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De opening 

 

Iets later dan gebruikelijk, maar nog  ruim voor 

de start van het nieuwe seizoen, ligt hier dan 

toch het zomer-Ei voor u. Gelukkig waren er 

weer enkele leden die kopij aanleverden, 

zonder hen was dit een erg dun Ei geworden. 

Dank daarvoor! In dit nummer ook veel foto’s 

van het bridgeweekend, ze zijn gemaakt door 

Christy Hout. Meer foto’s vindt u op de website. 

Veel leesplezier, een fijne zomer en tot  

28 augustus! 

 

Jenny Omvlee 

 

    
 

Klaverboer 

Een klaverboer, gewend aan klaverjassen, 

Had moeite zich aan bridgen aan te passen 

Hij zei: Ik ben het middelpunt 

En hier ben ik nog slechts een punt 

En daar ... niet tegen opgewassen. 

 

Uit Kaart-lezen; vrolijk rijm en lied tegen kaartverdriet; 

door Wim Overgaag

mailto:redactie@bridgeclubprometheus.nl
http://www.bridgeclubprometheus.nl/
mailto:nelleke@bridgeclubprometheus.nl
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Van de voorzitter 

 

Beste bridgers 

 

Na een helaas voor Nederland teleurstellend EK 

voetbal in Polen en Oekraïne, na spannend 

tennis op Wimbledon en straks vast prachtige 

Olympische Spelen in Engeland, zou je bijna 

het bridgen vergeten. 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik me ook wel een 

beetje schaam dat ik niet aanwezig was op de 

slotdrive. Ik begrijp dat de avond heel 

geslaagd was met een select gezelschap. 

Alsnog wil ik de kampioenen feliciteren: Loes 

Janssen & Ronald Halkes, Hein van Velzen & 

Ton Romeijn en Daan Hoogwater. Van harte 

proficiat met een zeer verdiend resultaat! 

 

Jammer genoeg heeft de club de laatste 

maanden te horen gekregen dat twee van 

onze leden zeer ernstig ziek zijn. 

Dick van Blitterswijk, mede-initiatiefnemer van 

wat uiteindelijk resulteerde in de huidige 

bridgeclub Prometheus. Hij is al jarenlang 

prominent lid van onze vereniging en meerdere 

malen (bijna 20 keer!) clubkampioen geweest.  

Henk Kras revalideert momenteel in de Bies-

landhof, alwaar hij regelmatig door bridge- 

 

 

vrienden wordt bezocht en met hen alweer 

een kaartje legt.  

Bovendien hebben we een gevallen man: 

Hans van Geest die, nog wel op weg naar de 

wekelijkse dinsdagavondbridge, in een 

ambulance belandde. 

 

Gelukkig waren er tijdens het eerste door ons 

zelf georganiseerde bridgeweekend alleen 

maar vrolijke gezichten (zie ook de foto’s 

hieronder en op pagina 9). Het was een leuke 

locatie met overdag voor elk wat wils (fietsen, 

winkelen, wandelen, musea). ’s Avonds dineren 

en daarna bridgen onder leiding van een 

uitstekende wedstrijdleider, Eric Winkel.  

Beide avonden waren met behulp van wat 

introducés buitengewoon geslaagd. Het hele 

weekend is voor herhaling vatbaar.  

 

Over de oprichting van het ‘Delftse Bridge-

home’ valt weinig te melden. Volgens Peter 

Bommelé (voorzitter van Gisolf) houdt Fortuna 

er nog altijd rekening mee, dat als de 

gemeente meewerkt, zij een ruimte zullen 

hebben die ze aan derden kunnen verhuren.  
(lees verder op pagina 4)

    

 

Bridgeweekend  
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Het klinkt allemaal niet zo positief: geen eigen 

ruimte (dus altijd alles klaarzetten en opruimen) 

en niet voldoende ruimte voor meerdere clubs 

op één avond. Fortuna kon nog niet melden 

wanneer dit staat te gebeuren en kon er ook 

nog geen financieel plaatje bij bedenken.  

 

We weten dus niet waar wij aan toe zijn, wij 

houden de vinger aan de pols.  

Ondertussen zijn we blij dat we nog aan de 

Brasserskade, waar we zo langzamerhand 

aardig zijn ingeburgerd, kunnen blijven spelen.  

Volgend seizoen zullen we het daar zonder Jan 

Berkien en Ton Veldhoven moeten stellen. Zij 

gaan onze club verlaten maar stoppen 

gelukkig niet bridge. Veel succes elders! 

 

Om het bridgen niet helemaal te verleren zijn er 

bij vele andere clubs zomerdrives.  

Verder kun je met je partner de puntjes op de i 

van je systeem zetten om volgend seizoen 

goed voor de dag te komen. Misschien moet ik 

dit ook eens doen.  

 

Fijne zomer! 

 

Anke Hom 

 

 

Bridgeprobleem 

 

U bent zuid en speelt 4.  

West komt uit met A.  

Hoe nu verder? 

 

De oplossing staat op pagina 8. 

 

Bart Moors 

 

    

Nieuwe leden 

 

U heeft ze wellicht al gezien of op een avond 

ontmoet aan de bridgetafel, want begin mei 

dit jaar zijn Stien Wijnmaalen & Jan van Dinten 

lid geworden van Bridgeclub Prometheus.  

Per 1 september 2012 komen ook Thea Kalis vd 

Laar & Ina Steijger op de dinsdagavond 

meespelen. Het bestuur heet ze van harte 

welkom en wenst ze veel bridgeplezier. 

 

    

Bridgeweekend 

 

Inmiddels hebben we een zeer geslaagd 

bridgeweekend achter de rug, een weekend 

dat zeker voor herhaling vatbaar is. 

Van vrijdag 16 t/m zondag 18 maart verbleef 

de groep bridgers in Hotel 'De Oringer Marke' in 

Odoorn. Naast Prometheus-leden waren er ook 

enkele bridgers van andere clubs.  

Overdag ging iedereen zijn of haar gang. Op 

de fiets en met de auto werden leuke uitstapjes 

in de omgeving gemaakt. ’s Avonds ontmoet-

ten we elkaar weer aan het diner, en vervol-

gens aan de bridgetafel. Wedstrijdleider Eric 

Winkel leidde de bridgeavonden op zeer 

plezierige wijze, dank daarvoor!  

We waren met 13 paren: gelukkig waren 

‘stilzits’niet nodig omdat twee paren uit de 

buurt van Odoorn bereid waren elk een avond 

mee te spelen.  

Winnaars van dit gezellige bridgeweekend 

werden Agnes van der Helm en Christy Hout, 

gefeliciteerd!  

 

 
 

En natuurlijk ook nog hartelijk dank aan de 

organisatoren van het weekend: Jan Berkien, 

Eric Winkel en Trudi Bommelé. 

 

    

  7 5  

 7 6 5 4  

 4 3 

 9 8 7 6 5  
 

 H 4 2  N  3 

 A H V 10 W  O  B 9 8 3 2 

 A B 6 5  Z  V 10 9 2 

 10 2   B 4 3 
  A V B 10 9 8 6  

 -- 
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 A H V 
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Ons eenenveertigste spel... 

 

Ton Romeijn en Hein van Velzen deden op  

25 maart 2012 mee aan de halve finale van 

Ruitenboer in Zoetermeer.  

 

Ik open als West 3. Ton biedt 4. Goed 

gedaan. 

De -uitkomst nemen met het aas en (te) snel 

H voor 4 troeven. Kleine  naar m'n vrouw en 

A naspelen en hopen dat de vrouw valt. Ik 

wilde daarna met klaveren naar de heer 

snijden om vrije ruitens te maken.  

Dat ging iets anders! Speel maar na. 

  

Natuurlijk, iedereen die dit leest begint met 

eerst 'n kleine  naar de vrouw en dan naar de 

tafel met  voor vier vrije ruitens ....... 

We eindigden in de middenmoot en plaatsten 

ons dus niet voor de finale , maar dat eenen-

veertigste spel hield me 's nachts wakker. 

  

Hein van Velzen 

Bedankt 

 

Beste Leden en Bestuur van Bridgeclub 

Prometheus, 

 

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de bloemen 

en reacties die ik heb ontvangen nadat ik 

helaas om gezondheidsredenen heb moeten 

stoppen met bridgen. 

In de vele jaren (vanaf de oprichting) dat ik lid 

geweest ben, tot aan het laatste moment heb 

ik altijd met plezier gespeeld. 

Bridgen is altijd mijn grote passie geweest en 

heb daar veel aan gehad , het heeft ook 

gezorgd dat ik tot op de dag van vandaag 

scherp ben gebleven. 

Ik wens de club een goede toekomst en veel 

speelplezier. 

 

Met hartelijke groeten,  

Dick van Blitterswijk 

 

    
 

Jubileum NBB district Delft 

 

Omdat het NBB district Delft dit jaar 45 jaar 

bestaat, worden de volgende jubileum-

activiteiten georganiseerd: 

 

 Jubileum Zomerdrives 

 Jubileum Webquiz 

 Grote Jubileumdrive op zondag 7 

oktober in ‘De Leuningjes’ in Poeldijk.  

 
Meer informatie staat op de website van het district: 

http://www.nbbdelft.nl/jubileum/activiteiten.htm 

 

    

 

  V 10 4 2  

 H V 9 3 2  

 9 6 5 4  

 --  
 

 A B 9 8 6 5 3  N  H 

 5 4 W  O  A 6 

 V  Z  A H B 8 3 2 

 10 9 6   H B 5 2 
  7  

 B 10 8 7 

 10 7  

 A V 8 7 4 3 

http://www.nbbdelft.nl/jubileum/activiteiten.htm
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Rechten en plichten tijdens het 

spelen 

 

Alleen nog vragen naar het te spelen 

contract en uitleg 

Na de eerste slag mogen de leider en de 

tegenspelers als ze aan de beurt zijn om (bij) 

te spelen, alleen vragen naar het contract 

dat wordt gespeeld en naar de uitleg van 

een bieding. Niet meer naar het volledige 

biedverloop. Voor de leider geldt dat recht 

ook als dummy aan de beurt is om (bij) te 

spelen. Ook mag worden gevraagd of het 

contract is gedoubleerd, maar niet door wie. 

 

Het uitkomen en correct (bij)spelen 

Ook als u zeker weet dat u moet uitkomen, 

komt u met een gesloten kaart uit; in ieder 

geval tot zeker is dat u inderdaad moet 

uitkomen. Blijkt dat u toch niet had mogen 

uitkomen, dan kunt u zonder gevolgen uw 

gesloten kaart terugnemen. 

 

Schikking van dummy’s kaarten 

Nadat de uitkomstkaart open ligt, en nie-

mand de juistheid daarvan bestrijdt, legt 

dummy zijn kaarten open op tafel. Kleur bij 

kleur, en per kleur van hoog naar laag, de 

hoogste kaarten het dichtst bij de tafelrand. 

De eventuele troefkaarten rechts, gezien 

vanuit dummy. 

 

Het spelen van dummy’s kaarten 

Dummy pakt pas een kaart nadat de leider 

die heeft aangeduid. Zelfs als in een bepaal-

de kleur maar één kaart ligt, houdt dummy 

zijn handen bij zich! Dat heeft een belangrijk 

nevenvoordeel: daarmee geeft dummy de 

leider namelijk alle gelegenheid een speel-

plan te maken! 

 

Elke kaart op dezelfde wijze bijspelen 

Alle kaarten horen op dezelfde wijze te wor-

den gespeeld. Er mag geen onderscheid zijn 

tussen het spelen van een kaart waarmee 

‘alleen maar’ wordt bekend en de kaart 

waarmee een ‘terugspeelsignaal’ wordt 

overgedragen. Ook nadrukkelijk naar de 

partner kijken bij het neerleggen van een 

kaart waarmee om terugkomst in een 

bepaalde kleur wordt gesmeekt, is absoluut 

verboden! 

 

Pas een kaart pakken om bij te spelen als u 

aan de beurt bent 

Pas als een speler aan de beurt is om bij te 

spelen, mag hij een kaart uit zijn waaier pak-

ken en die spelen. Het is niet toegestaan om 

alvast een kaart in de hand te nemen voor-

dat de rechterspeler heeft (bij)gespeeld.  

Als de leider een kaart voorspeelt en waar-

schijnlijk wil gaan snijden, waarop de speler 

achter dummy al een kaart in zijn handen 

neemt alsof het wel of niet snijden voor hem 

niet uitmaakt, is dat eveneens niet correct. 

En een vorm van puur vals spel als die speler 

na de gespeelde kaart van dummy, die 

kaart verwisselt. 

 

Niet nadenken als er niets te denken valt 

Nadenken met slechts een singleton in de 

gevraagde kleur, of met alleen lage kaarten 

om de leider te verleiden over u te snijden, is 

een vorm van onreglementaire misleiding! 

Ook dán is het goed om arbitrage te 

vragen. 

 

Alleen vertellen wat de afspraak is, niet wat 

u in handen hebt 

Als uw partner ♣H voorspeelt, wat in uw 

systeem ♣V belooft, wat antwoordt u dan als 

de leider aan u vraagt wat ♣H belooft, met 

♣V in úw handen?  

Dan is het correct om zonder blikken of 

blozen te antwoorden wat uw afspraak is. 

Bijvoorbeeld: ‘Mijn partner belooft daarmee 

♣V, tenzij hij ♣H sec heeft, ♣AH-sec of ♣Hx.’  

Bedenk dat elk voorbehoud ongeoorloofde 

informatie geeft… aan uw partner! Die weet 

immers donders goed dat hij ♣V niet heeft, 

maar tast nog in het duister of ze bij u of de 

leider logeert. Het is vooral dit edele doel 

dat u kunt noemen als de leider u later van 

een leugen beticht. U sprak ook de waar-

heid, partner beloofde ♣V. U moet elke 

vraag over uw afspraken eerlijk en compleet 

beantwoorden en niet vertellen wat u in 

handen hebt. 

 

Wanneer is een kaart gespeeld en mag die 

niet meer terug? 

 De (gedekte) kaart van de uitkomst  

Ook de gedekte uitkomst geldt als uitkomst. 

Die mag niet zonder toestemming van de 

arbiter worden teruggenomen.  

 

 Kaart van dummy 

Als de leider een kaart noemt of zelf aan-

raakt met de bedoeling die kaart te spelen, 
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geldt die als gespeeld. Een kaart even recht-

leggen valt daar niet onder.  

Maar… als de leider een door dummy te 

spelen kaart aanduidt die beslist niet door 

hem is bedoeld, mag dat worden hersteld 

zolang de leider zelf daarna niet heeft 

bijgespeeld. Voorwaarde is wel dat de 

aanduiding anders is dan wat het hoofd op 

dat moment dacht. Zoals iemand feliciteren 

terwijl ‘gecondoleerd’ wordt bedoeld. De 

arbiter zal moeten beslissen of de aange-

duide kaart absoluut op dat moment 

onbedoeld was. 

 

 Kaart van de leider 

Als de leider met een kaart een beweging 

maakt, met de beeldzijde zichtbaar, waaruit 

duidelijk kan worden opgemaakt dat hij die 

kaart wil spelen, geldt die kaart als gespeeld. 

De kaart van de leider geldt ook als ge-

speeld als de gepakte kaart met de zichtba-

re beeldzijde de tafel (nagenoeg) raakt. 

 

 Kaart van tegenspeler 

Als een tegenspeler zijn te spelen kaart zo 

houdt dat zijn partner de beeldzijde hád 

kunnen zien, is die kaart gespeeld.  

Niet van belang is of de partner de 

beeldzijde werkelijk zag. Of de leider de 

beeldzijde heeft gezien maakt niet uit. 

 

Gespeelde kaart nog even zien 

Zolang een speler zijn kaart nog niet heeft 

dichtgelegd, mag hij de andere spelers 

vragen hun al dichtgelegde kaart te laten 

zien. Wie zijn kaart dicht heeft liggen, is dat 

recht kwijt. Een speler mag – totdat een 

kaart is gespeeld in de volgende slag – na 

het dichtleggen alleen nog zijn eigen laatst 

gespeelde kaart bekijken, bijvoorbeeld om 

te controleren of hij aan slag is.  

 

Alleen inzien met toestemming van de 

arbiter  

Kaarten van reeds gespeelde slagen mogen 

alleen worden ingezien met toestemming 

van de arbiter. Ook na een vermeende 

verzaking!  

 

Dummy, rechten en plichten  

 

Wat dummy NIET mag  

 Dummy mag op geen enkele wijze het 

spel beïnvloeden; ook niet met uitingen 

van instemming, afkeuring, blijdschap of 

teleurstelling, of alvast de hand bewegen 

in de richting van een vrije kaart. 

 Dummy mag niet als eerste de aandacht 

vestigen op een onregelmatigheid. 

 Dummy mag niet in de handen kijken 

van de tegenspelers en/of de leider. 

 Dummy mag niet aan een tegenstander 

die niet bekent, vragen of die misschien 

verzaakt. Dat kan namelijk worden 

opgevat als het waarschuwen van de 

leider… 

 

Wat dummy WEL mag 

 Vragen of de leider - bij niet bekennen - 

misschien verzaakt. 

 Voorkomen dat de leider uit de verkeer-

de hand voorspeelt. 

 Nadat een andere speler de aandacht 

vestigde op een onregelmatigheid, de 

arbiter uitnodigen. 

 Na de dertiende slag een plaatsgevon-

den onregelmatigheid melden. Ook dan 

kan de arbiter nog tot rechtzetting 

overgaan. 

 

Nadat dummy tóch de handen van de leider 

of de tegenstanders door eigen actie heeft 

gezien  

Dan verliest dummy zijn rechten; en dat kan 

grote gevolgen hebben! 

 Als dummy de leider dan waarschuwt uit 

de juiste hand voor te spelen, mag een 

van beide tegenspelers zeggen uit welke 

hand moet worden voorgespeeld. 

Ongeacht of de leider wel of niet uit de 

juiste hand wilde voorspelen. 

 Als dummy aan de leider vraagt of hij niet 

verzaakt, en de leider speelde inderdaad 

een onreglementaire kaart, dan moet de 

leider een reglementaire kaart bijspelen. 

De kans is groot dat de arbiter het aantal 

gemaakte slagen zal verlagen. 

 Als dummy als eerste de aandacht 

vestigt op een overtreding van een 

tegenstander, wordt deze niet recht-

gezet. 

 

Uiteraard kan alleen de arbiter deze 

rechtzettingen opleggen. 
 

 

Uit Gids voor bridge van Rob Stravers 

www.bridge.nl/documenten/GidsVoorBridge.pdf  

 

    

http://www.bridge.nl/documenten/GidsVoorBridge.pdf
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Kerstdrive  

 

Op 20 december 2011 speelden we een extra 

feestelijke kerstdrive. Iedereen had bijgedragen 

aan een goed gevulde hapjestafel en het 

bestuur had gezorgd voor een feestelijke 

prijzentafel met voor iedereen een kerst-

presentje. 

 

 
 

 
 

We speelden 6 ronden van 3 spellen en tussen-

door was er ruim voldoende tijd om van de 

lekkernijen te genieten.  

De kerstdrive is gewonnen door Leo Pruijsers en 

Daan Hoogwater. 
 

Oplossing bridgeprobleem 

 

U bent Zuid en speelt 4. West komt uit met 

A. Hoe nu verder? 

 

Naast een troefslag heeft u als Zuid nog drie 

(mogelijke) verliesslagen in . U moet daarom 

een aftroever in de  proberen te maken, 

maar wanneer u nog twee keer van slag moet, 

dan wordt er vermoedelijk twee keer troef inge-

speeld. Om dit te vermijden gaat u als volgt te 

werk. 

 

De uitkomst troeft u en u speelt H na. West 

moet nemen, anders is het contract gemaakt. 

Nu kan West één keer troef spelen, die u in Zuid 

neemt. Wanneer West met de tweede  weer 

aan slag komt, dan kan hij geen troef inspelen, 

want dan krijgt hij geen troefslag. 

U maakt zo altijd uw -introever in Noord en 

daarmee het contract. 
 

Bart Moors 
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Bridgeweekend Odoorn 
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Cadeautje 

 

Een poosje geleden kreeg ik een cadeautje 

van een collega: haar buurvrouw van 93 ging 

naar een verzorgingstehuis en was aan het 

opruimen. Zij had een ‘autobridge-kastje’. Voor 

bridge in de auto… Of mijn collega iemand 

wist die bridgete? Dat werd ik dus. 

 

 
 

Het ging om een autobridge play-yourself 

bridge game van de hand van Charles H. 

Goren uit 1950.  

 

Charles Henry Goren (1901-1991) was een 

voormalig wereldkampioen bridgespeler, 

oorspronkelijk een advocaat die steeds vaker 

bridgetoernooien wint en de advocatuur heeft 

verlaten. In 1936 verscheen zijn eerste boek 

over bridge.  

 

Tijdens de oorlogsjaren is de heersende bridge-

kampioen Ely Culbertson meer bezig met 

politiek en wereldvrede dan met bridge, terwijl 

Goren het systeem van contractbridge 

verbetert.  Culbertson speelt met een systeem 

waarbij maximaal acht honneurslagen worden 

geteld. Goren komt met een puntentelling van 

maximaal 40 punten, waarbij de aas 4 punten 

is, de koning 3 punten, de vrouw 2 punten en 

de boer 1 punt.  

Culbertson erkent dat dit nieuwe systeem 

goede mogelijkheden biedt, bestudeert het en 

brengt nog wat verbeteringen aan. 

 

Hoewel beide heren voortaan uitgaan van 

dezelfde puntentelling, blijft er een essentieel 

verschil: Goren voegt punten toe voor korte 

kleuren en Culbertson voor lange kleuren.  

Goren heeft veel gespeeld met Omar Sharif. 

Deze heeft in enkele boeken van Goren een 

voorwoord geschreven. 

 

‘Autobridge-kastje’ 

Met het ‘autobridge-kastje’ kun je alleen, 

zonder dat iemand je stoort, contractbridge 

leren van Goren. Er zitten 48 kaartjes in het 

doosje met biedingen, een (Engelstalige) 

handleiding van begin tot eind over bridge 

(vanaf de kleuren van de kaarten tot 

redoubleren). In deel II van het boekje wordt 

het biedverloop van de 48 kaarten uitgelegd.  

 

En dan het kastje: een zwart openklapbaar 

doosje waarin de biedkaarten liggen. Bovenop 

schuifjes voor de 4 handen, wie er kwetsbaar is 

en het biedverloop. Oorspronkelijk zijn er zelfs 

aanvullingen te koop geweest. De schuifjes 

hebben een nummer: als Zuid bij het spel 1 

speelt begin je schuifje 1 open te doen van 

West, dan 1 van Noord dan 1 van Oost en 

tenslotte 1 van Zuid. De vrouw van Zuid wint dus 

Zuid begint met schuifje 2.  

 

 
 

Een grappig pocket model om bridge te leren.  

Nu kan ik het al, tenminste…. ik heb al eens een 

cursus gevolgd en speel al een tijdje met mijn 

partner op de club. Bovendien zijn er wel wat 

verschillen in hoe wij spelen. 

 

Oproep 

Daarom deze oproep: wie verzamelt bridge-

toebehoren? Ik stel het graag ter beschikking 

aan een verzamelaar.  

 

Marian Reijmers 
Bronnen: Wikipedia 
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Concept-notulen van de algemene ledenvergadering 

op 17 januari 2012 

 

Aanwezig:  

Het bestuur: 

Anke Hom (voorzitter) 

Trudi Bommelé (penningmeester) 

Nelleke van der Lee (secretaris) 

Milton Russel (lid) 

Jenny Omvlee (lid) 

en 51 leden: 

Jan Berkien, Dick van Blitterswijk, Johan Boon-

mann, Joke Boot, Marijke Bouwmeester, Jan 

Bouwmeester, Ans Christiaanse, Olaf Duin, 

Helmi Faessen, Hans van Geest, Hermien van 

Geest, Eliza Guse, Gaby de Haan, Sjoerd de 

Haan, Gerrit Hakvoort, Ronald Halkes, Nico 

Heinrichs, Ank Hoogeveen, Daan Hoogwater, 

Marijke Jansen, Gerda Janssen, Loes Janssen, 

Wil Jutte, Mia Keijzer, Henk Kras, Piet van Laar-

hoven, Jan Lieben, Rossend Llurba, Bart Moors, 

Ton Mulder, Gert Mur, Jacques Nonhebel, 

Anneke Nonhebel, Aad van ’t Noordende, 

Henk van Oers, Leo Pruijsers, Marian Reijmers, 

Ton Romeijn, Ria Schoneveld, Martha Schütz, 

Hedy Steensma, Ton Veldhoven, Hein van 

Velzen, Juul Vercauteren, Peter Vink, Alex 

Visser, Frans de Vreede, Ilonka Wegener, Ineke 

Winkel, Eric Winkel en Jan vd Zanden. 

 

Afwezig:  

8 leden: 

Fred van Leeuwen, Jack Graveland, Marijke 

Graveland, Marinus Hom, Ellis MacConalogue, 

Jan Rutten, Nardy Rutten en André Schimmel. 

 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 19.15 

uur en heet allen welkom.  

 

De voorzitter reikt vier certificaten meester-

punten uit aan Marijke Bouwmeester, Mia 

Keijzer, Eliza Guse en Leo Pruijsers. 

 

Het district viert dit jaar haar 45-jarig bestaan. Zij 

heeft 2 flessen wijn beschikbaar gesteld voor 

het paar, dat op de allereerste speelavond van 

2012 het dichtst bij de 45% scoort. Vorige week 

was daar geen tijd voor, dus mogen vanavond 

Anneke en Jacques Nonhebel de flessen in 

ontvangst nemen. 

 

De voorzitter verwijst voor overige medede-

lingen naar haar voorwoord in het Ei van 

december 2011.   

 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 

van 18 januari 2011 

De notulen worden goed gekeurd met dank 

aan de secretaris.  

 

3. Jaarverslag van de secretaris 

De secretaris geeft aan dat er geen noemens-

waardige zaken staan in het jaarverslag en dat 

het terug te vinden is in het Ei van december 

2011.  

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

4. De financiën 

De penningmeester licht het jaarverslag en de 

begroting toe.  

 

Mede door de relatief lage huurkosten is de 

club financieel gezond. Het bestuur heeft 

besloten de contributie niet te verlagen. Wel is 

gekozen om meer geld uit te geven aan prijzen 

en consumpties, om het geld toch enigszins 

terug te laten vloeien naar de leden. Daardoor 

zijn de posten attenties/presentaties en drives 

een stuk hoger dan begroot. 

 

Daan Hoogwater vraagt waarom de subsidie 

tegenviel. De hoogte van de subsidie wordt elk 

jaar door de gemeente opnieuw bekeken. En 

wat een club krijgt, is weer afhankelijk van het 

aantal clubs dat de subsidie aanvraagt.  

Dus zowel het totale subsidiebedrag dat de 

gemeente beschikbaar stelt als de verdeel-

sleutel is variabel. 

 

Piet van Laarhoven verbaast zich over het 

negatief saldo in kas. De penningmeester geeft 

aan geen echte kas met contant geld in huis te 

willen hebben en het contante geld daarom 

zelf voorschiet. Door omstandigheden was de 

penningmeester niet in de gelegenheid de kas 

aan te vullen aan het einde van het jaar. Maar 

dat is inmiddels wel gebeurd. 

 

Nico Heinrichs valt op dat de DSB rekening op 

nul staat. Dat klopt inderdaad. Het geld is 2011 

vrij gekomen en overgemaakt naar de 
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reguliere bankrekening van Bridgeclub 

Prometheus. 

 

Hein van Velzen, de voorzitter van de 

kascommissie, neemt het woord. Hij verzoekt 

de vergadering om het bestuur decharge te 

verlenen voor het in 2011 gevoerde financiële 

beleid en beheer. De penningmeester neemt 

het verslag hiervan in ontvangst. 

 

De penningmeester krijgt tevens een 

compliment van Hein voor haar inzet en kunde. 

 

5. Bestuursleden 

In de agenda staat dat zowel de penning-

meester als de secretaris reglementair aftre-

dend zijn. Maar dat is in de laatste bestuurs-

vergadering besproken en aangepast om het 

rooster - dat in het huishoudelijk reglement in 

artikel 6 staat bij punt 4 - in werking te laten 

treden. Dit om te voorkomen dat er meerdere 

bestuursleden in een jaar aftredend zijn. 

 

Ter informatie volgt hier het genoemde rooster. 

 

Het rooster van aftreden door bestuursleden is 

als volgt: 

a. 1e jaar de penningmeester; 

b. 2e jaar de secretaris en een algemeen lid; 

c. 3e jaar de voorzitter en een algemeen lid. 

 

Trudi Bommelé stelt zich herkiesbaar en er zijn 

geen tegenkandidaten aangemeld. Zij wordt 

dus met dank en applaus weer in het bestuur 

opgenomen. 

 

6. Commissies 

A. Kascontrole commissie 

Hein van Velzen treedt af, Sjoerd de Haan 

wordt voorzitter en Eric Winkel lid. Aan de 

oproep voor reservelid wordt gehoor gegeven 

door Mia Keizer. 

 

B. Technische commissie 

Door het wegvallen van Anton van Harberden 

en het aftreden van Gert Mur zijn er 2 nieuwe 

enthousiaste leden nodig. Het bestuur heeft 

geen taakomschrijving kunnen achterhalen 

van de technische commissie. Hierdoor is er dus 

alle ruimte om die dit jaar in te vullen en 

duidelijk vorm te geven. 

Onder luid applaus melden Nico Heinrichs en 

Wil Jutte zich aan, om samen met Leo Pruijsers, 

de uitdaging aan te gaan om de technische 

commissie dit jaar goed op de kaart te zetten. 

C. Commissie van beroep 

Ze doen het al jaren en willen het dit jaar ook 

weer voor hun rekening nemen; de heren Eric 

Winkel en Dick van Blitterswijk. 

 

7. Jaarprogramma 2012-2013 

Het concept jaarprogramma 2012 -2013 staat 

in het Ei december 2011. Milton meldt dat de 

datum van Ruitenboer in 2013 onder 

voorbehoud is. Verder heeft hij geen 

aanvullingen.  

 

8. Wedstrijdzaken 

Viertallen 

Nico Heinrichs heeft in 2011 de organisatie op 

zich genomen van de viertallencompetitie en 

wil dit ook weer in 2012 doen. 

 

Eric Winkel geeft aan dat de drempel om mee 

te doen weer een stukje is verhoogd nu ook 

Spijkenisse erbij is gekomen. 

 

Nico Heinrichs inventariseert de knelpunten 

(onder andere de verschillende speelavonden 

en bovengenoemd punt) en deelt deze mede 

aan Klaas Munneke. Wellicht komt er een 

oplossing voor sommige hindernissen, waardoor 

het makkelijker wordt om toch wel mee te 

doen. 

 

Foutje 

Op de 1e speelavond van de wintercompetitie 

was een foutje geslopen door het aanklikken 

van de verkeerde achternaam. Jansen/van 

der Lee speelde abusievelijk nog in de A-lijn en 

Halkes/Janssen in de B-lijn. Excuses daarvoor en 

de fout is inmiddels hersteld. 

 

Kofferbridge 

De voorzitter maakt de leden nog eens attent 

op de mogelijkheid kofferbridge te spelen. 

Informatie hierover is terug te vinden in het Ei 

december 2011. 

 

9. Rondvraag 

Gerrit Hakvoort vraagt wat er met de jaren  

voor de verzelfstandiging van Bridgeclub 

Prometheus gebeurt?  

Het archief wordt natuurlijk bewaard, maar de 

club is officieel opnieuw begonnen en gaat nu 

het vierde jaar in. 

 

Marijke Bouwmeester vindt het jammer dat zij 

en Jan niet in dezelfde maand corvee hebben. 

Dit is echter een misverstand; er wordt hier wel 
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degelijk mee rekening gehouden door Jenny. 

Maar de leden >75 jaar zijn vrij gesteld van 

corveediensten. Jan wordt dus niet meer 

ingedeeld.   

 

Piet van Laarhoven geeft aan dat hij heeft 

genoten van de Paasdrive en de Kerstdrive. 

Echter de hoeveelheden hapjes die overblijven 

na een dergelijke drive is groot. Hij stelt daarom 

voor om op de ene drive de helft van de leden 

een verzoek te doen hapjes mee te nemen en 

de andere drive de andere helft. Gezien de 

positieve reacties van de aanwezige leden, 

wordt dit voorstel door het bestuur 

overgenomen. 

Daarna dankt hij het bestuur voor haar inzet. 

 

10. Sluiting 

Na een dankwoord voor hun inzet aan Ria 

Schoneveld, Nico Heinrichs,  Leo Pruijsers, Gert 

Mur en Hein van Velzen, sluit de voorzitter om 

kwart voor acht de jaarvergadering. 

 

De secretaris, 

Nelleke van der Lee 

 

 

 
 

 

 

Competities en drives seizoen 2011-2012

Hieronder de 5 hoogste scores: 

 

Herfstcompetitie (6-9-2011 t/m 10-10-2011) 

Eindstand A-lijn: 

 1 van Blitterwijk/Duin 60,30% 

 2 Kras/de Vreede 58,06% 

 3 Hoogwater/Pruijsers 57,80% 

 4 Boot/Graveland 54,75% 

 5 Graveland/van Laarhoven 53,47% 

 
Eindstand B-lijn: 

 1 Winkel/Winkel 57,14% 

 2 Faessen/Keijzer 54,13% 

 3 de Haan/de Haan 54,10% 

 4 van Geest/Jutte 53,86% 

 5 Boonmann/Lieben 53,75% 

 

Tussencompetitie (25-10-11 t/m 13-12-11) 

Eindstand A-lijn:  

 1 Hoogwater/Pruijsers 59,47% 

 2 van Blitterwijk/Duin 58,37% 

 3 Boot/Graveland 54,30% 

 4 Graveland/van Laarhoven 53,68% 

 5 Mur/Schimmel 52,44% 

Eindstand B-lijn:  

 1 Bommele/Heinrichs 57,49% 

 2 Guse/Moors 57,13% 

 3 Vercauteren/Wegener 56,40% 

 4 Mulder/Russel 52,67% 

 5 Christiaanse/van Geest 51,60% 

 

 

 

Sinterklaasdrive (29-11-11) 

 1 Mur/Schimmel 60,12% 

 2 Wegener/van der Zanden 57,89% 

 3 Guse/Moors 56,55% 

 4 Halkes/Janssen 56,25% 

 5 van Blitterswijk/Duin 55,56% 

 

Kerstdrive (20-12-11) 

 1 Hoogwater/Pruijsers 67,22% 

 2 Halkes/Janssen 66,11% 

 3 Romeijn/van Velzen 61,11% 

 4 Boot/Graveland 60,28% 

 5 Faessen/Keijzer 59,72% 

 

Wintercompetitie (10-1-2012 t/m 14-2-2012) 

Eindstand A-lijn: 

 1 Guse/Moors 59,07% 

 2 Winkel/Winkel 56,01% 

 3 van Blitterwijk/Duin 55,43% 

 4 Romeijn/van Velzen 54,41% 

 5 Halkes/Janssen 53,80% 

 
Eindstand B-lijn: 

 1 Hakvoort/Llurba 59,55% 

 2 van Oers/Visser 57,31% 

 3 Faessen/Keijzer 54,36% 

 4 de Haan/de Haan 53,23% 

 5 Boonmann/Lieben 52,59% 
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Ruitenboer (6-3-2012) 

 1 Hoogwater/Pruijsers 66,17% 

 2 Graveland/van Laarhoven 62,77% 

 3 Kras/de Vreede 59,87% 

 4 van ’t Noordende/Vink 58,19% 

 5 van Blitterswijk/Duin 58,06% 

 

Bridgeweekend Odoorn (16/17-03-2012) 

 1 vd Helm/Hout 62,33% 

 2 Nonhebel/Nonhebel 59,90% 

 3 Janssen/Schoneveld 53,30% 

 4 Christiaanse/van Geest 52,43% 

 5 Kok/Kok 51,56% 

 

Voorjaarscompetitie (21-2-2012 t/m 10-4-2012) 

Eindstand A-lijn:  

 1 Hoogwater/Pruijsers 60,15% 

 2 Kras/de Vreede 57,13% 

 3 Hakvoort/Llurba 56,40% 

 4 van Blitterswijk/Duin 55,16% 

 5 Graveland/van Laarhoven 54,07% 

 

Eindstand B-lijn:  

 1 Mur/Schimmel 55,78% 

 2 van ’t Noordende/Vink 54,12% 

 3 Mulder/Russel 53,70% 

 4 van Geest/Jutte 52,26% 

 5 Nonhebel/Nonhebel 51,65% 

 

Slotcompetitie (17-4-2012 t/m 22-5-2012) 

Eindstand A-lijn:  

 1 Hakvoort/Llurba 58,47% 

 2 Mur/Schimmel 53,94% 

 3 Guse/Moors 53,28% 

 4 Hoogwater/Pruijsers 52,64% 

 5 Romeijn/van Velzen 52,11% 

 

Eindstand B-lijn:  

 1 Winkel/Winkel 59,86% 

 2 van Dinten/Wijnmaalen 55,86% 

 3 Vercauteren/Wegener 52,25% 

 4 Janssen/Schoneveld 51,94% 

 5 Hom/Hom 51,684 

 

Slotdrive (29-5-2012) 

 1 Hoogwater/Pruijsers 66,67% 

 2 Mur/Schimmel 60,75% 

 3 van Dinten/Wijnmaalen 60,00% 

 4 Hakvoort/Llurba 58,13% 

 5 Duin/Janssen 57,75% 

 

 

 

    

 

Clubkampioen 2011-2012 

 Ronald Halkes en Loes Janssen 

 

Slemkampioen 2011-2012 

 Hein van Velzen en Ton Romeijn 

 

Clubmeesterpuntenladder 2010-2011 

 Daan Hoogwater 

 

 
Ronald en Loes met de clubkampioensbeker 

   



Kofferbridge 

 

Koffertjesbridge is een leuke en gezellige vorm 

van een thuiscompetitie. U speelt op een zelf 

gekozen avond en met zelf uitgekozen 

tegenstanders. Zodra de spellen in het koffertje 

8-10 keer gespeeld zijn wordt de eindstand 

opgemaakt. 

 De nummers 1, in zowel de NZ- als de OW-

lijn, ontvangen als prijs 2 flessen wijn. 

 De uitslag wordt bekend gemaakt op onze 

website. 

 Een koffer huren kost € 2,50 voor 2 weken. 

 U kunt een koffer reserveren bij Anke Hom. 

 

    

 

Partner-afscheid 

Een partner die me vele jaren 

Trakteert op wijn en jonge klare 

Die heeft het wel. Ja ik bedoel: 

Het optimale maatgevoel! 

Nu wij wat uit elkander varen 

Denk ik (met Weemoed) aan die jaren 

Een boek van hem verwoordt mijn dank  

Ter vulling van je boekenplank 

Al gaan wij straks elkaar bestrijden 

Weet dat ik je steeds graag mag lijden 

Dank voor de mooie partner-tijd 

Veel bridge-plezier. In eeuwigheid 

 

Uit Kaart-lezen; vrolijk rijm en lied tegen kaartverdriet; 

door Wim Overgaag 

    

 
  

Corvee  seizoen  2012-2013 
  

augustus/september   

Jan Lieben, Marijke Graveland, Wil Jutte 

 

oktober   

Jan van Dinten, Stien Wijnmaalen, Mia Keijzer 

 

november   

Daan Hoogwater, Thea Kalis, Ina Steijger  

 

december   

Ton Romeijn, Hein van Velzen, Jan van der 

Zanden 

 

januari   

Ineke Winkel, Eric Winkel, Alex Visser 

 

februari   

Henk van Oers, Gaby de Haan, Sjoerd de Haan 

 

maart   

Ans Christiaanse, Ank Hoogeveen, Ilonka 

Wegener 

 

april   

Ronald Halkes, Loes Janssen, Marinus Hom 

 

mei/juni   

Hermien van Geest, Hans van Geest, Marijke 

Bouwmeester 

 

    

Cursus Clubleider A 

Nelleke van der Lee en Ank Hoogeveen heb-

ben dit voorjaar de cursus Clubleider A ge-

volgd en beiden zijn geslaagd. Gefeliciteerd! 
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Jaarprogramma  seizoen  2012-2013

 

 augustus 2012 

 28 Vrij spelen 

 

 september 2012 

 4 Herfstcompetitie 1 

 11  Herfstcompetitie 2 

 18  Herfstcompetitie 3 

 25  Herfstcompetitie 4 

 

 oktober 2012 

 2 Herfstcompetitie 5 

 9  Herfstcompetitie 6 

 16  Vrijspelen (Herfstvakantie) 

 23  Tussencompetitie 1 / 

  Districtsviertallencompetitie 1 

 30 Tussencompetitie 2 / DVC 2 

 

 november 2012 

 6 Tussencompetitie 3 / DVC 3 

 13  Tussencompetitie 4 / DVC 4 

 20  Tussencompetitie 5 / DVC 5 

 27  Sinterklaasdrive 

 

 december 2012 

 4  Tussencompetitie 6/ DVC 6 

 11  Tussencompetitie 7 /DVC 7 

 18 Kerstdrive 

 25  Gesloten (geen bridge) 

 

    

 

Verhinderd?  

Svp bijtijds afmelden!  

 

Dat kan tot 17.00 uur via onze website: 

www.bridgeclubprometheus.nl   

of  

tot 18.00 uur door even te bellen  

met Milton Russel: 015-2567910 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tanthofdreef 7 

2623 EW Delft  

015-2618823 

 

www.kontrastdelft.nl 

 

 januari 2013 

 1 Gesloten (geen bridge) 

 8  Wintercompetitie 1 

 15  Jaarvergadering / Wintercompetitie 2 

 22  Wintercompetitie 3 

 29  Wintercompetitie 4 

 

 februari 2013 

 5 Wintercompetitie 5 

 12  Wintercompetitie 6 

 19  Voorjaarscompetitie 1 

 26  Voorjaarscompetitie 2 

 

 maart 2013 

 5  Ruitenboer 

 12  Voorjaarscompetitie 3 

 19 Voorjaarscompetitie 4 

 26  Paasdrive  

 

 april 2013 

 2  Voorjaarscompetitie 5 

 9  Voorjaarscompetitie 6 

 16  Slotcompetitie 1 

 23  Slotcompetitie 2 

 30  Gesloten (geen bridge) 

 

 mei 2013 

 7  Slotcompetitie 3 

 14  Slotcompetitie 4 

 21  Slotcompetitie 5 

 28  Slotcompetitie 6 

 

 juni 2013 

 4  Slotdrive 

 

    
 

Data Ruitenboer 2013 

5 maart  Voorronde op de club 

14 april   Halve finale 

28 april  Finale 

 

    

 

Fijne zomer! 

http://www.bridgeclubprometheus.nl/

