,49% 
 2 Mur/Schimmel 57,66% 
 3 van Oers/Visser 55,42% 
 4 Janssen/Schoneveld 54,03% 
 5 de Haan/de Haan 52,79% 

 
Tussencompetitie (26-10-2010 t/m 12-10-2010) 
Eindstand A-lijn: 
 1 van Harberden/Pruijsers 41 
 2 Hoogwater/van der Zanden 23 
 3 Keijzer/Winkel 10 
 4 Graveland/van Laarhoven 7,67 
 5 van Blitterswijk/Duin 5,67 
Eindstand B-lijn: 
 1 Boonmann/Lieben 24,38 
 2 de Haan/de Haan 23,50 
 3 Bouwmeester/Bouwmeester 20,73 
 4 Janssen/Schoneveld 19,41 
 5 Mulder/Russel 11,63 
 
Sinterklaasdrive (30-11-2010) 
 1 Janssen/Schoneveld  60,42%% 
 2 Berkien/Veldhoven 57,69% 
 3 Hoogwater/van der Zanden 56,73% 
 4 Guse/Moors 56,41% 
 5 Bouwmeester/Bouwmeester 55,77% 
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Concept-jaarprogramma seizoen 2011-2012 
 
2011  
 
augustus  
30 Vrij spelen 
  
september  
6 HC 1 
13 HC 2 
20 HC 3  
27 HC 4  
  
oktober  
4 HC 5  
11 HC 6   
18 Vrijspelen  (Herfstvakantie)  
25 TC 1 (DVC 1)  
  
november  
1 TC 2 (DVC 2)  
8 TC 3 (DVC 3)   
15 TC 4 (DVC 4)  
22 TC 5 (DVC 5)  
29 Sinterklaasdrive  
  
december  
6 TC 6(DVC 6)  
13 TC 7(DVC 7)  
20 Kerstdrive 
27 Gesloten (geen bridge) 
 
 
 
 
 
HC  =  Herfstcompetitie 
TC  =  Tussencompetitie 
DVC  =  Districtsviertallencompetitie 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 
 

Data Ruitenboer 2011 
 

- dinsdag 15 februari: voorronde op de club 
- zondag 20 maart: halve finale Ruitenboer 
- zondag 10 april: finale Ruitenboer 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
2012 
  
januari  
3 WC 1 
10 WC 2 
17 Jaarvergadering 
24 WC 3 
31 WC 4 
  
februari  
7 WC 5  
14 WC 6  
21 VC 1  
28 Ruitenboer  
  
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 
 
WC  =  Wintercompetitie 
VC  =  Voorjaarscompetitie 
SC  =  Slotcompetitie 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 
 

 

 
 
 
Tanthofdreef 7 
2623 EW Delft  
015-2618823 
 
www.kontrastdelft.nl 
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Bridgeclub Prometheus 
 
 
Bestuur 
Voorzitter: Anke Hom 
Secretaris: Nelleke van der Lee 
Penningmeester  Trudi Bommelé 
Leden  Milton Russel,  
  Jenny Omvlee 
 
Technische Commissie 
Voorzitter Anton van Harberden 
Leden Leo Pruijsers  
  Gert Mur  
 
Commissie van Beroep 
Voorzitter Eric Winkel  
Lid Dick van Blitterswijk  
 
Kascontrolecommissie 
Voorzitter Gerda Janssen  
Lid Rob Nijland  
Reservelid Hein van Velzen  
 
Clubblad Het Ei 
 redactie@bridgeclubprometheus.nl 
 redactie Jenny Omvlee 
 
Website  
 www.bridgeclubprometheus.nl 
 webmaster  Jenny Omvlee 
 
Speelgelegenheid 
 Wijkcentrum Delft Noord 
 Brasserskade 77 
 2612 CB Delft 
 tel. 015-213 49 86 
 
Clubavond 
 Dinsdag, aanvang 19:30 uur 
 
Correspondentieadres 
 Bridgeclub Prometheus 
 p/a Nelleke van der Lee (secretaris) 
 W. Sonneveldhof 52 
 2645 BN Delfgauw 
 tel. 06-13707993 
 nelleke@bridgeclubprometheus.nl 
 
Kuiken 
 Dick Bruna 
 
Drukwerk 
 Kontrast 

Speeldata en corvee 2011  
 
januari   4 WC 2 

  11 WC 3 
  18 Jaarvergadering 

   25 WC 4  
corvee:  Mia Keijzer, Henk Kras,  
  Ton Mulder 

 
februari  1 WC 5 

  8 WC 6 
  15 Ruitenboer  
  22 VC 1 

 corvee: Daan Hoogwater, Ton Romeijn,  
   Hein van Velzen 
 
maart   1 VC 2 

  8 VC 3 
  15 VC 4 
  22 VC 5 
  29 VC 6  

 corvee: Ineke Winkel, Eric Winkel, 
   Jan van der Zanden 
 
april   5 SC 1 

  12 SC 2 
  19 Paasdrive 
  26 SC 3 

 corvee: Marinus Hom, Ank Hoogeveen,  
   Alex Visser 
 
mei   3 SC 4 

  10 SC 5 
  17 SC 6 
  24 Slotdrive 

 corvee: Henk van Oers, André Schimmel, 
  Ans Christiaanse 
 
WC  =  Wintercompetitie 
VC  =  Voorjaarscompetitie 
SC  =  Slotcompetitie 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Veel bridgeplezier! 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 


