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Van de voorzitter 
 
Na de hete zomer die wij in Nederland of elders in Europa hebben 
mogen meemaken is het bridgen op de TU weer begonnen. Het 
begin van een nieuw bridgeseizoen brengt altijd enkele 
veranderingen met zich mee. Zoals gebruikelijk worden er tijdens 
het zomerreces nieuwe partnerships gevormd en houden enkele 
paren hun biedafspraken tegen het licht om deze waar mogelijk te 
verbeteren. Omdat de einduitslag van onze eerste competitie, de 
herfstcompetitie, tevens geldt als basis voor de indeling in lijnen 
nadat het districtsviertallen is afgerond, kan iedereen vol 
verwachting en met een schone lei aan het nieuwe seizoen 
beginnen. 
 
Eind augustus heeft het bestuur vergaderd. In dit nummer van “het 
Ei” vindt u nadere informatie over de zaken die aldaar zijn 
besproken waaronder de definitieve lijst met speeldata en de 
aankondiging van een cursus. Met dit laatste willen we nieuw 
bloed in de vereniging krijgen. Ook vindt u een nieuwe corveelijst. 
Let goed op wanneer u ingedeeld bent en zorg bij eventuele 
afwezigheid zelf tijdig voor een vervanger. 
 
De wedstrijdleiding neemt zich dit jaar voor strikt de hand te 
houden aan het op tijd spelen. Begin niet als de zoemer is gegaan 
aan het laatste spel maar speel dit bij voorkeur na aan het eind van 
de speelavond. 
 
Ook wil ik erop wijzen dat het gebruik van systeemkaarten 
verplicht is. Het is netjes om deze ongevraagd aan uw 
tegenstanders te geven. 
 
Overweeg ten slotte om mee te doen met het districtsviertallen. 
Viertallen is een hele andere vorm van bridge dan wat wij op de 
club spelen. 
 
Ik wens iedereen een in sportieve zin succesvol bridgejaar toe in 
de plezierige omgeving die kenmerkend is voor onze club. 
 
Rossend Llurba 
 

Districtsviertallencompetitie 2003 
 
Deelnemers aan de districtsviertallencompetitie 2003: 
 
Prometheus 1   Prometheus 2 
 
D. van Blitterswijk   A. Romeijn 
W. de Bruin   H. van Velzen 
R. Koekoek   J. de Jong 
E. van Noort   G. Vermeer 
 
Prometheus 3   Reserves 
 
J. Boonmann   L. Jansen 
J. Kuijntjes   K. Mulder 
A. Nonhebel   E. van Schie 
J. Nonhebel   F. de Vreede
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De opening 
 
Na enig struikelwerk is het dan uiteindelijk toch weer gelukt om 
een nieuw Ei te leggen. Hierin een eenmalige terugkeer van de 
Crypto van Kim en een leuk stukje over het OC&W toernooi van 
Eliza en Bart. Roelof heeft zich deze keer helemaal uitgeleefd in 
een stuk over Roman Key Card Blackwood. En ik…tsja, ik schrijf 
dit. Verder in dit stuk de onvermijdelijke bestuursmededelingen 
met zeer grote dank aan Arné. Nu weten we eindelijk weer wanner 
we mogen corveeën. Het jaarprogramma waarbij ik moest zeggen 
dat we zowel de 23e als de 30e december toch echt wel gaan 
bridgen. Dan rest mij nog jullie veel lees- en, niet te vergeten, 
puzzelplezier te wensen. 
 
Erik 
 

Wel en wee onder de leden 
 
Een nieuw speeljaar, dat hopelijk voor iedereen goed begint. 
Wat heet goed? Sommigen zijn nog steeds ‘op zoek’ naar een 
nieuwe partner; en dat is dus niet een optimaal begin van het 
seizoen. 
Dit jaar is de lijst met zoekenden groter dan ooit. We zullen hem 
ophangen op het bord, zodat u kunt zien wie u kunt benaderen om 
mee te spelen. 
Natuurlijk hopen we dat iedereen zo snel mogelijk een partnership 
heeft en een sportief jaar tegemoet kan gaan. 
 
Verder hoorden we dat de zomer niet voor iedereen even 
vlekkeloos verlopen is; Johan Boonmann is vanwege hartklachten 
een poos uit de roulatie geweest. Gelukkig is hij aan de beterende 
hand en heeft de bedoeling om het bridgeseizoen weer vanaf het 
begin op te pakken. 
Ook Ria van Benschop kampt met gezondheidsproblemen; op dit 
moment ondergaat zij onderzoek aan haar ogen. Spannend 
afwachten - naar we hopen op een goede uitkomst. 
We hopen iedereen spoedig en gezond weer hier te zien. 
 
Verder hebben Diks van ’t Hof en Ria de Wolff hun lidmaatschap 
opgezegd, waarmee we helaas 2 plezierige leden verliezen. 
 
Het echtpaar van Spronsen is per 1 september bij ons komen 
spelen; voor hen dus een welkom vanaf deze plaats, en…. Veel 
plezier toegewenst. 
 
Dit was veel ‘wee’.  
Eigenlijk zou het leuk zijn om ook eens wat ‘wel’ te kunnen 
neerpennen. 
Heeft of weet u iets leuks, laat het ons dan horen, dan nemen we 
het graag in deze rubriek op. 
 
Arné Heijmans 
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Roman Key Card Blackwood (RKC) 
 
In een vorig leven als lid van BC Prometheus heb ik wel eens iets in het toenmalige clubblad geschreven over de 
Multi Twee Ruiten opening (CONTrACT van mei 1995). Daarop heb ik (zelfs onlangs nog) veel positieve reacties 
gekregen. Mede daarom nu maar eens iets over een andere veel gebruikte conventie: Roman Key Card (RKC) 
Blackwood. 
 
De naam Blackwood is verbonden aan het conventionele bod van 4SA dat het aantal azen van partner opvraagt. 
Volgens “The official Encyclopedia of Bridge” stamt deze conventie, genoemd naar de Amerikaan Easley 
Blackwood, uit 1933. De standaard antwoorden zijn: 5♣ voor nul of vier azen, 5♦ voor één aas, 5♥ voor twee azen 
en 5♠ voor drie azen. Vervolgens kan met 5SA het aantal heren worden opgevraagd met een soortgelijk 
antwoordenschema. Mede om die reden wordt een antwoord van 5SA dus niet gebruikt om vier azen aan te geven. 
Deze mogelijkheid wordt gecombineerd met het antwoord van 5♣ zodat de twee mogelijkheden (nul of vier) zoveel 
mogelijk verschillen. Uit de historie van de bieding is dan vrijwel altijd duidelijk welke van de twee in aanmerking 
komt. 
 
Een eerste, voor de hand liggende, aanpassing van de conventie is het zogenaamd gestroomlijnd herenvragen, 
waarbij het eerstvolgende bod na het antwoord op 4SA, met uitzondering van het bod in de troefkleur, gebruikt 
wordt om het aantal heren op te vragen. Het antwoordenschema schuift daarmee dan ook op: het eerstvolgende bod 
geeft nul heren aan, het daaropvolgende bod één heer, enzovoorts. Uiteraard moet er in het voorafgaande 
biedverloop een troefkleur zijn vastgesteld. Het voert hier nu te ver om daar dieper op in te gaan, maar vaak zal 
daarbij mede gebruik gemaakt zijn van controlebiedingen. Een bod op vijfniveau in de vastgestelde troefkleur (na 
het antwoord op 4SA) is uiteraard bedoeld om af te zwaaien (het antwoord viel dan blijkbaar tegen).  
Vaak is het bij het slembieden van belang dat bepaalde cruciale azen en/of heren aanwezig zijn. Het aantal azen  
en/of heren is dan vaak van minder belang. Ook is vaak het bezit in de troefkleur zelf enigszins onderbelicht. 
Controlebiedingen betreffen bijvoorbeeld altijd de zijkeuren en niet de troefkleur zelf. Een bod in de troefkleur 
wordt immers gebruikt om af te zwaaien (geen sleminteresse). Dit zijn enkele redenen om het Blackwood-complex 
enigszins te verfijnen. Daar zijn vele manieren voor, maar verreweg de meest bekende en meest gebruikte variant is 
Roman Key Card (RKC) Blackwood. 
 
Bij RKC Blackwood gaat het in eerste instantie om vijf sleutelkaarten (key cards), te weten: de vier azen plus 
troefheer. Er dient dus weer een troefkleur te zijn vastgesteld. Troefheer doet mee als vijfde sleutelkaart omdat die 
troefkleur bij de controlebiedingen niet aan bod gekomen is. Daarmee is echter het aantal mogelijke antwoorden ook 
groter geworden, waardoor het noodzakelijk is om meerdere antwoorden te combineren (vergelijkbaar met het 
antwoord van 5♣ op de standaard Blackwood conventie). Hierbij moeten weer steeds de twee mogelijkheden zo ver 
mogelijk uiteen liggen om misverstanden te voorkomen. Dit leidt tot het lijstje: 5♣ voor nul of drie sleutelkaarten, 
5♦ voor één of vier sleutelkaart(en) en 5♥/5♠ voor twee of vijf sleutelkaarten. Op deze manier is er zelfs een 
mogelijkheid om de laatste twee antwoorden nog verder te verfijnen: 5♥ voor twee of vijf sleutelkaarten zonder 
troefvrouw en 5♠ voor twee of vijf sleutelkaarten met troefvrouw. Hiermee wordt het bezit in de troefkleur nog 
duidelijker uitgewisseld. Na een antwoord van 5♣ of 5♦, waarbij niets over troefvrouw wordt gezegd, zal het 
opvolgende bod of, als dat de troefkleur is, het daaropvolgende bod alsnog vragen naar het bezit van troefvrouw. Op 
deze manier is er dus zelfs nog een zesde sleutelkaart in het spel, namelijk troefvrouw. 
We hebben dus nu het volgende lijstje antwoorden: 
 
5♣ : 0 of 3 sleutelkaarten 
5♦ : 1 of 4 sleutelkaarten 
5♥ : 2 of 5 sleutelkaarten zonder troefvrouw 
5♠ : 2 of 5 sleutelkaarten met troefvrouw. 
 
In deze volgorde is het gemakkelijk te onthouden: hoe hoger men biedt, hoe meer men belooft. Topspelers kunnen 
elkaar uitleggen dat het verstandig is om de antwoorden van 5♣ en 5♦ om te wisselen, maar de noodzaak daartoe 
ben ik nog nooit tegengekomen. Erik en ik spelen dan ook gewoon dit standaard antwoordenschema. 
Na een antwoord van 5♣ of 5♦ vraagt het opvolgende bod of, als dat de troefkleur is, het daaropvolgende bod dus 
alsnog naar het bezit van troefvrouw. Maar hoe daarop te reageren? We beginnen dan natuurlijk met de ontkenning 
van troefvrouw. Daarvoor gebruiken we uiteraard het goedkoopste (eerstvolgende) bod. Elk ander bod belooft 
daarom troefvrouw. Dat geeft dan echter meteen de mogelijkheid om nog meer informatie over te brengen. Dat kan 
door iets over het bezit van de (drie) heren in de zijkleuren aan te geven. Zoals eerder opgemerkt is het daarbij vaak 
niet van belang hoeveel heren aanwezig zijn, maar vooral welke heren. Men biedt daarom de eerstvolgende 
(zij)kleur waarvan de heer (ook) aanwezig is (naast troefvrouw). Is er geen heer in een zijkleur aanwezig, maar wel 
troefvrouw, dan biedt men de troefkleur of SA (de laagste van deze twee mogelijkheden). Als er meer dan één heer 
in een zijkleur aanwezig is, dan biedt men de goedkoopste. Het bezit van een andere heer kan daarna dan nog 
eventueel door partner worden opgevraagd. Zie hiervoor de voorbeelden. 
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Ook bij het eventuele herenvragen gaat men het beste op deze wijze te werk. Ook hier wordt het principe van 
gestroomlijnd herenvragen toegepast. Als antwoord biedt men daarom het beste de eerstvolgende (zij)kleur waarvan 
de heer aanwezig is. Ook dan zijn eventuele andere heren later nog op te vragen (zie de voorbeelden). Is er geen 
heer in een zijkleur aanwezig, dan biedt men de troefkleur of SA (de laagste van de twee mogelijkheden). 
 
In een troefcontract kan het bezit van een renonce in een zijkleur van wezenlijk belang zijn. In die zijkleur zijn dan 
helemaal geen punten nodig en in een dergelijk geval kan een klein of groot slem al helemaal dicht zijn, terwijl er in 
de gezamenlijke handen nog geen 30 punten aanwezig zijn. Soms is zo’n renonce tijdens de controlebiedingen al 
aan het licht gekomen, maar in veel gevallen ook niet (vooral bij de meest gebruikte methode van gemengde 
controlebiedingen, waarbij een controlebod duidt op een eerste of tweede controle in de geboden kleur). Om deze 
reden zou men eerder genoemd antwoordenschema nog wat verder kunnen uitbreiden tot: 
 
5SA  :  een even aantal (2 of 4) sleutelkaarten met een renonce 
6♣ : een oneven aantal (1 of 3) sleutelkaarten met een renonce klaveren 
6♦ : een oneven aantal (1 of 3) sleutelkaarten met een renonce ruiten 
6♥ : een oneven aantal (1 of 3) sleutelkaarten met een renonce harten 
6♠ : een oneven aantal (1 of 3) sleutelkaarten met een renonce schoppen. 
 
In het geval van een even aantal sleutelkaarten (5SA) moet uit het voorafgaande biedverloop duidelijk zijn in welke 
zijkleur de renonce zich bevindt, terwijl in het geval van een oneven aantal sleutelkaarten de kleur van de renonce 
geboden wordt. In het geval van nul sleutelkaarten met een renonce moet men enigszins voorzichtig zijn. Vaak is het 
dan raadzaam om maar 5♣ (0 of 3 sleutelkaarten) te bieden. Belangrijk nadeel van bovenstaande methode is dat het 
veel biedruimte wegneemt. Er is bijvoorbeeld geen ruimte meer om troefvrouw op te vragen. Verder wordt het 
antwoordenschema hierdoor een stuk gecompliceerder. Op (de zeldzame) spellen met zo’n vitale renonce kan men 
op deze manier  echter fraaie slems bieden. De conventie kan uiteraard ook zonder deze uitbreiding worden 
gehanteerd. 
 
Ten slotte geef ik enkele voorbeelden, waarbij ook het opvragen van een tweede heer in een zijkleur aan bod komt.  
 
Voorbeeld 1  
 
West  Oost 
♠ H 9  ♠ A 5 3 
♥ 10 9 7 5  ♥ V B 8 4 3 2 
♦ H V 3 2  ♦ A 4 
♣ H V 8  ♣ A 5 
 
West  Oost 
1♦  1♥ 
2♥     3♠ (1) 
4♣ (2)  4♦ (2) 
4♠ (2)  4SA (3) 
5♣ (4)    5♥ (5) 
pas 
 
(1) controlebod; legt ♥ vast als troefkleur en belooft een eerste of tweede controle in ♠ 
(2) controlebod; belooft een eerste of tweede controle in de geboden kleur 
(3) RKC Blackwood 
(4) 0 of 3 sleutelkaarten 
(5) Oost mist alleen de sleutelkaarten ♥ A en ♥ H en ziet dus dat deze beide ontbreken. Alle controles (in de 
zijkleuren) zijn aanwezig, maar pas nu blijkt dat de troefkleur niet sterk genoeg is. 
 
Voorbeeld 2 
 
West  Oost 
♠ A H V 9 7  ♠ 10 8 6 4 
♥ B 6  ♥ A H 8 7 
♦ V 10 5  ♦ A H 9 8 
♣ A H 9  ♣ 6 
 
West  Oost 
1♠  4♣ (1) 
4SA (2)  5♥ (3) 
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5SA (4)  6♦ (5) 
6♥ (6)  6SA (7) 
7♠  pas 
 
(1) splinter; legt de openingskleur ♠ vast als troefkleur en belooft een singleton of renonce ♣ 
(2) RKC Blackwood 
(3) 2 sleutelkaarten (♥ A en  ♦ A) zonder troefvrouw 
(4) West ziet nu ook dat ♥ A en  ♦ A aanwezig zijn en vraagt naar de heren (het afzwaaibod van 5♠ wordt 
overgeslagen) 
(5) Ontkent ♣ H (6♣ wordt immers overgeslagen) en belooft ♦ H 
(6) Heb je misschien ♥ H ook nog? 
(7) Heb ik, maar verder heb ik niets te melden; 6♠ zou het bezit van ♥ H ontkennen. 
 
Voorbeeld 3  
 
West  Oost 
♠ 8 6  ♠ A 7 5 
♥ 3  ♥ A 4 
♦ H V 9 8 6 5 4  ♦ A 10 7  
♣ H 4 2  ♣ A V B 6 5 
 
West  Oost 
3♦  4SA (1) 
5♦ (2)  5♥ (3) 
6♣ (4)  7SA (5) 
pas 
 
(1) RKC Blackwood (‘Partner opent weer eens preëmptief, terwijl ik een os heb’) 
(2) 1 of 4 sleutelkaarten 
(3) West heeft dus ♦ H. Als west ook nog ♦ V en ♣ H heeft, dan is het feest. 
(4) Ja, ik heb ♦ V en bovendien ♣ H. 
(5) Oost telt nu zeven ruiten- en vier klaverslagen plus ♠ A en ♥ A. In dit voorbeeld is het bezit van ♣ H in de 
westhand van cruciaal belang. Zou west bijvoorbeeld ♥ H hebben in plaats van ♣ H, dan kan west het best 5SA 
bieden in plaats van 6♣. Dat belooft ♦ V, want anders had west 5♠ geboden, en ontkent ♣ H, want anders had west 
6♣ kunnen bieden. Merk op, dat 6♥ de troefkleur zou overslaan. Verder is 5SA dan dicht met zeven ruitenslagen, 
drie azen en een heer (ook in het geval van ♠ H in plaats van ♥ H). 
 
Voorbeeld 4 
 
West  Oost 
♠ A V 9  ♠ H 7 6 4 
♥ A H 8  ♥ V B 9 7 6 5 
♦ H V B 7 5  ♦ A 10 8  
♣ B 7  ♣ - 
 
West  Oost 
2SA  3♦ 
3♥  3♠ 
4♥  4♠ (1) 
4SA (2)  6♣ (3) 
7♥ (4)  pas 
 
(1) controlebod; legt ♥ vast als troefkleur en belooft een eerste of tweede controle in ♠ 
(2) RKC Blackwood 
(3) een oneven aantal (1 of 3) sleutelkaarten met een renonce ♣ 
(4) Oost heeft sleminteresse getoond met het controlebod van 4♠. West mist alleen de sleutelkaarten ♦ A en ♣ A. 
Oost heeft dus ♦ A en een renonce ♣. Omdat oost tevens een vierkaart ♠ heeft beloofd en een controle in ♠, heeft 
oost dus ook ♠ H. 
 
Roelof Koekoek 
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OC&W-toernooi  
 
Het welbekende OC&W-toernooi werd dit jaar in Wageningen gehouden. 
Arné en Eric waren als eersten genomineerd om de TU Delft hier voor het onderdeel bridgen te vertegenwoordigen. 
Helaas werd Arné in het voorjaar, zoals we weten, getroffen door een vrij ernstige ziekte. Gevolg hiervan was dat 
ons gevraagd werd in hun plaats aan dit toernooi deel te nemen. Eerst  aarzelden we ’n beetje omdat we ons hiervoor 
bij de TU-kampioenschappen bij lange na niet hadden gekwalificeerd. Maar na onze ervaringen in Twente ( 2002) 
vonden we het eigenlijk ook wel weer erg leuk om opnieuw mee te doen. 
 
Zo togen wij op vrijdag 23 mei,  in stromende regen en in alle vroegte, rekening houdend met files, richting 
Wageningen. Daar aangekomen vonden we het Delftse team, inmiddels per bus gearriveerd, kleumend  in een 
hoekje van een enorme tent, waar zich inmiddels al grote waterplassen hadden gevormd. Mede door de 
weersomstandigheden verliep de ontvangst wat chaotisch. De sporters hielden zich deels op in een sporthal, deels in 
de tent en werden rond 10 uur door een onzichtbare mijnheer, met een onduidelijke functie, via luidsprekers 
toegesproken. Na beëindiging van de toespraak toog iedereen naar de eigen sportlokatie. 
 
Voor de bridgers was dat de kantine van een wat excentrisch gelegen overdekt zwembad; een, ook gelet op de nog 
steeds neerkomende stortbuien, aangename accommodatie. Hier troffen we een aantal paren aan die ook vorig jaar 
in Twente van de partij waren; het leek hierdoor welhaast een reünie. 
 
Het bridgen verliep in een prettige, ontspannen sfeer; niet eenmaal werd om een arbiter gevraagd. De organisatie 
was uitstekend; men beschikte over zeer moderne middelen om de resultaten vast te leggen en te verwerken. Noord 
moest het resultaat telkens vastleggen op een soort zakcomputer die na elke ronde werd aangesloten op een PC. 
Hierdoor kon na elke ronde de stand worden opgemaakt; een luxe overigens die niet door iedereen op prijs werd 
gesteld. 
 
Onze resultaten waren niet geweldig; bij de lunch stonden we door enkele blunders en misverstanden bijna 
onderaan. Tijdens de lunch bleven we, het regende nog steeds, in onze lokatie, hoewel we ons wel met zorg 
afvroegen hoe het de buitensporters zou vergaan. 
In de namiddag waren de resultaten iets beter maar uiteindelijk (na 36 spellen) bleven we toch onder de 50 % en 
eindigden we bij de laatste helft. Winnaar werd de VU, vertegenwoordigd door twee studenten die opvielen door 
uitstekend spel en het drinken (vanaf de ochtend) van grote hoeveelheden bier.  Helaas kunnen we geen bijzondere 
spellen laten zien omdat deze niet vooraf waren geprepareerd. 
 
Na beëindiging van het bridgen gingen we op zoek naar de andere Delftse teamgenoten. Hoewel de resultaten bij de 
andere sporten duidelijk beter waren dan de onze, was de stemming enigszins in mineur omdat Dennis van Doorn 
bij het volleyballen een flinke enkelblessure had opgelopen en met de Delftse leiding de hele middag in het 
ziekenhuis had doorgebracht.  
 
De vijf-uur borrel, die in Twente zo uitbundig verliep, was mede door de kou en de natheid wat mat. Ook ontbrak de 
levende muziek. Het aansluitende diner in de sporthal was echter prima verzorgd; dit verhoogde de stemming 
aanzienlijk en met name de buitensporters knapten hier zienderogen van op. Prompt ontstond ook meer 
verbroedering tussen de instellingen, het eigenlijke doel van dit toernooi. 
 
Bij de prijsuitreiking bleek Delft een goede middenscore te hebben bereikt. Een behoorlijk resultaat dat  mede te 
danken is aan Peter Duvé die ook dit jaar voor Delft de voorbereiding en begeleiding van het toernooi in handen 
had. Het aansluitende feest, waarvoor inmiddels wel een aantal muziekgezelschappen aantraden, hebben wij nog 
voor een deel bijgewoond; rond half tien gingen wij, op eigen gelegenheid, huiswaarts. 
 
Volgend jaar vindt de sportgebeurtenis in Maastricht plaats. We zijn eigenlijk best benieuwd in welke sfeer daar het 
toernooi zal plaatsvinden. 
 
Eliza en Bart 
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Corveelijst 
 
N.B. Bij verhindering zorgt u zelf TIJDIG voor vervanging. 
 
Waarom is een gezamenlijke corveedienst ontstaan? 
 
Juist, u raadt het al: omdat nu eenmaal niet alle werk voor de clubleden alleen door het bestuur kan worden gedaan. 
In de praktijk werkt de corveelijst in grote lijnen prima, maar sommigen maken zich er met een Jantje van Leiden 
van af. Daarom wil ik ieders geheugen nog weer even opfrissen en wijzen op het cursief gedeelte van de aanhef: val 
het bestuur niet lastig met uw afwezigheidsmelding. Dan worden we met het muteren alleen weer met werk belast 
dat u ook zelf kunt doen. Ruil uw afwezige moment met een volgende uit de lijst en maak daar afspraken over. Dit 
werkt het snelst en met de minste kans op (communicatie)fouten. 
 
De werkzaamheden die tot de corvee behoren kunnen eigenlijk samengevat worden als ‘alles wat voorkomt’. 
In grote lijnen: u komt om 19.00 uur, bespreekt onder elkaar wie de portier is, maakt de tafels speelklaar en overlegt 
met de technisch leiders (Nico en Milton) wat u verder kunt doen. 
Aan het einde van de avond is wederom de portier bij de deur; de rest van de groep ruimt mee af, bergt – zo nodig - 
mee op in de kelder, assisteert zo nodig de barman en volgt aanwijzingen op. 
En hier loopt het dan mis: sommigen willen te snel naar huis, zelfs als ze maar één keer in de paar jaar dienst 
hebben! 
Belast anderen niet dubbel door het zelf makkelijk te nemen; wees sportief. 
 
Let op: de portier blijft (ook bij het verlaten van de club) bij de deur,  laat géén vreemden binnen en draagt mede 
zorg voor het afsluiten van de deur om half acht!!!  De deur mag nooit onbemand open zijn.  
Sleutel halen en afgeven aan de bar. 
 
September 2003 
 
Andrew Hale 
Lucie Bolwidt 
Gerrit Hakvoort 
Mennie Oudijn 
 
Oktober 2003 
 
Anton van Harberden  
Leo Pruijsers 
Ruud Ruiterman  
Truus Schreuder 
 
November 2003 
 
Loek Jansen 
Karel Mulder 
Cees Vermeulen 
Ria Vermeulen 
 
December 2003 
 
Eric Winkel  
Ineke Winkel 
Dik van Blitterswijk 
Joke Boot 
 
Januari 2004 
 
Nelleke Harmsen 
Louis Harmsen 
Elles Jutte 
Martin Jutte 

 
Februari 2004 
 
André Schimmel 
Georg Schrumpf 
Ton Romeijn 
Hein van Velzen 
 
Maart 2004 
 
Erik van Noort 
Jan Lieben 
Anke Hom 
Marinus Hom 
 
April 2004 
  
Marijke Graveland 
Jack Graveland 
Helmi Faessen 
Jan Zuiderwijk 
 
Mei 2004 
 
Ria van Benschop  
Henk van Benschop  
Roelof Koekoek 
Wouter Cool 
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Crypto 
 
 

1

2 3

4 5

6 7 8

9 10 11

12

13

14 15

16

17

 
 
Horizontaal 
1. Explosieve augurk. (3) 
4. Engels klavertje één als orgaan? (8) 
6. Een waarheid als een heilig dier. (3) 
9. Plaats in het Westland klinkt als moeders 

parasiet. (9) 
11. Traag bijhoudboek. (3) 
12. Indien je sla omkeert. (3) 
13. Schopdorp in ieder meerlaags huis. (7) 
16. Alfabet bejaarde ligt bij Amsterdam.  (7) 
17. Onaardig voor de Technische Universiteit 

Twente. (3) 

Verticaal 
1. Bij een geboorte: de muisjes zijn jaloers op 

dit voertuig. (11) 
2. Hij verwekte een woning. (9) 
3. Tweede vrees het meest bevrezend. (6) 
5. Belegering op brood. (5) 
6. Veel in het Westland te vinden geldla. (3) 
7. Operating system geholpen stier. (2) 
8. Frans, ben je boom? (2) 
9. Milliampère moeder. (2) 
10. Reeds de bergruimte andersom. (2) 
14. Speelt in een bandje bij schors. (4) 
15. Respectabel cijfer. (4) 

Veel bridge- en puzzelplezier vanuit De Lier.  
 
Kim 
 

Bridgecursus 
 
Komend voorjaar, en wel op 17 februari 2004 willen we een cursus voor beginners opstarten. De bedoeling is om dit 
op onze clubavond te doen, en dan op de vide. 
We hebben ook andere mogelijkheden overwogen, maar kontakt met het clubgebeuren leek ons een voorwaarde. 
Op dit moment kijken we nog uit naar een docent, maar dat gaat lukken. 
Deelname is voor zowel TU-leden als mensen van buiten de universiteit. 
Voorwaarde is wel, dat er voldoende belangstelling is. 
Weet u mensen in uw omgeving die bridge willen leren, wijs ze dan op onze cursus. Aanmelding kan via e-mail : 
A.E.Heijmans@bk.tudelft.nl, of telefoon 015-2140825 (middag en avond). 



 

10 September 2003 

Jaarprogramma Seizoen 2003-2004 (voorlopig) 
 
N.B. Op 23 en 30 december wordt er gewoon gebridged. 
 
 
  2003  augustus 26 Vrij spelen 
 september  2 HC 1 
  9 HC 2 
  16 HC 3 
  23 HC 4 
  30 HC 5 
 oktober 7 HC 6 
  14 Vrijspelen of individuele drive of iets anders 
  21 TC 1 + DV 1 
  28 TC 2 + DV 2 
 november  4 TC 3 + DV 3 
  11 TC 4 + DV 4 
  18 TC 5 + DV 5 
  25 TC 6 + DV 6 
 december 2 Sinterklaasdrive 
  9 TC 7 + DV 7 
  16 WC 1 
  23 Kerstdrive 
  30 WC 2 
2004  januari 6 Nieuwjaarsreceptie + jaarvergadering 
  13  WC 3 
  20 WC 4 
  27 Ruitenboer 
 februari 3 WC 5 
  10 WC 6 
  17 VC 1 
  24 VC 2 
 maart 2 TU- Kampioenschap 
  9 VC 3 
  16 VC 4 
  23 VC 5 
  30 VC 6 
 april 6 Paasdrive 
  13 SC 1 
  20 SC 2 
  27 SC 3 
 mei 4 Dodenherdenking (Geen bridge) 
  11 SC 4 
  18 SC 5 
  25 SC 6 
 juni 1 Slotdrive 
 
HC Herfstcompetitie Butlercompetitie, topintegraal 
TC Tussencompetitie Parencompetitie (zonder promotie/degradatie) 
DV Districtsviertallen  
WC Wintercompetitie Parencompetitie, 3 groepen 
VC Voorjaarscompetitie Parencompetitie, 3 groepen 
SC Slotcompetitie Parencompetitie, 3 groepen 
 


