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De opening 
 
‘Het Ei’ ligt deze keer in een iets andere vorm 
voor u  dan u tot nog toe gewend was. 
Op deze manier kunnen we namelijk dezelfde 
hoeveelheid informatie op veel minder papier 
kwijt. Het is even wennen misschien, maar 
hopelijk bevalt het! 
Er is weer genoeg te lezen in dit nummer. Naast 
de nieuwe voorzitter, de secretaris en de 
Technische Commissie hebben ook Frans de 
Vreede, Bart Moors, Joke Boot en Henk Kras 
bijdragen aangeleverd. Hartelijk dank 
daarvoor!  
De zomer staat voor de deur en dus liggen 
onze bridgeactiviteiten weer een poosje stil. 
Mocht u toch een kaartje willen leggen, dan 
zijn er voldoende bridgeclubs in de omgeving 
waar u op de zomeravonden terecht kunt: 
achterin dit Ei vindt u daarvan een lijstje. 
Verder is het Ei is gevuld met meer en minder 
serieuze zaken. We wensen u veel leesplezier 
en een fijne zomer! 
 
Jenny Omvlee 
Margot Mekkes 
 

 
 

 

Van de voorzitter 
 
Beste Bridgers, 
 
In de bijna vijf maanden dat ik nu voorzitter ben 
van BC Prometheus is er weinig spectaculairs 
gebeurd. Mijn start was niet bijzonder geweldig; 
daags na de benoeming het ziekenhuis in voor 
een nieuwe heup en daardoor zes weken op 
non-actief. Leden en bestuur hielden mij op de 
hoogte. Zoals van het feit dat de nieuwe 
accommodatie niet helemaal aan de ver-
wachtingen voldeed. Vooral één van de eerste 
avonden met al die leeggelopen fietsbanden 
was een grote schrik. Meerdere redenen 
deden ons besluiten naar een andere locatie 
te zoeken. Helaas zijn de budgettair aantrek-
kelijk gemeentegebonden buurthuizen geen 
optie gebleken. We hadden lange tijd de hoop 
dat de Parel zou lukken; maar door bezuini-
gingen krijgen wij geen voet aan de grond. 
Kerken zijn benaderd en bleken niet geschikt. 
Wij hebben nu nog enkele sportverenigingen 
onder de loep, dus wie weet? Hopelijk hebben 
we vóór het nieuwe seizoen iets geschikts 
gevonden, ook met het oog op ons budget. 
 
Onlangs heb ik bericht over de plannen voor 
een in 2012 te openen denksportcentrum in 
Delft. Korfbalvereniging Fortuna wil graag 
uitbreiden en bovenop de nieuwbouw zou een 
fantastische ruimte gecreëerd kunnen worden. 
De vijf Delftse bridgeclubs (Gisolf, de Gaech, 
DBC, ODD en Prometheus) zouden daar 
wekelijks een zaal kunnen huren. Komend 
najaar willen de clubs een intentieverklaring tot 
huren ondertekenen. Dan moeten wel alle 
juridische en financiële consequenties bekend 
zijn. Al een paar jaar is Arné Heijmans onze 
vertegenwoordiger: zij kan ongetwijfeld meer 
details verschaffen over het overleg onderling 
en met de gemeente. Dit alles ligt in de 
toekomst en wij zullen er regelmatig over 
berichten. 
 
Rest mij alleen nog iedereen een zonnige 
zomer toe te wensen met af en toe een leuk 
partijtje bridge natuurlijk. Ik neem mij alweer 
voor om een studieboek ter hand te nemen en 
nieuwe en of betere afspraken te maken met 
mijn partner. 
  
Met vriendelijke groet, 
Anke Hom 
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Wel en wee 
 
Het was een roerig eerste half jaar als ik zo 
terug blik.  
Om te beginnen natuurlijk de verhuizing van 
onze speellocatie in de TU-wijk naar de 
Brasserskade.  
We werden een beetje door de TU overvallen 
met de mededeling dat we E-cast per 1 januari 
2010 niet meer konden behouden onder 
dezelfde voorwaarden. Daarom moesten we 
snel op zoek naar een nieuwe geschikte 
locatie. Die dachten we gevonden te hebben 
in het buurthuis aan de Brasserskade; lichte 
ruimte, een lage huurprijs, lagere 
consumptieprijzen en we konden er per direct 
terecht.  
Echter, de minpunten stapelden zich in de loop 
der tijd op, waardoor er veel onrust binnen de 
gelederen ontstond. Dat begon waarschijnlijk al 
op de avond van 12 januari. Toen werden 
enkele leden onaangenaam verrast na afloop 
van de avond. Van een aantal fietsen stonden 
de banden leeg, omdat daar de ventieltjes uit 
gehaald waren. Na dit incident zijn er wel 
direct maatregelen genomen, maar het was 
geen goede start.  
Als ik dit schrijf, zijn er positieve ontwikkelingen 
gaande over (alweer) een nieuwe locatie. 
Hopelijk groeit hier iets duurzaams uit. De tijd zal 
het moeten leren. 
Aan het begin van het jaar was er ook een 
wisseling van voorzitter. Na jaren aan het roer 
te hebben gestaan, gaf Eric Winkel het stuur 
over aan Anke Hom. Ze kwam wel gelijk in 
roerig water terecht, maar tot nu toe niets dan 
lof over hoe ze dingen aan- en oppakt. Het 
werd haar niet makkelijk gemaakt, want 
dezelfde week dat ze voorzitter werd, kreeg ze 
ook een nieuwe heup. En dat betekent 
wekenlang herstellen en vooral revalideren. 
Maar eind februari was ze met stokken en al 
weer aanwezig op de speelavonden.  
Vorig jaar zag ik Frans de Vreede en Marijke 
Bouwmeester met een hand in het gips; dit jaar 
ook Ton Mulder en Gerda Janssen. Blijkbaar 
moeten de middenhandsbeentjes het 
ontgelden bij valpartijen. Gelukkig zijn alle 
handen inmiddels weer beschikbaar om de 
kaarten vast te houden. 
In maart hebben Ria Schoneveld en Helmi 
Faessen een IVA (Instructie Verantwoord  
Alcoholgebruik) cursus gevolgd. Met een

 bloemetje erbij hebben ze hun certificaat in 
ontvangst mogen nemen en schenken dus 
sindsdien verantwoord alcohol. Smaakt anders 
toch? 
Op dinsdag 9 maart kregen Frans de Vreede 
en Henk Kras alsnog hun wisselbeker. Ze 
hebben er maanden op moeten wachten. 
Maar het uitzoeken en laten graveren van zo’n 
beker kost tijd. Nu hebben ze echter ook wat 
om mee thuis te komen! 
Zaterdag 24 april hebben Eric Winkel, Trudi 
Bommelé, Mia Keijzer en Marinus Hom examen 
gedaan na het volgen van de cursus Club-
leider A. Het vele studeren wierp vruchten af, 
want allevier hebben ze het papiertje gehaald. 
Bij deze nog van harte gefeliciteerd! 
Zoals al in het laatste jaarverslag te lezen was 
hadden de volgende leden per 1 januari 2010 
opgezegd; Ardi Nonhebel, Henry Kool, Jaap de 
Jong, Gerrit Vermeer, Floor Koornneef en Ineke 
van der Burg. Na de verhuizing naar de nieuwe 
locatie gaven echter ook Jaap en Elly Leger-
stee hun lidmaatschap op. En eind april heeft 
Arné Heijmans bedankt als lid. Heel jammer, we 
zullen haar (lach en persoonlijkheid) missen.  
Dat brengt de teller op 62 leden aan het eind 
van het seizoen. Hopelijk kan ik hier – als we in 
rustiger vaarwater zijn beland – weer nieuwe 
leden melden. 
 
Voor nu wens ik iedereen een behouden vaart, 
fijne zomervakantie en veel bridgeplezier! 
 
Nelleke van der Lee 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Ruitenboer  
 
Op 2 maart speelden we op de club de 
voorronde voor Ruitenboer. Slechts twee paren 
hadden zich bereid getoond om eventueel 
door te gaan naar de halve finale. Namens 
Prometheus deden Frans de Vreede en Henk 
Kras daaraan mee: ze werden 13e (met 57,03%) 
en dat leverde hen een finale-plaats op. 
Uiteindelijk zijn ze niet in de (hoofd)-prijzen 
gevallen, maar ze hebben wel een mooie 
score behaald, ze werden 50e en wisten 
daarmee nog 88 paren achter zich te laten. 
Een mooi resultaat! Frans doet verslag.. 

 

♣ ♦ ♥ ♠
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Henk en Frans naar Ruitenboer 
 
Halve finale Ruitenboer - zondag 11 april 2010 Zoetermeer. 
De ochtendzitting was voor ons matig. Na 21 spellen hadden wij een score van 49,93%, dat was 
goed voor de 69e plaats. In de middagzitting moest er dus het een en ander worden rechtgezet. We 
zijn wat agressiever gaan bieden. Het laatste spel heeft ons in de volgende ronde gebracht.  
Zie spel 15 met commentaar van Maarten Schollaardt: 
 

 
 
Bij ons was de bieding: Henk (west) 1 klaver (wij mogen openen vanaf 9 punten...), ik 1 schoppen. 
Toen Henk 2 schoppen bood wist ik genoeg en zaten we zo in 6 schoppen.  Uitkomst klaver 5 en 6 
schoppen was snel gemaakt. Dit spel was goed voor 98%. 
’s Middags haalden we met 64,14% de 4e plaats. Zo eindigden we in het totaal op de 13e plaats, dit 
was goed voor de finale in Utrecht. 
 
Finale Ruitenboer – zondag 25 april 2010 Utrecht 
Mooi weer, een rustige rit naar Utrecht en het feest kon beginnen. We begonnen met spel 9, wij zijn 
oost-west. Het commentaar is van Sjoerd Brink: 
 

 
 
Tijdens het bieden gaf Henk op harten een uitkomstdoublet, maar toen Noord direct erna 6SA bood 
kon ik niet geloven dat Henk hartenheer had. Zie de hartens van oost.  
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Ik kwam uit met klavervrouw en de 0 was 
geboren. Harten uit is 5 down voor een top, nu 
hadden we 4%. 
 
De ochtendzitting was matig: 46,99% is plaats 
97. Daarna werd ons een goede lunch 
aangeboden die we buiten in het zonnetje 
hebben opgegeten. 
De middagzitting ging weer wat beter: een 
paar keer slem geboden en gehaald. Dat 
leverde 57,64% op en de 20e plaats. Onze 
totaalscore van 52,33% was goed voor de 50e 
plaats. En plaats 50 was goed voor een fles 
wijn. 
 
Al met al hebben wij een paar leuke 
bridgedagen gehad en ik zou de leden van 
onze bridgeclub willen aanraden om met meer 
mensen in de voorronde te spelen.  
Want ik vind: je moet het gewoon een keer 
meemaken. 
 
Frans de Vreede 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 

Bridge in Rusland  
 
André Boekhorst verhaalde eens hoe in 
Rusland een illegale bridgeclub werd 
opgerold in de tijd dat bridge daar 
verboden was. De bridgers werden voor-
geleid en de rechter bulderde: 'U weet toch 
dat bridge verboden is', 'We wisten het’ zei 
de woordvoerder, 'maar staat u me toe dat 
ik vraag waarom?' 'Omdat bridge is uitge-
vonden door een Amerikaanse kapitalist die 
op een schip vol rijke nietsnutten zijn tijd 
verdeed met kaarten, terwijl in de fabrieken 
in Detroit de zonen van het volk werden 
uitgebuit', bulderde de rechter nog harder.  
'Meneer de rechter', zei de woordvoerder 
fijntjes, 'de lepel is uitgevonden aan het hof 
van de Franse Zonnekoning, maar ik neem 
toch niet aan dat u uw soep anders dan 
daarmee nuttigt?’ 

(uit: Bridge met een knipoog, Sint en 
Schipperheyn) 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

Bridgeprobleem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuid is leider geworden in een 4♥-contract. 
West start met ♠H en switcht naar ♣V.  
Hoe moet zuid spelen om het contract, ook bij 
een 4-2 zitsel in troef (48% kans!) te maken? 
 
De oplossing vindt u elders in dit Ei. 
 
Bart Moors 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
 

  ♠ 9 3   

  ♥ 10 5 4   

  ♦ A H V 6 2   

  ♣ H 7 2   

      
   N   
  W  O   
   Z   
      
  ♠ 10 7 5   

  ♥ A H V 7    

  ♦ B 7 4   

  ♣ A 8 3   
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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) 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Competities en drives  
seizoen 2009-2010: 
 
Hieronder staan van de verschillende drives en 
competities de 5 paren met de hoogste score: 
 
Competities: 
 

Herfstcompetitie (1-9-2009 t/m 6-10-2009) 
 
Topintegraal: 
1 Guse/Moors 58,47% 
2 Kras/de Vreede 56,66% 
3 van Harberden/Pruijsers 56,33% 
4 Heijmans/Winkel 56,31% 
5 Graveland/van Laarhoven 55,68% 
 
Tussencompetitie (20-10-2009 t/m 8-12-2009) 
 
Eindstand A-lijn: 
1 Heijmans/Winkel 55,31% 
2 van Harberden/Pruijsers 55,01% 
3 Guse/Moors 53,23% 
4 Kras/de Vreede 52,15% 
5 Nijland/Nijland 51,24% 
 
Eindstand B-lijn: 
1 van der Burg/Keijzer 57,02% 
2 van Blitterwijk/Duin 55,63% 
3 de Haan/de Haan 55,11% 
4 Hakvoort/Llurba 54,85% 
5 Hom/Hom 52,78% 
 
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% 
 

http://www.bridgeclubprometheus.nl/�
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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% 
 
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% 
 
 
 

Drives: 
 
Sinterklaasdrive (1-12-2010) 
 
1 Hoogwater/van der Zanden 69,71%% 
2 Romeijn/van Velzen 60,26% 
3 Mur/Schimmel 58,81% 
4 van Blitterswijk/Kras 57,85% 
5 Bouwmeester/Bouwmeester 57,69% 
 
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/van der Zanden 58,33% 
 
Paasdrive (30-10-2010) 
 
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% 
 
Geen kerstdrive! 
In het rijtje drives ontbreekt deze keer de kerst-
drive. Net als vorig jaar wilden van de kerstdrive 
op 22 december weer een feestelijke avond 
maken met een hapje en een drankje tussen-
door. Iedereen werd uitgenodigd om wat 
lekkers mee te brengen. Echter...  vanwege de 
barre weersomstandigheden die week heeft 
het bestuur besloten de laatste bridgeavond 
van het jaar niet door te laten gaan.  
 

Clubkampioenschap 
 totaal herfst winter voorjaar slot 
1 van Harberden/Pruijsers  8 3 1 3 1  
2 Kras/de Vreede  16  2  4  5  5  
3 Guse/Moors  21  1  5  9  6  
4 Graveland/van Laarhoven  24  5  7  10  2  
5 van Blitterswijk/Duin  38  21  11  2  4  
 
Slemklassement 
  klein slem groot slem totaal 
  geboden gemaakt geboden gemaakt  
   wel niet  wel niet  
1 Anton van Harberden 15 14 1    27 
2 Leo Pruijsers 14 13 1    25 
3 Bart Moors / Eliza Guse 8 7 1 3 2 1 19 
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Tussencompetitie 
 
De Technische Commissie (TC) heeft zich de 
afgelopen tijd meermalen gebogen over een 
andere opzet van de tussencompetitie. 

1. Viertallencompetitie 
2. Butlercompetitie 
3. Gewone parencompetitie 
4. Wel of niet individueel 
5. In lijnen of topintegraal 

 
De onzekere opkomst door de externe 
viertallencompetitie speelt een rol bij de keuze 
van de spelvorm. Het moet mogelijk zijn dat 
paren, die meedoen aan de 
districtsviertallencompetitie op de clubavond 
ook gewoon meespelen, als ze dat kunnen en 
willen. Voorwaarde voor een serieuze 
viertallencompetitie is een redelijk stabiel 
deelnemersveld. Daarvan is geen sprake tijdens 
de tussencompetitie, zodat de TC geen 
voorstander is van deze speelvorm. 
 
Omdat het onwaarschijnlijk is dat er voor de 
tussencompetitie meer dan 24 deelnemende 
paren op een clubavond aanwezig zullen zijn, 
kan er topintegraal (in één lijn) gespeeld 
worden zonder dupliceerwerk van spellen. Om 
lijnen van 8 paren (of minder) te voorkomen 
geeft de TC hier de voorkeur aan. 
 
Blijft over: 

1. Wel of niet individueel en  
2. Gewoon paren of Butler 

 
De TC stelt voor hierover gedurende de eerste 
competitie van het nieuwe seizoen bij 
handopsteken te stemmen. 
 
Mochten er leden zijn die op- en aanmerkingen 
hebben over dit voorstel, dan hoort de TC dit 
graag. 
 
Namens de TC alvast een prettige vakantie, 
 
Gert Mur 
Leo Pruijsers 
Anton van Harberden 
 
 
Zie het Ei van december 2009 voor een 
uitgebreide toelichting op de speelsoorten.

Kampioensbeker 
 
Het heeft een tijdje geduurd, maar in maart 
was het eindelijk zover. De wisselbeker voor het 
clubkampioenschap kon worden uitgereikt aan 
de clubkampioenen van 2008-2009: Henk Kras 
en Frans de Vreede.  

 

 
 
Op de foto staat Ruben de trotse kleinzoon van 
Henk Kras met de kampioensbeker.  
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Besturendrive 
 
Op 16 april deed een afvaardiging van het 
bestuur (Milton, Anke, Nelleke  en Jenny) mee 
aan de besturendrive die door het district Delft 
werd georganiseerd. We speelden 2 keer 5 
ronden van 2 spellen. Een erg leuke manier om 
bestuursleden van andere bridgeclubs te 
ontmoeten! 
Milton en Anke wisten een fles wijn in de wacht 
te slepen (1 na laatste), Nelleke en Jenny 
grepen er net naast (precies onder de ‘dichtst 
bij 50%-score’). 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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Speellocatie  
 
We dachten eind vorig jaar dat we een 
geschikte speellocatie hadden gevonden, 
maar jammer genoeg is dat wat tegen geval-
len. Onhandige speeltafels, leeggelopen 
fietsbanden, geen aparte dames- en 
herentoiletten, leden die hun lidmaatschap 
opzegden. Dit alles deed het bestuur besluiten 
om weer actief op zoek te gaan naar een 
andere speellocatie. En dat bleek nog niet zo 
gemakkelijk. Buurthuizen, kerken, sportlocaties... 
er zijn heel wat telefoontjes gepleegd en 
bezoeken afgelegd. 
Dit alles resulteerde in een avond ‘proefspelen’ 
in de ruime kantine van Sportvereniging 
Wippolder in de Pauwmolen, aan de rand van 
Delft / Delfgauw. De reacties van de leden 
waren grotendeels positief. Of dit de definitieve 
speellocatie gaat worden hoort u in de loop 
van deze zomer. De besturen zijn nog met 
elkaar in overleg. Dat we vertrekken uit 
Buurthuis Noord staat wel vast. Het bestuur 
houdt u op de hoogte! 
 

 
 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠  

De oude garde 
 
Voor een ieder die geboren is vóór 1945 geldt: 
wij zijn de overlevers! Kijk eens naar de 
veranderingen die wij hebben meegemaakt.  
 
Wij werden geboren vóór televisie, peniciline, 
polioprikken, diepvriesvoedsel, plastic, contact-
lenzen en de pil; vóór radar, creditcards, 
atoomsplitsing, laserstralen, ballpoints, panty’s, 
afwas- en droogmachines, elektrische dekens, 
airconditioning en vóór de mens op de maan 
liep. Wij trouwden eerst en woonden daarna 
samen. Hoe ouderwets!  
 
Wij werden geboren vóór er huismannen 
waren, computerspelletjes, computerhuwe-
lijken en tweelingbanen en vóór kinderdag-
verblijven, groepstherapie en verpleeghuizen. 
In onze jeugd waren kevers insecten en geen 
Volkswagens en een ontsteking had nog niets 
te maken met elektronica.  
 
Wij hadden nooit gehoord van: TL, TV, CD, FM-
radio, video, tapedecks, magnetrons, elektri-
sche schrijfmachines, faxen, tekstverwerkers, 
printers, draadloze telefoons, kunstharten,  
biogarde, emulgatoren en booreilanden.  
En ..... van jongens met oorringen, hippies, 
yuppies, dinks, bobo’s en BOM-vrouwen.  
 
Wij waren er vóór de A27, E9, B747, TGV, de 
oecumene en AOW, WAO, WW of VUT.  
Toen betekende ‘Made in Japan’: rommel!  
Wij hadden nooit gehoord van pizza’s, 
MacDonalds en koffiepads.  
 
In onze jeugd betekende HEMA: Hollands Een-
heidsprijzen Magazijn en een zakhorloge kostte 
daar 1 gulden. IJsco’s kostten 3, 5 of 10 cent. 
Een brief kon je voor 7½  cent versturen. Een 
nieuwe auto kostte 2000 gulden, maar bijna 
niemand kon dat betalen. Benzine kostte 10 
cent per liter.  
 
In die tijd was het roken van een sigaret chique 
en interessant. Pot was om in te koken. Aids was 
het Engelse woord voor helpers.  
Een relatie had met zakendoen te maken, en 
niet met een bed. LAT- en LAST-relaties kenden 
we niet.  
 
Wij wisten niet wat ‘eten uit de muur’ was.  
De kleur roze had met babies te maken en 
homo betekende mens. Wij waren er niet 
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vóórdat het onderscheid tussen seksen werd 
ontdekt, maar wel vóór het kunnen veranderen 
van de sekse. Wij moesten het doen met wat 
we hadden of waren.  
Wij zijn de laatste generatie die nog dacht dat 
er een man aan te pas moest komen om een 
kind te verwekken. Geen wonder, dat wij soms 
zo in de war zijn en dat er een generatiekloof is. 
 
Maar... wij hebben dit alles en de cent over-
leefd. En daar mogen we best trots op zijn. 
 

(Bron onbekend) 
Joke Boot 

 
♣ ♦ ♥ ♠  

 
Vreemde talen 
 
Bridge is internationaal en wordt werkelijk 
overal gespeeld, van China tot Zuid-
Amerika; van Canada tot Nieuw-Zeeland.  
In een vakantie kun je nog weleens voor een 
gezellig partijtje gevraagd worden en dan is 
de taalbarrière snel doorbroken als je wat 
telwoorden kent en enkele bridgetermen.  
 
In Duitsland heten de plaatjes: As, König, 
Dame, Bube en de kleuren: Pik, Coeur 
(Herz), Karo, Treff. En 3SA is: 'Drei Ohne'.  
 
In Frankrijk gaat het zó: As, Roi, Dame, 
Valet; Pique, Coeur, Carreau, Trèfle, Sans-
Atout.  
 
En in Engeland: Ace, King, Queen, Jack; 
Spade, Heart, Diamond, Club, No Trump. Wie 
het een beetje chic wil doen zegt 'Knave' 
tegen de boer.  
 
Italiaanse bridgers hebben het over:  
Asso, Re, Donna (Dama), Fante; Picche, 
Cuori, Quadri, Fiori, Senza.  
 
In Vlaanderen heet 3SA natuurlijk 'Drie 
Zonder' en als de leider, na afloop van een 
spel, 'één binnen' zegt, is hij één down 
gegaan!  

(uit: Bridge met een knipoog, Sint en 
Schipperheyn) 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

Oplossing bridgeprobleem 
 
Zuid moet niet op een schoppenaftroever in 
dummy afgaan. O/W krijgen dan een klaveren 
hoog en als de troefkleur niet 3-3 zit, heeft zuid 
4 verliezers  (twee schoppen, een troefslag en 
een klaveren).  
Troeftrekken en ruiten spelen leidt ook tot 4 
verliezers wanneer de troefkleur 4-2 zit.  Op enig 
moment wordt een ruiten getroefd en 
vervolgens worden nog twee schoppenslagen 
geïncasseerd 
Om het contract ook bij een 4-2 zitsel te 
maken, moet zuid daarom eerst een troefslag 
afgeven. Dummy’s troefbezit verhindert dan 
dat een derde schoppenslag wordt gemaakt.  
O/W maken nu slechts een troefslag en twee 
schoppenslagen. 
 
De volledige verdeling: 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Data Ruitenboer 2011 
 

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

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Clubhistorie 
 
Wie heeft thuis nog informatie en/of foto's uit 
de beginperiode van de club? Na 1995 is de 
clubgeschiedenis redelijk bekend, maar over 
de periode 1966-1995 is alle info welkom bij de 
redactie van het Ei.  

♣ ♦ ♥ ♠

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

Bridge Tips  
 
In 'Het Olijke Kaartertje: het clubblad van 
de Amsterdamse bridgevereniging HOK, 
kwamen wij een aantal tips van grote spelers 
tegen, die wij u gaarne meegeven.  
 
Eddy Kantar: Een volgbod is vaak beter dan 
een informatiedoublet.  
 
Chip Martel: Je hand omschrijven qua 
verdeling is niet altijd verstandig. De 
tegenstanders luisteren ook mee!  
 
Zia Mahmood: Als een leider begint te 
denken zit hij meestal in de problemen. 
Gebruik die tijd om uit te zoeken wat het 
kan zijn.  
 
Meckstroth: Lichte openingen en preëmpts 
werken meestal goed. Maar lichte preëmpts 
werken beter.  
 
Bobby Fisher: Je hebt een goede zet gezien. 
Bravo!!  
Speel hem niet meteen, er is misschien een 
betere.  
 
Erik Kirchhoff: Open nooit preëmptief met 
een 7-2-2-2 verdeling; 6-3-3-2 is nog erger.  

 
(uit: Bridge Tips 2, Sint en Schipperheyn) 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Zomerbridge 
 
Als u in de zomermaanden nog een kaartje wilt 
leggen, dan kunt o.a. bij  de volgende 
bridgeclubs terecht. 
 
vereniging 
 

dag/tijd/periode 

PBC 
Le Carillon / Parochiehuis, 
Oostlaan 38A, 
Pijnacker 
 

maandag 
19.45 uur 
vanaf 14 juni 
 

W.B.C.Naaldwijk 
Westlandia Kantine, 
De Hoge Bomen, 
Naaldwijk 
 

dinsdag 
19.45 uur 
8 juni t/m  
10 augustus 

BBR 
Rehoboth,  
Wilhelminastr.2,  
Berkel 
 

dinsdag 
20.00 uur 
13 juli t/m  
17 augustus 
 

Kontrakt 
2B-Home, 
Vernèdesportpark 1A 
Zoetermeer 
 

dinsdag 
20.00 uur 
22 juni t/m  
11 augustus 

Multi Bridge 
De Acker,  
Berkenoord 2, 
Pijnacker 
 

woensdag 
19.45 uur 
2-juni t/m  
11-augustus 
 

Buurthuis 
Rotterdamseweg 
Delft 
 

donderdag 
19.30 uur 
 

Gisolf 
Midi,  
Sportring 10,  
Delft 
 

donderdag 
19.30 uur 
1 juli t/m  
19 augustus 
 

’s-Gravenaas 
De Brug, 
Kon. Julianaweg 61,  
's-Gravenzande 
 

donderdag 
19.45 uur 
3 juni t/m  
26 augustus 
 

PBC 
Le Carillon / Parochie- 
huis, Oostlaan 38A 
Pijnacker 
 

donderdag 
19.45 uur 
vanaf 17 juni 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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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 
 
Redactie clubblad 
 Jenny Omvlee en Margot Mekkes 
 redactie@bridgeclubprometheus.nl 
 
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 
 telefoon: 06-13707993 
 nelleke@bridgeclubprometheus.nl 
 
Kuiken 
 Dick Bruna 
 
Reproservice 
 Kontrast 

Corveelijst 2010-2011 
 
Wilt u bij verhindering svp zelf tijdig voor 
vervanging zorgen? 
 
augustus /  Johan Boonmann 
september Jan Bouwmeester 

 Marijke Bouwmeester 
 

oktober Marijke Jansen 
 Jan Kuijntjes 
 Gert Mur 

 
november Jack Graveland 

 Marijke Graveland 
 Jan Lieben 

 
december Hans van Geest 

 Hermien van Geest 
 Wil Jutte 

 
januari Mia Keijzer 

 Henk Kras 
 Ton Mulder 

 
februari Daan Hoogwater 

 Ton Romeijn 
 Hein van Velzen 

 
maart Ineke Winkel 

 Eric Winkel 
 Jan van der Zanden 

 
april Marinus Hom 

 Toon van Spronsen 
 Alex Visser 

 
mei / juni Henk van Oers 

 André Schimmel 
 Ans Christiaanse 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 
 

 

 
 
 
Tanthofdreef 7 
2623 EW Delft  
015-2618823 
 
www.kontrastdelft.nl 

mailto:redactie@bridgeclubprometheus.nl�
http://www.bridgeclubprometheus.nl/�
mailto:nelleke@bridgeclubprometheus.nl�
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Jaarprogramma seizoen 2010-2011  
 
2010 
augustus 
  31 Vrij spelen 
september 

 7 HC 1 
 14 HC 2 
 21 HC 3 
 28 HC 4 

oktober 
 5 HC 5 
 12 HC 6 
 19 TC 1 
 26 TC 2 / DVC 1 

november 
 2 TC 3 / DVC 2 
 9 TC 4 / DVC 3 
 16 TC 5 / DVC 4 
 23 TC 6 / DVC 5 
 30 Sinterklaasdrive 

december 
 7 TC 7 / DVC 6 
 11 DVC 7 (zaterdag)   
 14 WC 1 
 21 Kerstdrive 
 28 Gesloten (geen bridge) 

 
HC  =  Herfstcompetitie 
TC  =  Tussencompetitie 
DVC  =  Districtsviertallencompetitie  
WC  =  Wintercompetitie 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Kamernummer 
 
Tijdens het 12e EG-kampioenschap in 
Oostende in april 1989 komt oud-
international Bobby Blitzblum 's ochtends 
de ontbijtzaal binnen. Hij gaat er eens 
lekker voor zitten en bestelt bij de struise 
Belgische serveerster: twee zachtgekookte 
eitjes, een glaasje jus d'orange, wat koffie 
etc. Als de heerlijkheden worden geserveerd 
wordt ook de onvermijdelijke vraag gesteld: 
'Wat is uw kamernummer, meneer?'  
'Mijn kamernummer?', vraagt Bobby in 
opperste verbazing. 'Hoezo, wou u langs 
komen?' 

(uit: Bridge met een knipoog, Sint en 
Schipperheyn 

2011 
januari 

 4 WC 2 
 11 WC 3 
 18 Jaarvergadering 
 25 WC 4 

februari 
 1 WC 5 
 8 WC 6 
 15 Ruitenboer  
 22 VC 1 

maart 
 1 VC 2 
 8 VC 3 
 15 VC 4 
 22 VC 5 
 29 VC 6  

april 
 5 SC 1 
 12 SC 2 
 19 Paasdrive 
 26 SC 3 

mei 
 3 SC 4 
 10 SC 5 
 17 SC 6 
 24 Slotdrive 

 
VC  =  Voorjaarscompetitie 
SC  =  Slotcompetitie 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 
 

 
 
 

Prettige  
zomervakantie! 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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