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Van de voorzitter 
 
Het verschijnen van dit Ei markeert het einde van ons 
bridgeseizoen 2000-2001. De dit jaar gespeelde competities 
hebben voor enkelen op sportief gebied successen opgeleverd, 
waarvoor hierbij mijn gelukwensen, en voor anderen mogelijk 
teleurstelling. Zeker is wel dat door velen veel plezier is beleefd 
tijdens onze dinsdagavond bridge. 
 
Ook is dit jaar uitvoerig overleg geweest tussen het bestuur en de 
Technische Commissie over verschillende wedstrijdzaken. 
Hierover kunt u meer in dit Ei vinden. 
 
Dit Ei is wederom verzorgd door Kim en Erik. Mijn dank hiervoor 
aan beiden en in het bijzonder aan Kim die bereid is dit te doen 
terwijl hij geen lid meer is van onze club. Ik koppel hier meteen de 
vraag aan vast: “Zijn er leden bereid om de redactie te 
versterken?” 
 
Dankzij de inspanningen van onze lustrumcommissie gaan we aan 
het begin van het komend seizoen ons lustrum vieren. Een leuk 
vooruitzicht om naar uit te kijken tijdens de zomervakantie. 
 
Ik wens u een goede vakantie! 
 
Rossend Llurba 
 
 

Gehoord 
 
Contract 3 SA, uitkomst ♦ 6. De leider vraagt: “Hoe starten jullie 
van een poploze driekaart?” Antwoord: “Vierde van boven!” 
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De opening 
 
Mijn afsluitende opening. Afscheid van de wens die nooit 
uitkwam, om dit blad een ware spreekbuis van het leven op de club 
te maken. Afscheid van de telkens terugkerende voornemens die 
het mogelijk zouden maken om die wens te bewerkstelligen. Nooit 
meer razen en tieren omdat Word het weer eens verprutst. 
Definitief afscheid van het amusante kaartclubje van weleer. 
Herinnering eraan dat ik die officiële brief naar Ton nog moet 
schrijven. Gelukkig maakt Rossend het allemaal een stuk 
makkelijker door me zo te laten weten dat ik kennelijk geroyeerd 
ben!  
 
Nee serieus, lekker dat ik me nog een keertje mag uitleven. En nog 
een leuk stukje van Jack over het verre Limburg ook, naast al het 
werk van het bestuur uiteraard. Zelf extra moeite in het 
cryptogrammetje gestopt. U zult er ook meer moeite voor moeten 
doen. Als het u lukt, zult u waarschijnlijk wel een paar keer 
gelachen hebben.  
 
Trouwens net als Erik en ik de afgelopen jaren. Dit lijkt ons een 
mooi moment om het estafettestokje door te geven. 
 
Kim 

Inhoudsopgave 
 

 
 
 
 

Oplossing cryptogram 
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De bridge-olympiade in Maastricht. 
 
Medio april vorig jaar werden in het blad van de bridgebond vrijwilligers gevraagd voor bovengenoemde 
olympiade. Al weer 20 jaar geleden mocht Nederland het ook organiseren, destijds in Valkenburg. Het is 
voor de organiserende partij een heel karwei, er doen heel wat disciplines mee en die hebben allemaal hun 
eigen opvang nodig. Het evenement vond ditmaal plaats in het MECC in Maastricht een ruime lokatie voor 
zo’n happening. 
 
En wie doet er zoal mee zult U zich misschien afvragen? Allereerst de belangrijkste groep, nl.de open 
teams, bestaande uit alle topbridgers van de wereld. Dan hebben we de vrouwenteams, de studententeams, 
de junioren, de senioren en het minibridge en dat moet allemaal gelijktijdig aan de bak. 
 
Maar even terug naar het begin van dit verhaal: er werden vrijwilligers gevraagd en daar heb ik op 
gereageerd. Voor logies tijdens mijn verblijf moest ik zelf zorgen, mijn schoonfamilie in Eindhoven had 
wel een bed en zo treinde ik iedere dag naar Maastricht. Om 7.15 het bed uit en de trein van 08.15 naar het 
zuiden, want om 09.45 aanwezig voor de briefing. Het hele gebeuren duurde twee weken, maar dat  was me 
wat al te gortig: ik koos voor de laatste week. Dit i.v.m. de verschillende finales die dan moesten 
plaatsvinden en waar ik hoopte de Nederlandse top te zien zegevieren. Helaas, voor degenen die het 
allemaal gevolgd hebben, we kwamen er niet aan te pas ditmaal. 
 
De functies waar ik me voor had opgegeven waren caddy, chauffeur of recorder, dat laatste hield in dat 
bied- en spelverloop aan een tafel moesten worden genotuleerd. De dag voor ik zou beginnen eerst maar 
eens de sfeer gaan proeven ter plaatse. Ik kreeg na kennismaking een tas met inhoud en een badge waarmee 
ik toegang had tot de speelzaal kreeg. Het hoofd van de CO-Workers, Paul Goessens, stelde voor om de 
speelzaal in te gaan en de “recorders” aan het werk te zien en dat zelf ook eens te proberen. Om een lang 
verhaal kort te maken: dat was niets voor mij, soms duurde het bieden en spelen heel lang en dan raffelden 
ze a tempo het spel af. 
 
Gelukkig voor mij had Paul de laatste week caddies nodig voor het assisteren bij de Transnational Mixed 
Teams. Dit was een open wedstrijd voor gemengde viertallen uit de gehele wereld en bestond veelal uit 
oud- en huidige topspelers die bij de andere wedstrijden niets meer te zoeken hadden. 
 
Ook talentvolle jonge spelers uit de hele wereld hadden zich voor deze wedstrijd aangemeld, zodat het een 
bont gezelschap was dat door ons van spellen werd voorzien. Dat was de functie die ik al die dagen heb 
bekleed: eerst uitdelen en erna tussen de tafels in open en gesloten zaal heen en weer lopen om de spellen te 
wisselen. En als de dames en heren spelers vertrokken waren, de achtergelaten bekertjes, losse papiertjes, 
flesjes en systeemkaarten opruimen. Na 20 minuten pauze begon dan de volgende ronde, zo werden er per 
dag 6 sessies gehouden. De laatste ronde was ondergetekende reeds naar huis. Mijn Limburgse vrienden 
waren zo vriendelijk het werk voor mij waar te nemen. ’t Was toch al  negen uur voor ik in Eindhoven aan 
’t eten kon beginnen.  
 
Een buitenkans voor mij was om de verrichtingen van de leiders in deze meerdaagse drive te volgen, 
aangezien ik de “eerste” lijn te bedienen kreeg. Zodoende heel wat bekende coryfeeën van nabij kunnen 
meemaken, zoals de Hackets, Billy Eisenberg, Benito Garazzo (draagt geen sokken, was ook nog jarig), de 
Franse kaartvirtuoos Paul Chemla en in zijn nadagen “good old” Hans Kreyns. De laatste was duidelijk in 
zijn sas met een hele schare dames bij zijn tafel, maar van insiders hoorde ik dat er weinig bij hem te leren 
viel. Wellicht beschikt hij over meerdere kwalitieten. Ook het Delftse team Glabbeek was van de partij, zij 
stonden steeds bij de sub-top genoteerd. 
 
Natuurlijk heb ik voor de liefhebbers onder U nog wat Daily bulletins meegenomen en daar een leuk spel 
uitgehaald. Dit was de best verdedigde hand van de studentenolympiade.  
 
Hierbij de hand en het commentaar van de experts uit het blad: 
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Ronde 5 USA - China 
 
Zuid is deler en beiden kwetsbaar. 

♠ B 
♥ A74 
♦ AB953 
♣ A982 

 ♠ 875  ♠ A643 
 ♥ HV1032  ♥ 985 
 ♦ V  ♦H874 
 ♣ H754  ♣ 106 

♠ KV1092 
♥ B6 
♦ 1062 
♣ VB3 

 
West Noord Oost Zuid 
 Lasota  Hung 
   2♠ 
3♥ Dbl pas pas 
pas 
 
Zuids 2♠ toonde 8-11 HCP, 5-6 schoppen en 2-3 harten en noords doublet was voor straf en dit gaf de 
Amerikaanse noord, Leo Lasota een kans om te schitteren in defensie. 
 
Hij speelde ♠B voor en de leider nam het aas in de dummy. Er werd een ruiten naar de vrouw gespeeld, 
waarbij zuid een oneven aantal seinde. Lasota nam met het aas en bedacht dat hij zijn partner moest vinden 
met hetzij ♥H, ♣H of ♣VB, dus switchte hij naar een lage klaver. Zuids boer werd genomen door de heer. 
De leider ging eruit met een klaver en Lasota dook voor de 10 van de dummy en de vrouw van zijn partner. 
Zuid inde zijn twee schoppenslagen, waarop Noord twee ruiten dumpte. Een vierde ronde schoppen werd 
getroeft met de ♥10 en Lasota gooide nog een ruiten – de boer. 
 
De leider dacht na deze falsecard wellicht dat noord begonnen was met een 5-4 in klaveren-ruiten en dus 
alle overgebleven klaveren bezat, daar zijn volgende zet was om een klaveren te troeven met de 9 van 
harten. Daarna incasseerde hij de ♦H om dit eindspel over te laten 
 

♠ - 
♥ A74 
♦ - 
♣ A 

 ♠ -  ♠ - 
 ♥ HV32  ♥ 85 
 ♦ -  ♦ 87 
 ♣ -  ♣ - 

♠ 9 
♥ B6 
♦ 10 
♣ - 

 
De leider troefde een ruiten met de harten vrouw. Zou Lasota hebben overgetroefd, dan was de hartenacht 
in de dummy in het spel gekomen, waarna de leider nog zeker twee slagen zou halen uit de laatste drie 
slagen. In plaats daarvan gooide hij de klaveren aas weg en nu konden de verdedigers met de troeven de 
laatst drie slagen maken. Plus 800 voor de USA. 
 
Jack Graveland 
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Cryptogram 
 
 
        1          

     2 3    4  5  6    

  7                

 8   9              

                10  

11    12        13      

                  

14        15  16        

                  

   17       18        

                  

          19        

                  

 
 
Horizontaal 
2. Geen Nederlandse koffie in Engeland wordt hard gemist. (4) 
4. Knaagdier en boom maken herrie. (6) 
8. Brommer opvoeren strafbaar? (15) 
11. Water hiernaartoe dragen is zinloos. (3) 
12. Zijn opbeurder is het werkschema. (13) 
14. Medewerker in de doka van Herfkens. (17) 
17. Hierin en in kruiken is rond. (6) 
18. Ontwerpopdracht: “Poot boot.” (8) 
19. Gevaarlijken aaneenschakelen. (6) 
 
 
Verticaal 
1. Afgelegen spleet is goed om te lakken. (6) 
3. Bedoelingen zijn misschien pijnlijker dan gele oorflappen voor koeien. (9) 
4. Wielslee is weer hetzelfde detectiemiddel. (5) 
5. Speelse belasting. (3) 
6. Zegeltjes op gloeilampen geven hoop. (12) 
7. Stijfharige Oost-Europeaan heeft onderwijs genoten. (6) 
9. Moeder, het Ulsterbevrijdingsfront op een ander eiland. (7) 
10. Druivenbrandewijn is een mop, vader. (6) 
11. Een halve is helemaal dwaas, maar slechts één hele levert ook blaren. (4) 
13. Serveren in een pakhuis. (7) 
15. Aan de telefoon valt af. (3) 
16. Smerig wapen volgend op tropische boom. (6) 
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Wel en wee onder de leden 
 
De Ziekenboeg 
 
Nog maar koud had ik in een van de vorige nummers vermeld dat we geen zieken te vermelden hadden (en 
dat ook maar zo moesten houden), of Wouter Cool werd verrast door een pittige aanval die hem in het 
ziekenhuis deed belanden. Gelukkig was hij snel weer thuis en na wat aansterken zien we hem nu ook weer 
regelmatig aan de bridgetafel. 
 
De tweede schrik werd ons bezorgd door Piet van Laarhoven. Hij ging op zondag onverwijld naar Utrecht 
met een hersenbloeding. Achteraf lijkt hij inderdaad een zondagskind te zijn, want zonder overblijvende 
schade heeft ook hij de slag gewonnen en ziet de toekomst er weer uit zoals voor elk van ons. 
Deze week heeft hij al weer even zijn gezicht laten zien, en ook hem hopen we weer snel op onze gezellige 
speelavonden te zien. 
 
Leden 
 
Vervolgens kreeg ik een telefoontje van een vrouwelijk TU-lid, die graag bij ons wil komen spelen, maar 
nog op zoek is naar een partner (ongeveer 2e klas), die ook wat wil investeren in het bridgepeil om samen 
niet altijd onderaan te hangen. Natuurlijk staat plezier in het spel en met elkaar voor haar bovenaan. Weet 
je iemand of wil je zelf van partner wisselen, meldt dat in dit geval even bij Arné. 
 
En dan zijn er nog mensen die hun partnership willen beëindigen; zij kunnen hun naam invullen op de lijst 
op het prikbord, of hun naam aan de redactie of het bestuur doorgeven zodat ze in ‘het ei’ opgenomen 
kunnen worden. 
 

Lustrumviering 
 
Een tipje van de sluier! 
Zaterdag 22 september is het dan eindelijk zo ver. De viering van ons 35-jarig bestaan wordt die dag 
ingeluid met… een boottocht, die ons langs de Schie in zuidelijke richting brengt. Daar wacht ons een 
geheel verzorgde dag (kleine loopafstandjes, bezichtigingen, eten, veel lol!!!), die ons tot ca. 16.00 uur 
bezighoudt.Daarna gaan we met z’n allen de bus in en vertrekken richting ons speellokaal. 
Het plan is om daar gezamenlijk het glas te heffen op alle goeds was we met elkaar delen en herdenken, 
wat spellen spelen, weer wat aan de inwendige mens doen, en de avond afronden met de resterende 
spelletjes bridge, uiteraard weer onder het genot van een glaasje. 
Ik heb alle personen die zich aangemeld hebben bij de diverse vervoerders-/eetgelegenheden opgegeven; 
mocht u iets te muteren hebben, meld het s.v.p. per omgaande aan een van de leden van de 
lustrumcommissie: Marinus Hom, Toon Croon, Corrie de Vreede of Arné Heijmans. 
 
De lustrumcommissie. 
 

Corveelijst per 01-09-2001 
 
September 2001: 
Geest Hans van 
Geest Hermien van 
Christiaanse Ans 
Mur Ger 
 
Oktober 2001: 
Hale Andrew 
Bolwidt Lucie 
Offierski J 
Oudijn Mennie 
 

November 2001: 
Dijkstra Jelte 
Smits Jan  
Koo Nico de 
Boot Jo 
 
December 2001: 
Harmsen Louis 
Harmsen Nelleke 
Jutte Elles 
Jutte Martin 

 
N.B.: bij verhindering zorgt u zelf  TIJDIG voor vervanging. 
 
Let op afsluiten van de deur om half acht!!! 
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Afspeelprobleem 
 
Viertallen 
West deler 
Niemand kwetsbaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oost-west openen een zwarte 5-5 met klaveren. West komt ♣ 3 uit. Oost speelt achtereenvolgens ♣ V, ♣ H 
en ♣ A. West loopt bij met ♣ 6 en ♣ B. Maak een degelijk speelplan. 
 
Antwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuid weet uit wests correctie naar klaveren en zijn eerste twee kaarten dat het veilig is de derde klaveren 
laag te troeven. De leider wil troef trekken en daarna naar ♥ H te spelen voor de tiende slag. Oost heeft 
zeker ♥ A voor zijn bieden. Dus slechts een 4-0-zitsel in troef kan dit plan dwarsbomen. Om dit te 
ondervangen speelt zuid een kleine ruiten naar een honneur van noord in slag vier. Als oost niet meer 
bekend speelt een elegante leider meteen de harten naar de heer om zo een entree voor de herhaalde snit te 
creëren.  
Mocht zuid namelijk met schoppen oversteken en via de snit troef nummer twee en drie trekken, dan is hij 
daarna op de harten aangewezen om in de hand terug te komen en de laatste troef te trekken. Oost kan 
opstappen en met klavernaspel troefboer van west tot slag promoveren. In de eerste speelwijze kan zuid dit 
eenvoudig voorkomen door in zuid voor te troeven. Ook door in de tweede speelwijze niet de derde troef te 
trekken, maar een troefhonneur in de dummy te laten, maakt zuid de verdediging kansloos. Omdat oost 
zeker vier harten heeft, levert deze kleur namelijk voldoende veilige entrees. 
 
(Gebaseerd op een hand en analyse van het 1964 National Intercollegiate Bridge Tournament door William 
S. Root and Lawrence Rosler. Zie ook www.bridgeworld.com)  
 

Biedverloop: 
 
Zuid West Noord Oost 
 -- pas pas 1 ♣ 
1 ♦ pas 2 ♦ 2 ♠ 
3 ♦ pas pas 3 ♠ 
pas 4 ♣ 4 ♦ pas 
pas pas 

 Noord (dummy) 
♠ H V 4 
♥ 10 9 6 4 
♦ H V 9 
♣ 10 4 2 

 

   

 Zuid (U) 
♠ A 5 3 
♥ H 5 
♦ A 10 8 7 6 5 
♣ 8 7 

 

 

 Noord (dummy) 
♠ H V 4 
♥ 10 9 6 4 
♦ H V 9 
♣ 10 4 2 

 

West 
♠ 8 7 
♥ B 7 3 2 
♦ B 4 3 2 
♣ B 6 3 

 Oost  
♠ B 10 9 6 2 
♥ A V 8 
♦  
♣ A H V 9 5 

 Zuid (U) 
♠ A 5 3 
♥ H 5 
♦ A 10 8 7 6 5 
♣ 8 7 

 

 


