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Van de voorzitter 
 
Dit is al weer het laatste Ei van 2005 (tevens de eerste, red.). De 
redactie van dit Ei wordt uitgevoerd door Roelof Koekoek. 
Hoewel hij niet meer speelt op onze clubavonden, zijn partner kon 
niet meer spelen op de dinsdagavond, verzorgt hij nog wel dit 
clubblad. Een vereniging zoals die van ons draait op vrijwilligers. 
Zij bepalen samen hoe een club reilt en zeilt. Zo hebben wij een 
penningmeester die dit al 25 jaar achtereen doet, en tevens de 
inkoop van kleine cadeaus voor de prijzentafel voor onze drives 
verzorgt. Daarbij zijn er nog leden die aan diverse commissies 
deelnemen en zich op die manier willen inzetten voor de club.  
Roelof, Arné en al die andere vrijwilligers  mijn dank voor jullie 
inzet, zonder jullie geen bridgeclub. Maar helaas komen we nog 
leden tekort die zich willen inzetten voor vrijwilligerswerk binnen 
de club. Door het vertrek van diverse leden zijn er commissies 
onderbezet en is aanvulling noodzakelijk. Op de jaarvergadering in 
januari doen we een beroep op u zich als vrijwilliger te melden 
voor een commissie of voor het verzorgen van het clubblad. Ik doe 
ook op alle leden een beroep om kopij aan te leveren voor het 
clubblad. Want zonder uw bijdrage wordt het heel erg lastig om 
een blad samen te stellen. Onder u moeten toch mensen zitten met 
het nodige verborgen talent om te kunnen verhalen wat er heeft 
plaatsgevonden aan de bridgetafel op de club of thuis.  
 
Volgend jaar worden we veertig, dit is een respectabele leeftijd 
voor een bridgeclub. De jubileumcommissie is druk in de weer 
geweest om een programma vast te stellen om dit uitgebreid te 
vieren, houdt u die dag vrij in uw agenda. Toch hangen er ook 
donkere wolken boven onze club. Je ziet dat de TU Delft steeds 
minder belangstelling heeft voor de personeelsvereniging 
Prometheus, door minder financiële middelen beschikbaar te 
stellen. Dat heeft nog niet direct consequenties voor onze 
bridgeclub, maar wij hebben er wel last van. Onze speellocatie 
staat ter discussie omdat het gebouw waarin wij zitten wordt 
afgestoten. Het is dan van belang dat we alle medewerking van de 
TU Delft krijgen voor het zoeken van een nieuwe locatie. We zijn 
als bestuur naarstig op zoek naar een nieuwe locatie binnen de TU, 
geen eenvoudige opgave. We zouden ook op zoek kunnen gaan 
naar een locatie buiten de TU, maar dat is dan de eerste stap om de 
relatie met de TU te verbreken, een stap die wij eigenlijk niet 
willen maken. Ons jubileum jaar staat dus in het teken van zoeken 
naar nieuwe huisvesting voor onze bridgeclub.  
 
In januari hebben we onze algemene leden vergadering, meldt u 
aan voor de diverse functies binnen de vereniging. Ik hoop op een 
grote opkomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eric Winkel 
 

2 December 2005 
 



 

De opening 
 
Zoals de voorzitter al meldde is dit alweer de laatste editie van 
“Het Ei” van dit jaar, maar helaas ook de eerste! Het vorige 
nummer is van december 2004 en dat is dus alweer een jaar 
geleden. In dat nummer schreef Erik (van Noort) al dat het voor 
hem de laatste was; door verplichtingen op de dinsdagavond in 
verband met zijn werk bij de gemeente Zandvoort moesten wij 
uitwijken naar een andere speelavond. Dat is de maandagavond 
geworden; wij spelen nog steeds samen, maar met ingang van 
januari 2005 bij ZBC-ZIA in het Bridgehome in Zoetermeer. Zelf 
ben ik nog tot de zomer blijven spelen bij B.C. Prometheus, maar 
twee (opeenvolgende!) avonden per week werd me toch een beetje 
teveel. Dit nummer van “Het Ei” zal daarom voor mij het laatste 
zijn; ik heb mijn lidmaatschap opgezegd. Met pijn in het hart, maar 
een mens moet soms keuzes maken (en dat is niet altijd leuk en 
eenvoudig). Ik ga ervan uit dat er in januari een nieuwe redactie 
voor het clubblad gevonden gaat worden tijdens de 
jaarvergadering. Ik wens die nieuwe redactie alvast veel succes! 
 
Over dit (voor mij laatste) nummer van “Het Ei”: naast de 
gebruikelijke rubrieken “van de voorzitter”,  “de opening”, “wel en 
wee onder de leden”, “de corveelijst” en de stukken voor de 
jaarvergadering is er nogal wat kopij binnengekomen van Nico 
Heinrichs. Nico is in de pen geklommen en heeft maar liefst drie 
stukjes aangeleverd over kofferbridge, viertallen en arbitrage. 
Verder vindt u in dit nummer informatie over de komende 
vervolgcursus (zegt het voort!) en een mededeling van de 
lustrumcommissie. 
 
Op de website kunt u trouwens de laatste nummers van ons 
clubblad “Het Ei” terugvinden. Maar ook alle uitslagen van de 
afgelopen jaren (via het archief), informatie over meesterpunten en 
ratinggegevens, allerlei reglementen zoals het clubreglement en 
interessante documenten zoals systeemkaarten via de rubriek 
“downloads” van de Technische Commissie. Doe er uw voordeel 
mee! 
 
Bent u (ook) al verslaafd aan de Sudoku’s? Welnu, op pagina 6 
kunt u het alsnog worden of er aan toegeven. Zie maar. Voor 
degenen die het nog niet kennen: het is de bedoeling dat u op basis 
van de gegeven cijfers het schema verder aanvult zodat er in elke 
rij, in elke kolom én in elk (3 x 3) vakje alle cijfers van 1 t/m 9 
precies één keer voorkomen. Succes! 
 
Rest mij nog u prettige kerstdagen te wensen en een voorspoedig 
2006! Veel bridgeplezier in het jubileumjaar en veel genoegen 
tijdens de festiviteiten rondom het 40-jarig bestaan. 
 
Roelof Koekoek 
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Wel en wee onder de leden 
 
Misschien is er wel niet zoveel wee, maar van het wel blijft het bestuur ook vaak verstoken. 
Hoe hoger de gemiddelde leeftijd van onze clubleden wordt, hoe meer het lijkt op een afspiegeling van het 
dagelijkse leven: meerderen onder ons hebben de laatste tijd gesukkeld met hun gezondheid; geboortes e.d. (maar 
dan hoofdzakelijk van kleinkinderen) zijn ook geen lopende-band-werk, en – gelukkig!! – zijn sterfgevallen ook 
sporadisch. 
Dan valt er al niet zo gek veel meer te vertellen; hooguit wie er komt en gaat als clublid. 
Zo heeft Wouter Cool moeten laten weten dat hij het niet redt om alleen te komen en gaan; hij is daardoor 
afhankelijk van transport. Het ziet ernaar uit dat hij hierdoor onze club vaarwel moet zeggen, mits......... iemand zich 
aanbiedt om deze wekelijkse verplichting van halen en brengen op zich te nemen!! 
Roelof Koekoek en Erik van Noort zullen niet meer bridgen op onze club – vanwege werkzaamheden van Erik valt 
de dinsdagavond af, en zijn zij bij ZBC-ZIA gaan bridgen op de maandag. Roelof wil graag binding houden met 
onze vereniging en is bereid ‘hand- en spandiensten’ achter de schermen te verrichten, waarvan wij natuurlijk graag 
gebruik maken. Zoveel positivisme, kennis en inzicht laten wij niet graag aan ons ontglippen! Dank Roelof. 
De cursus is bijna afgelopen; we zullen de cursisten de komende maand begeleiden in onze speelruimte, tot aan hun 
vervolgcursus – die 7 februari start. Weet u nog geïnteresseerden voor deze ‘deel 2-cursus’, hoort-zegt-het-voort, of 
meldt het ons. Prijs € 55,00 voor de cursus + spelen tot aan het einde van het seizoen. 
Verder roep ik iedereen op: breng eens iets in voor het clubblad; wanneer het alleen van het bestuur moet komen 
blijft het zo’n zakelijke bedoening, en per slot maken we een vereniging, en dus ook een clubblad met z’n allen. 
Kom op vrijwilligers, gepensioneerden en jeugd!!! 
Een spel, gedachte, voorval – het is om het even. Wij vatten alles samen onder de kop ‘wetenswaardigheden’. 
Voor nu: op naar de kerstdrive, het einde van de viertallencompetitie (voor het eerst in haar veertigjarig bestaan 
scoorde Prometheus één heel viertal). Hulde aan deze dapperen, die dan ook nog eens in een hogere klasse moeten 
zien staande te blijven dan waar ze zaten. 
Volgend jaar beter??? Het is zo leuk – jullie weten vast niet wat je mist. Er komt dus nog een kans in 2006; benut 
die massaal. 
 
Tot slot: fijne feestdagen en een goed begin van 2006! 
 
Arné E. Heijmans 
 
 

Kofferbridge 
 
Van: Nico Heinrichs 
 
Onze club bezit een groot aantal koffertjes. 
In het verre verleden werden deze nog wel eens gebruikt om thuis te bridgen, op een zelf gekozen avond en met zelf 
uitgekozen tegenstanders. 
 
Veel bridgeclubs doen dit nog steeds, bij ons echter is dit uit de gratie geraakt. Toch is het een leuke en gezellige 
vorm van een thuiscompetitie. 
 
Je hoeft deze vorm van competitie niet per se te spelen met je vaste partner, deze thuiscompetitie staat helemaal los 
van onze vaste speelavond. Het komt vaak voor dat er thuis geen bridge wordt gespeeld, omdat de vrouw of partner 
geen bridge speelt ( spreek uit ondervinding! ) maar thuis vinden ze het wel gezellig als anderen bridgen . 
Kofferbridge biedt openingen hiervoor. 
 
Hoe werkt zo’n competitie? 
 
De koffer bevat, uiteraard 24 spellen, een scorebriefje en een namenlijst. 
U neemt de koffer mee of neemt hem over van een ander paar, vult uw naam en de naam van de tegenstander in en 
geeft u beiden een nummer. 
U vult, net als bij onze normale competitieavonden, de score in en steekt het scorebriefje weer achter in het boekje. 
 
De koffer blijft maximaal 6 weken onderweg, of als de belangstelling groot is 14 rondes, en daarna wordt de uitslag 
bekend gemaakt. 
 
Binnenkort zullen we een koffer klaarmaken en, met een inschrijflijst, checken of hier belangstelling voor bestaat. 
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Vervolgcursus 
 
Van: Ton Mulder 
 
 
Bridgeclub Prometheus start op dinsdag 7 februari weer een vervolgcursus. 
 
10 lessen voor  € 55.- 
 
Deze cursus staat open voor zowel TU-medewerkers als voor belangstellenden van buiten de TU Delft.  
Introductie is niet nodig 
 
Locatie: kantine hoofdgebouw TU Delft, hoek Michiel de Ruyterweg / Julianalaan. 
 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: 
 
mw. A.E.Heijmans, 015-2140825, A.E.Heijmans@bk.tudelft.nl 
 
of bij 
 
mw.A.C.Mulder, 015-2561736, toncmulder@hetnet.nl. 
 
 
U kunt ook kijken op: www.prometheus.tudelft.nl/bridge. 
 
 

 
 
Viertallen 
 
Van: Nico Heinrichs 
 
De belangstelling voor de viertallencompetitie, binnen ons District, was het afgelopen seizoen wel heel erg mager. 
Het vorige seizoen speelden we nog met drie teams in deze competitie, dit seizoen maar met één. Dit team speelt 
normaal in de derde klasse maar was, nu ingedeeld in de tweede klasse. 
Helaas hebben zij zich niet in deze klasse kunnen handhaven en zijn ze weer terug in de derde klasse. 
 
De vraag is waarom binnen onze vereniging de belangstelling voor het viertallen zo laag is? 
Een reden kan zijn dat een aantal leden van ons wel deelnemen aan deze competitie, maar dan voor een andere club. 
Dit maakt de spoeling wat dunner, maar dan toch! 
Een andere reden kan zijn, dat de belangstelling of de bereidheid voor het spelen van een andere speelsoort dan een 
parencompetitie niet erg groot is. 
 
Toegegeven, het organiseren van een viertallencompetitie binnen onze club is niet makkelijk. 

              Allereerst is er een constante opkomst vereist, want als er een deelnemer van een viertal niet aanwezig is kunnen de 
overige drie niet spelen, en dit is op onze vaste speelavond niet gewenst. Maar daar is organisatorisch wel een 
oplossing voor. 
 Stel dat er een aantal viertallen te vormen zijn ( tenminste vier ) dan kunnen deze een competitielijn vormen, de 
overige niet geïnteresseerden vormen dan een parencompetitie. 
Het voordeel van deze parallel lopende parencompetitielijn is dat spelers binnen deze competitie als speler kunnen 
invallen bij het incomplete viertal ( dit uiteraard op vrijwillige basis ). 
Ook als er maar vier viertallen te vinden zijn moet er een competitielijn op te zetten zijn. Na drie zittingen zou er 
van partner gewisseld kunnen worden en ontstaan er zodoende weer vier nieuwe viertallen. Waar een wil is een 
weg!  
 
Deze gemengde competitie zou gedurende de lopende Districtviertallencompetitie gespeeld kunnen worden. 
Uw reactie wordt met belangstelling tegemoet gezien! 
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Van de lustrumcommissie 
 
Leden van BC Prometheus, 
 
Via een inventarisatieformulier heb ik geprobeerd zoveel mogelijk leden te bereiken om de interesse voor onze 
lustrumviering van ons 40-jarig bestaan in september 2006 te peilen. 
Velen hebben al gereageerd; sommigen gaven hun antwoord mondeling door, en weer anderen reageren op een later 
moment (of hebben intussen toch al hun formulier ingeleverd). 
 
Mijn concrete vraag is: wil ieder lid dat nog geen formulier heeft ingeleverd,  onderstaande strook  (of deze gehele 
mededeling)  alsnog aanreiken, zodat wij alle controlemogelijkheden schriftelijk hebben, en daardoor zo weinig 
mogelijk  (= géén) fouten kunnen maken. 
 
Wat al geschreven is: we hebben een dagactiviteit  -- start 09.00 uur, einde plm. 18.00 uur, en een avonddeel 
(broodje+) en 8 spellen bridge --  in principe voor de leden – maar met de mogelijkheid om tot een bepaald aantal 
maximum deelnemers ook partners mee te nemen. 
Het spreekt voor zich, dat partners van leden voor het deelname een evenredige vergoeding betalen. Omdat 
reserveringen nog niet definitief zijn (we zoeken concurrerende prijzen, en dat dan weer gebaseerd op het zo reëel 
mogelijk aantal deelnemers  --  aangenamer kunnen we het u niet maken, makkelijker wel!!), kunnen we nog geen 
definitief bedrag hiervoor noemen – we zullen het zo laag als mogelijk houden, dat beloof ik u. 
 
U hebt allen in de afgelopen weken met uw “omgeving” intussen besproken of u ja dan nee (alleen of met z’n 
tweeën) meedoet aan deze lustrumviering. 
 
Daarom nogmaals de inventarisatie: 
 

.  wilt u met 1 of 2 (doorstrepen wat niet van toepassing is) personen deelnemen aan de dagactiviteit, 

.  wilt u met 1 of 2 (wederom doorstrepen wat niet van toepassing is) personen deelnemen aan de avondactiviteit, 

.  wilt u met 1 of 2 personen deelnemen aan de gehele lustrumviering 

.  wilt u niet deelnemen 
 
Naam:................................................................................. 
 
 
Met dank, namens de lustrumcommissie 2006 
 
Arné 
 
 

Sudoku 
 

 

4  9 7  2 8  1 

 8   3   5  

 2   8   7  

5  4 8  7 2  3 

 7   6   8  

6  8 1  4 5  7 

 4   7   2  

 9   1   4  

2  7 3  8 6  9 

8     3 4   

2     8 9   

 4 9 7 2   1 3 

 9 2 5 3   4 8 

1        6 

3 6   4 2 5 7  

5 2   8 4 6 9  

  6 9     2 

  3 2     4 
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Arbitrage 
 
Van: Nico Heinrichs 
 
Voor ons, de wedstrijdorganisatie, begint de clubavond met het halen van de speelattributen uit de kelder, het 
verschuiven van de tafels en het speelklaar maken van de tafels. Dit met behulp van een niet te missen corveegroep. 
 
Dan komen de eerste liefhebbers binnen en begint langzamerhand het geroezemoes, de een na de ander neemt een 
kop koffie en loopt, direct of wat later, naar de inschrijftafel. 
Als alles binnen is en de indelingen van de lijnen zijn klaar, wordt de deur gesloten en gaat een ieder, wel of niet 
gehaast, naar zijn speeltafel. 
Mededelingen en lijngrootte worden afgeroepen en het spelen kan beginnen. 
Klok wordt gestart, en het geroezemoes wordt zachter en het wordt zowaar stil. 
 
Dan ineens een roep: ARBITRAGE! , 
Een ieder kijkt rond, wie vraagt om een arbiter en welke arbiter gaat er op af? 
Degenen die mogen arbitreren kijken elkaar aan, wie speelt in dezelfde lijn? 
Wie is er dummy op dit ogenblik? En eerlijk gezegd, Piet is meestal de eerste die er op afgaat. 
 
De arbiter komt aan de tafel, beluisterd het probleem en komt met de oplossing. Maar in veel gevallen moet er 
gecorrigeerd worden en dat kan nog wel eens vervelend zijn voor het overtredende paar. 
Gelukkig gebeurt dit niet altijd, maar soms, wat strakke gezichten, een wat oplopende kleur en wordt er met een wat 
stuurse blik naar de tegenstanders gekeken. 
 
Als dit optreedt, is het jammer, want de spelregels zijn er niet voor niets en het spel moet wel zuiver gespeeld 
worden. Bij lichamelijk ingestelde sporten vinden we het optreden van een scheidrechter heel normaal en rekenen 
we het de tegenstander ook niet aan. 
 
Dat er geroepen wordt om een arbiter moeten we ondergaan als heel normaal en niet zien als onsportief gedrag van 
de tegenstander. 
 
Voorbeeld: 
U speelt aan tafel 7 en u leent twee spellen van tafel 1. 
Dit zijn de spellen 3 en 4. 
Spel 3 ligt op tafel en Noord begint met bieden ( b.v. 1 SA ) 
Maar Zuid had bij dit spel moeten beginnen! 
Als Oost niet wenst te bieden moet Zuid beginnen, maar wat doen we met de genoemde voortijdige informatie?  
Zuid kreeg wel een heel leuke informatie van zijn partner. 
Misschien heeft Zuid maar weinig punten maar begint toch maar met bieden, want hij weet dat zijn partner 
tenminste 15 punten heeft! 
Dit is natuurlijk niet zo als het hoort, het Oost/West paar kan hier wel door benadeeld worden 
 
Daar zijn corrigerende regels voor, en die horen bij dit spel. 
   
Dit is maar een willekeurig voorbeeld, maar er kunnen ook onregelmatigheden optreden tijdens het biedproces of 
tijdens het spelen. 
 
Schroom dus niet om, bij een onregelmatigheid, een arbiter te roepen en zie, als overtreder, 
de rechtmatigheid ervan in en neem het je tegenstander niet kwalijk en leer ervan. 
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Corveelijst 
 
Van: Arné Heijmans 
 
 
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, niet 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  wat 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 het 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 wij 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 (zonodig opruimen, afwassen, etc.) en volgt aanwijzingen op. 
En hier loopt het af en toe 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. Rokers: attentie!!! 
Roken in de daarvoor bestemde ruimte. 
Voor alle dienstdoenden: sleutel halen en weer afgeven aan de bar.. 
 
 
Januari 2006 
 
Lucie Bolwidt 
Andrew Hale 
Ank Hoogeveen 
Jenny Omvlee 
 
Februari 2006 
 
Helmi Faessen 
Gaby de Haan 
Sjoerd de Haan 
Peter Leijder 
 
Maart 2006 
 
Johan Boonmann 
Jan Kuijntjes 
Anneke Nonhebel 
Jacques Nonhebel 
 

 
 
April 2006 
  
Eliza Guse 
Bart Moors 
Belia Nijland 
Rob Nijland 
 
Mei 2006 
 
Gerrit Hakvoort 
Floor Koornneef 
Rossend Llurba 
Ellis McConalogue 
 
Juni 2006 
 
Allen

8 December 2005 
 



 

Agenda Algemene Ledenvergadering 3 januari 2006 
 
 
19.30 uur in onze speelgelegenheid: 
Kantine Hoofdgebouw, 
Michiel de Ruyterweg 10, 
2628 BA Delft 
tel 015-2786462. 
 
 

1.    Opening door de voorzitter en mededelingen. 
 
2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 januari 2005. 
 
3.   Jaarverslag van de Secretaris. 
 
4.  Financiën. 
 (a) Verslag van de kascontrolecommissie. 
  (b) Jaarverslag van de penningmeester. 
  (c) Mutaties kascontrolecommissie. 
 (d) Begroting 2006. 
 
5.  Verslagen van en mutaties in de overige vaste commissies. 
 (a) Technische Commissie. 
 (b) Commissie van Beroep. 
 (c) Redactie Clubblad. 

(d) Lustrumcommissie. 
 
6.  Jaarprogramma 2006 - 2007. 
 
7.  Bestuursverkiezing. 
 
     Reglementair aftredend zijn: 
  Penningmeester:  mw. A.E. Heijmans 
  Secretaris:  mw. A.C. Mulder 

 Commissaris:   dhr. M.E. Russel / dhr. N. Heinrichs 
 

Zij stellen zich allen herkiesbaar.  
Tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij één van de bestuursleden. 

 
8. Huishoudelijke gang van zaken / speelgelegenheid. 
 (a) Corveediensten. 
 (b) Kantine / Bar. 
 (c)  Cadeautafel. 
  
9. Wedstrijdzaken. 

(a)  Viertallen. 
  
10. Rondvraag. 
 
11. Sluiting. 
 
 
 
De vergadering zal ± 1.30 uur duren; daarna wordt er nog een paar ronden gebridged. 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 januari 2005 
 
Van: Ton Mulder 
 
 
Aanwezig: het bestuur, Eric Winkel (voorzitter), Arné Heijmans (penningmeester), Ton Mulder (secretaris),  Nico 
Heinrichs (commissaris), Milton Russel (commissaris), en 34 leden. 
 
Afmeldingen: Wil en Piet van Laarhoven, Riet Groen, Roelof Koekoek. 
 
 
1. Opening: 
 De voorzitter opent  de vergadering om 19.40 uur en heet allen welkom. 
 
2. Notulen: 

Op de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 06-01-2004 is tekstueel noch inhoudelijk commentaar.  
Zij worden ongewijzigd gearresteerd.  
 

3. Jaarverslag: 
 Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 
 
4. Financiën: 
 a)    Verslag van de kascontrôlecommissie: 

  Willem de Bruin en Gerda Janssen hebben de boeken gecontrôleerd en zij verlenen de penningmeester  
  décharge. 

b) Financieel jaarverslag: 
- Arné dankt de kascommissie voor hun werk en ook voor de “terzake” opmerkingen.  
- Het batig saldo is niet groot: we hebben nu eenmaal minder leden. 
- Toch wordt er geen contributieverhoging toegepast maar onze contributie gaat wel mee omhoog met de  
  Bond, nl.  € 1,35. 
- Rob Nijland vindt een foutje in de balans; dit wordt gecorrigeerd. 
- De post “diversen” is te groot, die moet anders geboekt worden; dit was ook een van de opmerkingen van  
 de kascommissie 
- Wouter Cool: vindt een verschil  dit is geen reëel verschil maar het gevolg van een andere manier van  
 boeken. 
- Arné dankt voor het vertrouwen. 

c) Mutaties kascontrôlecommissie: 
 Willem de Bruin treedt af, Gerda Janssen wordt voorzitter, Ab Groen wordt lid en Rob Nijland treedt aan  
 als reservelid. 

d) Begroting 2005: 
De begroting wordt zonder commentaar goed gekeurd. 
 

5. Verslagen van en mutaties in de overige vaste commissies: 
a) in de Technische Commissie zijn er geen mutaties. Roelof Koekoek en Anton van Harberden verdiepen zich  
 erin hoe de nieuwe leden te integreren in de club. 
b) de Commissie van Beroep: aangezien er geen beroep op de commissie gedaan is blijft de samenstelling hetzelfde:  
  Eric Winkel, Ab Groen en Dick van Blitterswijk 
c) De Redactie van het Clubblad:  Erik van Noort en Roelof Koekoek:  

Erik heeft het erg druk met zijn werk. 
Wie wil de redactie komen versterken? 
Het EI komt 2 á 3 keer per jaar uit. 

 Nog geen reactie.  
d) De lustrumcommissie “slaapt” maar moet weer wakker worden: in 2006 is er weer een lustrum. 

Wie ???:  Arné uit hoofde van haar functie, Marinus Hom en Corrie de Vreede doen weer mee en Belia Nijland  
neemt deel aan de commisie in de plaats van Toon Croon. 
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6. Jaarprogramma 2005 – 2006: 
Concept jaarprogramma: 

- 31 januari wordt Ruitenboer gespeeld. Voor dit jaar zijn de aanmeldingen al gedaan maar vanaf volgend  
 jaar worden alleen die leden opgegeven die ook bereid zijn om eventueel in de volgende ronde(s) mee te  
 spelen. Nico ontwikkelt op eigen initiatief een methode om Ruitenboer met minder problemen te laten  
 verlopen.  Zie los blad, toegevoegd aan het EI. 

 - Eric: ook bij het district wordt naar oplossingen gezocht. 
 
7. Bestuursverkiezing: 

 De penningmeester, mw. A.Heijmans en commissaris dhr. M. Russel zijn reglementair aftredend. Zij stellen zich  
 herkiesbaar. In plaats van tegenkandidaten is er applaus. 

 
8. Huishoudelijke gang van zaken / speelgelegenheid: 

a) Corvee: de corveedienst wordt in het EI vermeld. Het gaat over het algemeen goed. De leden geven aan dat  
 2 leden per avond genoeg is. 

Toelichting van Arné: de club is kleiner geworden en er zijn nu altijd 2 bestuursleden vroeg aanwezig,  
daarom lukt het nu wel met 2 leden die corvee doen. Maar als de club weer groeit komen we in de problemen.  
Dan is het lastig  weer het aantal van 4 in te stellen. Voorstel van Arné: houdt het zoals het nu is; maak  
eventueel onderling afspraken (b.v. 2 voor en 2 na de speeltijd). 

b) Uitdrukkelijk dank aan Paul. 
 
9. Wedstrijdzaken:  
 - Hoe is het met de viertallen gegaan? 

 Het 1e en het 3e zijn gedegradeerd, het 2e is in de middenmoot geëindigd. 
 Er wordt een oproep gedaan voor meer viertallen waarbij de toelichting van Nico: meer viertallen betekent de  
 vergunning voor meer meesterpunten. 

 - Eric verwelkomt nog de nieuwe leden van de cursus gegeven door Evert Angad Gaur. 
 
10. Rondvraag: 

 Belia Nijland: tijdens de a.s. wintercompetitie zullen zij 3 weken niet aanwezig zijn; dit betekent degradatie.   
Is het een goed idee om van te voren al in een lagere lijn te spelen om zo plaats te maken voor een paar dat wel 
 (een groot deel van ) de hele competitie kan spelen ? 
Dit wordt besproken. 
 

11. Sluiting: 
om 20.20 uur wordt de vergadering gesloten: tijd voor koffie + oliebol en nog een paar rondes spelen. 
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Jaarverslag 2005 van bridgeclub Prometheus 
 
Van: Ton Mulder 
 
 
Samenstelling van bridgeclub Prometheus: 
Dit jaar is weer positief voor onze club wat betreft het ledental. Mede dankzij de geslaagde cursus hebben wij weer 
80 leden. 
 
Organisatie: 
Het bestuur bestond in 2005 uit: 
Voorzitter  : Eric Winkel 
Penningmeester  : Arné Heijmans 
Secretaris  : Ton Mulder 
Commissaris  : Nico Heinrichs 
Commissaris  : Milton Russel 
 
Het bestuur wordt ondersteund door de Technische Commissie, de Commissie van Beroep en de 
Kascontrolecommissie. 
Erik van Noort heeft het te druk dus het “EI” wordt verzorgd door Roelof Koekoek, die graag versterking wil. 
 
De uitslagen worden berekend door Milton Russel; de volgende dag al is de uitslag bekend. Milton en Roelof zorgen 
er gezamenlijk voor dat de score te vinden is op www.prometheus.tudelft.nl/bridge. 
De  eerstvolgende speelavond wordt de uitslag opgehangen op het mededelingenbord in de zaal. Na drives wordt de 
uitslag op de avond zelf bekend gemaakt. 
Op onze website kunt u ook de stand in de viertallencompetitie volgen. 
 
U kunt ons volgen op www.prometheus.tudelft.nl/bridge. 
 
Drives en competities:  
Naast de 5 competities zijn er ook verschillende drives gespeeld. Hieronder van de verschillende drives en 
competities de 5 paren met de hoogste score: 
 
De Kerstdrive van 2004 (21-12-2004): 
 
1. Hakvoort   - Llurba  65,00 % 
2. Boot   - Graveland 60,75 % 
3. Nonhebel  - Nonhebel 58,75 % 
4. Graveland   - van Laarhoven 58,33 % 
5. Romeijn   - van Velzen 57,75 % 
 
 
Ruitenboer (01-02-2005): 
 
1. van Harberden - Pruijsers 61,14 % 
2. Graveland - van Laarhoven 58,14 % 
3. Boot  - Graveland 57,95 % 
4. de Jong  - Vermeer 57,39 % 
5. Jansen  - Mulder  57,01 % 
 
 
Paasdrive (22-03-2005): 
 
1. Guse  - Moors 61,51 % 
2. Romeijn - van Velzen 59,51 % 
3. Heijmans  - Winkel  58,40 % 
4. Koekoek - de Vreede 57,07 % 
5. van Blitterswijk - Graveland 56,72 % 
 
 

Slotdrive (31-05-2005): 
 
1. Heijmans - Winkel 67,23 % 
2. van Blitterswijk - de Bruin 61,93 % 
3.  Guse - Moors 60,61 % 
4. van Harberden - Pruijsers 57,77 % 
5. Nijland - Nijland 57,01 % 
 
 
Sinterklaasdrive (29-11-2005): 
 
1. Romeijn - van Velzen  64,95 % 
2. Leijder  - Winkel     61,94 % 
3. Christiaanse - van Geest   61,81 % 
4. van Blitterswijk - de Bruin    60,45 % 
5. Graveland - van Laarhoven     58,21 % 
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Tussencompetitie (2005/2006): Wintercompetitie (2004/2005): 
  
Eindstand groep A: Eindstand groep A: 
  
1. van Blitterswijk - de Bruin 59,31 % 1. van Blitterswijk - de Bruin   57,08 % 
2. Guse  - Moors 55,73 % 2. de Jong - Vermeer   56,81 % 
3. Koornneef  - de Vreede 53,10 % 3. Romeijn - van Velzen  52,48 % 
4. Heijmans - Winkel 52,11 % 4. Graveland - van Laarhoven 52,13 % 
5. Leijder - Winkel 50,45 % 5. Jansen - Mulder   50,83 % 
  
Eindstand groep B: Eindstand groep B: 
  
1. Groen  - Vermeulen 59,17 % 1. Hakvoort - Llurba   61,84 % 
2. Hom   - Hom   55,34 % 2. van Harberden - Pruijsers   59,84 % 
3. Hoogeveen  - Omvlee  52,96 % 3. Mur  - Schimmel  59,30 % 
4. van Geest - Sosef   52,72 % 4. Cool  - van der Zanden 56,85 % 
5. Lieben - vab Spronsen 52,04 % 5. van Geest - Sosef    55,04 % 
  

  
Eindstand clubkampioenschap (2004/2005): Voorjaarscompetitie (2004/2005): 

  
Eindstand groep A: 1. van Blitterswijk  - de Bruin     8 pnt. 

2. Jansen - Mulder   15 pnt.  
3. de Jong - Vermeer   23 pnt. 1. van Blitterswijk  - de Bruin   57,82 % 
4. Koekoek - de Vreede   24 pnt. 2. van Harberden - Pruijsers   55,17 % 
5. Guse  - Moors   25 pnt. 3. de Jong - Vermeer   54,24 % 
 4. Jansen - Mulder   53,15 % 
 5. Graveland - van Laarhoven 53,08 % 
Eindstand slemklassement (2004/2005):  

Eindstand groep B:  
1. A. van Harbderden     15 pnt.  
    L. Pruijsers      15 pnt. 1. Heijmans - Winkel   57,92 % 
    A. Romeijn      15 pnt. 2. Hoogeveen - Omvlee   56,92 % 
    H. van Velzen      15 pnt. 3. Mur  - Schimmel   56,43 % 
5. J. de Jong      14 pnt. 4. Nijland  - Nijland   56,22 % 
    B. Nijland      14 pnt. 5. Nonhebel - Nonhebel   54,05 % 
    R. Nijland      14 pnt.  
    G. Vermeer      14 pnt.   

Herstcompetitie (2005/2006): 
 
1. van Harberden - Pruijsers  62,16 % 
2. Hakvoort  - Llurba  58,54 % 
3. de Jong  - Vermeer  56,97 % 
4. Guse  - Moors  56,35 % 
5. Romeijn  - van Velzen 56,01 % 
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Concept Jaarprogramma Seizoen 2006-2007 
 
Van: Milton Russel 
 
 
 
2006 augustus 29 Vrij spelen 
 september  5 HC 1 
  12 HC 2 
  19 HC 3 
  26 HC 4 
 oktober 3 HC 5 
  10 HC 6 
  17 Vrij spelen of iets anders 

24 TC 1 + DV 1 
31         TC 2 + DV 2 

 november  7 TC 3 + DV 3 
  14 TC 4 + DV 4 
  21 TC 5 + DV 5 
  28 Sinterklaasdrive 
 december  5 Gesloten (geen bridge) 
  12 TC 6 + DV 6 
  19 Kerstdrive 
  26 Gesloten (geen bridge) 
2007 januari 2 Nieuwjaarsreceptie + jaarvergadering 
  9 WC 1 
  16 WC 2 
  23 WC 3 
  30 Ruitenboer 
 februari 6 WC 4 
  13 WC 5 
  20 WC 6 
  27 VC 1 
 maart 6 VC 2 
  13 VC 3 
  20 VC 4 
  27 VC 5 
 april 3 Paasdrive 
  10 VC 6 
  17 SC 1 
  24 SC 2 
 mei 1 SC 3 
  8 SC 4 
  15 SC 5 
  22 SC 6 
  29 Slotdrive 
 
 
HC Herfstcompetitie Parencompetitie, topintegraal 
TC Tussencompetitie Parencompetitie (met promotie/degradatie) 
DV Districtsviertallen  
WC Wintercompetitie Parencompetitie in 2 of 3 groepen 
VC Voorjaarscompetitie Parencompetitie in 2 of 3 groepen 
SC Slotcompetitie  Butler- / Parencompetitie in 2 of 3 groepen 

14 December 2005 
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