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VAN DE REDACTIE

Voor dé kèrst nog één nummêr. Het is weel gelukt! M€t eèn ièts bèscheidêneÍ om-
vang d6n de vorige keer, w€nt 40 bladztdes vond de penningmëesr6r wat duur
wordên- We hebben daaron dit keer de litslagen maar wegqelaten.

Als dit blad voGchijnt is de vi€rtallêncompetiti6 afgelopen 6n bddg€n w€ w€e. in de
vérÍouwdo lijnèn tèg6n d6 b€kende tegênstandêG, zij het zondër d6.anw€zigh€id van
dê r€dactielêdên, want di6 h€bben waheÍè en êxotischer óordên opgezocht om uit tè
rusten van d6 enèrvèrond€ vieftallên. Laát onze tijdêlijk€ aÍwezishëid u nj€t weerho!-
dên om alvast ènthousiast kopij te schÍijvën voor hët volsendê numnèr. Eijvooóeeld
tussen kerst en oud èn niêuw?

Dè .edactie wenst ièdereen e€n prêftigè l6èstdag6n en eën voor6po6dig 1996. En
omdat we allemarl bridgers zin: éen 1996 mèt vêèl klèin€ ên grot€ slêmmêtjos, maar
dán wél sebod6n én q6m66ktl Tot volsend jaar.

Christy Hour / Annemiêk d€ Rooij
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AFGootEN

Onlangs las ik in het septembêmumm€, van hêt BBIDGE-Betêí maqazinê €en artjkettjg
van BeÍy Wesía ovêr àÍgooion. Voor mij was het êên eye,op6n€r, H6t ging om êên
tip diê misschièn heël voor dè hand ligt, maár die ik nog nist €€rd€r in êen af ander
boêlíë was tegongèkomen, Na het lezeÍ van het stul4o ben ik êrop gaan têttên ên h6b
drardoor in het tegenspel al regêlmatig eên slag m€€r gêmaál(t, Andersom is h€t mo
opgevallen dat tegênstanders door zich niet êan dèzè tip t€ houden mij eên slag .xtÍa
gavón. wat hourlt het advies in?

Bszit j6 als t.genspelêr in êen llêor o.h g€liilo l€ngto in di6lteur ats dó t.id€r of d.
dummy, gooi dan gêên kaan van dlê kl.r wèg, oolí al lijkt hêt nog 20 í wna.delozo

Gelijkê lengtê met dè dummy zie je sowoon op tatet liggen, gelikê lêngrè nêt d€ lêider
kun ie vaak lit de biêdinq opmaken.

843

H43

10465
H7

10865

Normalitêr heeft de leider 3 slagen- Zodra oost èen
kaart weggooit wordt de vierde kêan i. noord hoog,

Bij de2e vedeling is d€ 8 van oost ván groto waard6,
zoláns ie hem maar boz€t houdt.

Ook hier kost h6t woggooi6n van de 5 door oost èên
slag. Nê B H-A kan via dé V en de kleur na, d€ viêrd€
kaán wordon vdjgesp€eld (in een tÍoèÍ contract z6tÍ6
vrijgetro6ÍdllAls oost zijn 4 kaart bewrart, komt zuid
Íóoit verdèr dan 2 slagen,

Vánwegê dê viork8art in dummy kan or.t betêr gê6n
kaad van delê schrjnbaár waardelore 4 raart wêggooi-
ên. De kleur kan nl. zo v6rdéêld zittên:

HV75
8643

HV75
492 a643

Proboor m€t bovênstaande opmeÍtingen als leidraád
afqooit op do twêê ondêrstaandê Droblemen:

nu eêns tè bêdênkên wár !



a V76 West Noord Oost Zuid
I A972 1SA
1482 pás 2a p.s 2a
Ê1082 pas 3SA pas pas

a Bloag pas
t VBIOa West komr uit met a2. U legt aV en sp€€lr
M4 a têrug voor partnêrs Boer, Een dèrde ronde a is voor
aV7 hêt Aás vàn d€ leider. Wat sooit u aÍ?

v 1094

aa6

Zuid spëelt 7rt, waart€gèn west uitkomt mèt iB.
De lèide. nèent mêt aA jn dummy en trckt 3 rcndjes
troëÍ, wáár u !17 e. a4 op weqdoet. Op dê vierde
harton gooien west en nooÍd êen klaver€n af, Wat sooit

I VB63 u weg?
t6
4 9872
, HV14

a V76 Zowd h6t sfgooien van een t ldè 4kaart van de
A A972 dummy) als ván €ên I 14 kaart van de l€ider) kost
a 482 eén slag. Je bènt dus wd gedwongen om a4 aÍ
!i 1086 tê gooien. Dat kost ge6n Blag zolang partn€r 110 maaÍ

a 94 a 81083 h6èft, Dat is niêt zèkêr, mdar e€n discard in €€n hoge
t 63 t VB1O8 kleur seêft 2èk6í do n6s6nde stas wès.
a'10965 i vB4
a H8942 e V7

I AH52
r H54



a AH72 Oot hior i6 het van bgtang dátjê in a ên t q€tijk€ têngte
V 1094 houdt met dummy, Het aígooièn ván eên a m.ákt d6
a AH43 de viordè I hoog en een !l disc.rd stett dè t6idêr in
a 86 stáÍ óm dê viêrdê a van d€ dummy vrii tê Ío€v€n,

a 945 I VB63 vsn. Je mo6t dus aV aígooi€n en hopen dat paÍtnor
t 532 ? 6 aB hèèft, Als zuid vervolg6n5 nog eêns t spo€tt, gooi
i B1O t sa72 j€ in d€zêllde klelr weg ars dlmmy.
{ 89532 a HV74

a 104

ln dit laatste spelgaat het aÍgooiprincipe dls zells zovar datiê van aHV kaatin j6
hand têrwijl de aA nog in hêt 6pèlzit, beter aH kaal kunt z€tt€n danje 4kaan€n in t
ot a al tê breken. Zou u dit vro€s€r ooit sedaan hebben? lk niêt,
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HERSENBREKER

Oplo6.ingen prcblemên olt Contract nr.4 van mei 1995

Het double dumhy tesenspêl probleem en zaq er zo uit:

454

' 
VT98

a aHÍs432

H9
AHB64
HVB962

N

z

avBa72

a T63
I t532
I Ta7543

a

Zuid spèelt 6 Schoppen, waartegen west uirkomt mêr *Heer. Hoe voorkomen oost
west dát zuid zijn contract maakr?

Oplossing: +Hëer afÍoêvèn met lHeer (geen lGuze). Zou oost hanen oÍ ruiten bijspe-
len dan maakt zuid zijn contract als volgt. ln de 2dê slág a9 speten en n€men mer het
Aas, Vetuolsens 4vrouw. ln d€ 4dê slag aAas en in d€ 5de stag !t2 zodar ooí aan
slag komt en gedwong€n is haÍen of ruiien ná 16 sp€lên,
Oost moet dus kónnelijk in de lste slag schopp6n bijspelen, maar wetke? Kieí ht 13
dan maákt zuid h€t spèl als volgt: in de 2d6 slag ttArs, waarop aAds wordt átsêqooid
en vervolsens 49, g€nom6n met aAas en 

'12 
ná. Arngezaen oosr nu in de hanen oÍ

.uitenvork moet spêl€n, verdwijnen de 5 klàvêísn van zuid, Het spoton va. ?Aas is
èssentieel ter voorkoming van €ên blokkering.
Kiesl oost in de lsto slag alo, dan speelt zuid als volgtr in de l ste stdg iHeer, VeF
volgens tAas en tHê6r wdarop 2 klaveren weggáan. Dan harten na en in de hand
troeven. Vërvolqens *7 op tatel t.oeven mêr 49. Wê€r harten na en in d6 hand rroe-
ven. Daama átl€ troev6n aÍspelen plus aAá6, zodar zuid lvrouw en liBoeÍ overhoudr
en west aAas en *10, hetgeen voor elk i slag b6tok€nt, Zlid maakr dan 12 staoen.
Speelt oost echter in de lste slag a 6 bii dan kan zlid h6t contract nièt naken. De
placing via de schoppen mislukt aangêzisn oo6t in d€ eerste ÍoeÍrond€ 110 bijspeett,
zodat west èen hogere troeÍ heeft! Ook het aftroov6n van een 2de kláv€renslag komt
niet in aanmerking wegens 41O, waárho€ oost kan oveÍroeven. Zuid zal ten stone
aV, B €n 7 overhouden en west aA,10 ên t hetgêen 2 slagen voor west betekent.



CONÍTACT I OECE'l,BÊf, iggs

Dit pÍobleem was toch lastiger dan op hêt eêrstè g€zicht tÍkt. Dar bt€€k toen vaÍ dê
ingezonden oplossingen niet meeÍ dan 25% juist was.

Het twe.do prcbleem was een diíriburi.vra.g.tul

Zoals ièd€re b.adger weet, is dê sóm van hat a.ntal kaarten pêr kl€ur i. één hand ggtijk
aan 13, Mot bêhllp van de2ê som kan mên de distributiê dus nist ber€kenên. Dit is
êcht€r w€l moqoliik mer her 'disÍibutièprodukt'- Hi€.ondé. vêrsraan w€ d€ uitkomst
van dê vo.mènigvuldaging van hèt áantàl kaart€n p6r klêur in één hand,
E€n voorbeêld: eên 5-4-2-2 disÍibutiè h€ëlt al6 disÍibutiêpÍodukt 80 {5x4x2x2),
Als nu h€t distributiéprodukt van west 48, van nood 50, van oost 1Oa ên van zuid O
is, t€.wijl west 1 schoppen meer hêêft dan iroord ên oost evenvêêl klav€ren áls zuid
ruitên6, wat is dan de exacte distÍibutie van d€ vier ldeuÍen over d6 vier 6pêtêrs?

lede,ê verdeling van een hand hêêft zijn eigon di6tributieprodlkr, tênzij êr €€n .ênonc6
in voorkomt dan is het disrributiepÍodukt nrtuurlijk O, Uit de ses6v€n lrodukten
kunnen we vaststelien dàt west êen 6-4-2-1 verdeling heeít, noord êen 5-5-2-1
v€.deling en oost een 4 3 3-3 v€rdoling. De juisle verdeling van zuid ksn nog nier
worden vastsesteld, maaÍ zuid zal in ieder seval een renonce in zÍn hand moeren
h€bben, West heeft één schoppèn moêr dan noord, Als west 6 schoppon
h6êÍt, b6zat noord er viji. Oost hoeft minimaal 3 schoppen, dat is totaat ál 14 schop-
pen. Daar er máar 13 kêênen met êlk symbool zajn, zal west 2 schopp6n en nooÍd 1

schoppèn moeten hebben. SteJ nu dat oosr eèn vierkaart schoppèn oÍ hàrtên heeft,
dan hebben oost en 2uid ieder 3 Íuiren. W6st €n noord zouden dan samon 7 ruat€n
moeten h€bben, maar dar is gezien de gegovên djsrributiês onmogellk,

De verdêling in de schoppen is nu bêkend: wèst 2, noord 1, oosr 3 en zuid 7, Boven-
dien wêten wè ook dai oosr een drièkaêrr hartên h€êft, Zlid heefr 3 oÍ 4 ruitên ên
moet dus eon rênonce harten of klaverên hebb€n. Als zuid eên renonce hartên heeÍt,
mo6tên west èn noord er samen 10 hebhen. oot dar kàn niet, Dls hêêft zuid een

Stel dat zuid 3 rliten zou hebben, dan moët zuid ook 3 hartén hêbben. Ook dat is ni€t
mogêlijk omdat west en noord dán samen 7 harton mo€ten hebben- Dê disÍibutiès
van zuid l7a - 21- 4a Oa ) en oost { 3a - 3V - 3a,4+ ) ztn nu bekênd. Dir bete-
kënt dat west en noord sámen I harten en I klavoron moeten hebben. Dat kan all€ên
a,s wêst 6 haÍten en noord 2 hárten heeft. Hiêruit volgt dat wêst 4 klaverên en
noord 5 klavêron moet hebben, Tenslotte blijft er voor wost nog 1 6n voor noord nog



De exáctë verdelinqen zie. er dus áls volst uit:

west 21 6t 1a 4,
Noord 1!l 21 5a 5a
ooÍ 34 3t 3a 4a
Ztid 7a 2A 4a Oa

Er wrr€n mdrr 3 l€den di€ een oplossing op beid€ problenèn h€bben ingeleverd.
Hiêruan was €r Fr.r één geh€61 go€d. De goèd€ oplossingen met uitgebreide motive
insén zijn van Roeloí Koekoek. Als pijsje krn hij ki€zen uit de volgende 2 boèkies:

^ 
ElímiDation Play ín Eridge van Í€rèncê Reês6 and Roger TÍèzel

^ 
Rndge Squeezes Complete v6n Clyde E, Love.

Het hiêlw€ probleom, dat u niét ho6ir in tè sturen, komt uii een gemengde par€nwed-
stijd v6n ldns s€l€d€n.

Zuid g€v6r, Noord-Zuid kwetsbaar,

^ 
752

a H9763
a 8973

N
z

Blêdlng
Zuid West Noord Oost
2à pas 2SA pas
4a pá5 5a pas
6 a pas pas pas

Wat is de kansijkste speelwijze ?



de pen
DE NACHT VAN CHENoNCEAU

Met brids€n beson ik toon ik €en jaa, oÍ 16 was- ln dio i.r€n sins ik meestal met vi6r
boezemvriênden op vákantiê. met ëên gehuurdo ouwe auto 6n eên t6nt, meestal in
FrankÍík. op die vakantiês werd d dasêlijks sèbridsod. Wè.pe6lden een eigen
ontworp klav€r5yst6êm, wáarin wê do herên St.yman en Jacoby nog niêt tegen wáíèn
gekomen. Toen een van ons op oon k6e. in êen innover6nd6 bui het inÍoÍmatiedoublet
probeerde t6 intÍoducerên, wêrd er om die ni€uwlichterij smakeltk gelachën. We
speelden om bëurten met elkáar, tegên èlkaa.. En ioder! punlên werden iedere val€n
tie in het2elÍde dikk€ boek senoteerd, tienduizendên punten per man per vakantie. lk
speelde toen al net als nu: sloÍdig, 2odát ik mëestal eÍgens ondehan de Íánglisr
rondhing. Tot die nácht....

Meestal begonÍen wê s ávonds na het êtên tè bridg6n €n gingen dán doortotdat het
weer een beetje licht begon te woÍdên. Wê rèd€n diê vakantie langs de Lono ên
kwamen in Chenonceau. Dê móèstên v6n jullae zullen het wel kennën, o6n van de
6chitterenste kêsrelen dië ik ooit seziên hêb- wê haddên om onze tent op r€ zêtten
een srasvêldj€ gêk.aakl in her bos dat 2owat aán de voêt van h€t kasreel list. En daaÍ
besonnon w6 na h6t eten te spelen. We hadden die middag van een plaàtselijke boeÍ
twee literll€ssên eigen gêmaaktèeau de vie de ponmes gekocht, waar die boêr erg
Íots op wás. We dachtenr "Appelen, dar zir wel good, zat wet de ZlidtÍans€ variant
va. Calvados zijn , Dat wás het dus niet. Hot l€êk me€r opde eau de vie de pomn6
de éna en i6der slokje bÍandde zich dooÍ jo slokdarm omlaag alsoÍ hët rood.okênd
salpeieÍzuu was. Maarja, er was niets and6.s ên onze slokdarmen warên toên nog
jong en konden w€ltêgen een stootje.

Het spol begon. Het was ëên soddêlijko nacht, Een helde.e hemêl waarop je de
mdkweg duidelijk aÍgetekend zag. Op d€ achtergrond de donkero.chádlw ván het
kastool. En over dat alles h6ên de g6ur van tijm die an grote bossên rond onze tenten
sroeidê. Naahate d6 Ílês .ond ging g€werd me ee. wonderbaaíijke helderhád van
sêêst. l& speelde als €en jong€ god- Van iedeÍ spëlzag ik pÍêci6s war hetjuisre
contract was en hoe het sespeeld moêst worden, Met het gÍootst mogetike semak
liet ik de manches en slemmen ovèr het grasv6ld rollen en als d6 rogênpanii eens een
keertjè aan êèn conÍaci toekwám. gins dat één of meer kwetsbáar gedubbetd dówn.



col'lTracT r oEcEMEri 1se5

Eeí gaar kèèr wi6selden we dae nácht ván partn6t, maa. niets kon mê t€genhoud€n_
Wie met hii sp€€tde won, wiè têgen mij speelde vèrloor. Toen de e€r6re vogets begon-
nen te zinsên waren de twèe flessen leêg. Mijn m€despeters begonnen ten prooi te
vallen aan lied€ííke drcnkenschap en hóêw€l ik h€t ook niet echr schèrp meer zág, ik
speêlde nog st€eds de steÍen van de hemë|. lk weet ook heêl 2èk€r dat ik toen had
kunnón vliegen als ik dat gewild had, maar d.n had ik met kaanen moeten stoppen.

H€t êind6 kwam toen onze têgenspêlèrs boven hun kaaÍten in slaap vièlên. tn die êne
nacht had ik een kleine 10.OOO puntên van m'n chronische achterstand ingelopen. De
zon scheen volop en de gêlr ván riim wa6 ov€rw€ldigend. Met vaet€ 6tap tiep ik naar
hêt kásteel en deed een plas in dê slotgracht. Nooit in m n leven hoorde ik zo n mooi

Louis seeft de pen door aan Jan Smit6.



EEN oNVERWACHTË KWARTFINALE INTERPoLIs

Vrijdasavond mnd achi uur Raat de ielcÍoql Pler Lèlor vraágt .f ik zin Lèb on nóigên èèn

kwa nnale Inieryolis te sleler in Dcn HuB. Dai wa êèn angènane veÍxsn€. Di.k en
ik hadden ons óéulul geDlalsr voor e a.l,hle iirálêj Du dur roordên we ruinschook
b *en s voor de k*artlitralc. Ilct lnlêrpolis-avotrht kresroor nij zodoende toch nos een

onvcrwàdÍ vcrvolg. Dè volgêrJè dàg ws ik on l?tt éór bij Per on ont sr er evcÍ door ie
ncmcr. We h l { ros triê1eíler nel elkaarsespeld. We {eelder zo grolvoe I'ei systco r

nn Per er Wilc'n nct licr etr dar een klcine anDdsn,e. 0m lulí itree beson hei in Den

llaas. IIer veld wszor bol,oorlijk cn ik zag vêel topspelers rondlopen.
De eeÍíê 1!têl moêíer vè Deièn nink mn de bak. TN&,naal eln ldè slè t.lioDt,êi.

Már dal lukt. ibtckctrd, ff bodcn ze l,eide etr nra[lei zê ook. Mar toen sins het bijna
Dis. Vóór j*e N€c il{(rr d)e..Dêrd DàÀÍ hadden wanetjês een v€rdedisins lêser
aÍsEprokcn Derê ir gê[*.ênl .r de Va. Sta Tor rinhh (S[) veÍledien,C. Ilierlij 2UÍ
Licdillgcn op drienivêau tansÍers. OD nn echkr beier .c kunnctr inichatten oÍeen dergeliike
hatrícr scseiserd nnEr worler olru, h l2.er..r [Lêire urr,asn,e gen,aaht : 2 SA iooni
str ciscr (0oBorl,ekerde) klerr n,ei nn,i'iaal 10 DUrrcr en een bod op drieniveau toont eer
êiger klêur n'ei 12 15 ptrtrler. Ntr È dar dns sóór hrríer ! Wel r, ik I'el, oD ,làt q,el dê

+v 9HV7 OlIlt10332 *I{63
DetranligêzesliaaitnliterendêdienpDnlen.Ikhebdarverl,aàloverlr.iàlddnieiwcigorÍ
v êèÍ hatrstêr Mg ir m\ l,ooÍJ êr hied rtr ir a , h.docld ak transler voor 0 . Dir vodr
rcrvolscns rondsepaí cn ik Noet nu 8el'elonvcNrhi 3 * qJclcÍ, Ik [a oklcrltr$.í ,l
l,esrcDer dat ik n,e v.rsÈi had. Daamtr' lrocÍdc ik dc leeenslardcrs eis ie v{íeuen, Peer
hld i'rDeÉ nJldr rid g.alè êenl. rjr vàn + lLad i! Cê1,'kkis nos H 6 3, dns dà! viel nas

e. (rD irlil kwao * A Ir ? í, 0 V 0 0 5 (slik ll etr tros sat. Laal die hoefileur zich mn
ironi rcijos scdras : dric ori dri. nr.l dc vrosv ln,ks. via e,ii nraakr ik d s reiies

viq khvJslàÉ.r 0 vià do Ni!rl harld. ik lL.r .onir^Í gomrk[èlijk nFtêêr ovèFlagIirnên.
lrci [.1. {rt hq q 70 nil :

OH

a!!!

9AB95ir2

* 1002



In elkê rijklêlr giígprecië óón sla8 vcrlorcn. get contad scoorde dus achteralevengo.d.h
@n tuitm.onlhcr Dal viel dus np. Mu zoals u al hebt gáicn ps dê groótrtè êevnller
op dit sDel aat Wesi zo vriêndê[jk ws zijtr adÍl6aí (l) sclFppên tc verzwijsen. viêr
s.hoppên is ótrvèrliêsbar ...

zo vertiêper onseveer de eersiê drie iafcls. wè roordên zeèr behoortijk. Mar vnnnÍ de
vierde tafel ws hêt un nêt de pret. De ere slechte Íore na de andere Op óótr spel Lode)
ve i.1s lc.íthorsir* .c v.cl tir opri'rhthcli klen' n.r litrcrj raf loor de reí konden
we er zelÍ nog niei veel aan doer óol. De têseníanílêB nanen tellêN de goêde beíissn'B.
Dar ging zo door iot aan de zesde (de op óón na lmble) rondê. we moêíen 1è9.tr Jn .í
Wil vnn Àru,n. lla hêb relkcis de spêll.n zo gciráid Jii nrijí I'dd ile znidhud h. Ik s.eÍ
u nêtêd let eèFie spêl:

wlNz

w6r (J:n) osi (wiD

Z!:d!@!
lo

auvdlelijl drhi ik êei *ratD61ê hebbcn, maar bij de lsedê bèurL tech l,ei n,e mede
net het oos op de kwerburiêid ioch mad le&r or dê naachê tê biêder. Jan srarft€1,1.
Wil rÍÍ rÍct.cr I'ot u ea s?eelde rhoppen dooi voor nijl I'cc. (Jan a 3). OD iatel sirB
een ilwêrtjo ecs. Ik rcrvolsdê nu nêi 0 3 Jiê ik li.L i.orloren. wil nan 0 Á ei |rcctdc
we.l . Ntr girig ik ii de loui. Op dit non,ent heb ik tuee schoppcn , vijí n en o d ê
ll.vesl,ger, d$ 3 S^ +1, maar ik probeer êer exrrà Íloppêrrlng te nakên en spêei I I,
die Jan neènri nê1 a B, J vêNolgt A voor llei ad vàn wil (op rarel g 9). Nos nzzêl
dà19 v Eoed zat, anderssins ik nos ioun ook, zoBun d$ toch nos(sêhel onnoniB) vier
slagen verloren : 3 SA .onhrr. Alweei êèn nnrd.r goedc acore.

Dnn lot volgoide spel- Noord gevêr, OW kwêkbar. lk rsp.ls Zuid op :

al052 006 0v r lB3?6i2



Hd L,ie,letr gààt : Noord 2 SA, Oo* pr. Wat nu ? Ik l'ê! gapai,lelgceí wèdèroD eèr

slcrltr. scorê oDlevêrde. I'eer nukteen ovenlag,raàr dê nteêstê tdên zèrèn in 3 SÀ, dai
!"/[ 

"Í, 'oa 
nf.Fn o\orttas *q! a.'n. i[r lt.hêlèspÊl:

N/ow Noord (P@rl

.AIÍII6
va37
086
l^llvl0

wat (Jar) ooí {wir)
av97 4343
951:) VlMloJ
oÁI3752 0100J
*5 *93

zoid (Roeloll

110 5 2
()96
ov.t
*8a7642

rj., z.lts Wil ídre'sewoon'nd g H. Dan zijr cr cl nesên rl€tu, zes b klaver, iw.ê
in shoppen er óí in ha er. De oveslag i'i 3 SA katr gànakr wordên via d. i'il o0
rhoppcDvroov. We beeonrer otrilerttr$en al aílis 1e vennen ar slechte s.oa.

Volgcndc apê|. Wè DÍóbêrer oóed iê l,ondà,. Ooí s.vcr, nicnatrd kwcsbaar. Dirndal
lrb ik d. volsende hand :

an10763 96,r O7 13 r074 2

Der kL Í Íog evetr oêe'J IIet l,iêdêr sat :

$t!! Nelrri O!!! Zd4

l{ D'! rS^ D'r
p6 l,tu

U ràs iartêr. Zès I'eL 06r I S.[opDên (de kleur vatr de dunDy) lcek n,ê riêi zó zn,vó|.
(laverooL niet n verband net net onibreken van enlrees. IL l{od voorg 6 in de hoop i', de
kl.rr v^ na ner te prikk n. Dai,lcverde dE zoveelsie rlecl'le sóie op. Hcl I'clc spcl:



wër (Jan)
lB5,t2
9IIIO

Noord (l'êèÍ)

zlnr (&erof)

0ost (wil)

0n8354
tlr35

tn
a6
07
l8

Pc.r nan I t{ hcr h€r ax $ stré.1 è I B
Ik dftht a È 1v.êde te nDerèn iou en cn
Toên il v.rvotg€nsop c) I {ir ar.n ,oedê
.lÍ {l) srasen (rw.e i'r ha èn, viÍh nritcn

n:. Wil nam met I V êtr Jráaide de itêns at
sooidê J's dric 

'.hoppcntjès 
en sn lttavedj.,f

troe ,Mreen klavedjè looÍle had Wil eonvoudis
en vie. in italercn)voor Én au,{e sco,e i voor

Jàr .n Wil welrê veFr,an.
l(otrÍ.Í du noot..n ei,rd aan {te e ,qÍt.1 To.l, !ê1, het viÈÍtesp.t nraah. vepl eoed.lt.Ft r,6r {mi Dijr ha& :

Vindr n deze hand eên opcnire waard ? Den rooi vênteetdc cllp nlêr nret udise,lid.
denkàíen opcnen wê ta.h gssoon nêt I v nicl wmr ? NaêêÍ ps bij Jar bicdr pêer 4Ilur her bij bliÍr. Jaa Íàrt a 4 cn u ziet :

07

3

lvàr k nN spèlpl.Í ? .Jan zal tóch wel nier oiner * rr zijn nnsêtómen. Dê trirkonBr tijkt
ins vcrdrhr vêêlóp een sinsleror. Md I H bij Ooí en a H bjj wcd n c rmerftm;icr
oêêr (lrn óón ve i{d moscn oplêve!êr. Maar wi1..1s ru west óot nos êers V fi B x (x)

U ltrÍi ur ka6cn .o,nliinere0. Neèm de nittomí nèi I A, sD€l netc.n O 
^ 

on ílê
ruir.Ís te eli'nircren en nem vervolgêns de snÍ oI Q . W6t konÍ an stag rer I It cn
haÍ! nu €en o.oplósber pDblem- Her lele spel tag n.boljk zo :



z/^ttèa Nodd (Pet
avB63
99352
0Á
aÀv90

w6r (ran) o.í (wil)
llr1052 1974
9ltB3 V6
0H3643 0V810952
+4 *H75

zuid (Rnelorl
a^3
0avt07,l
o7
alll0332

Weí noèt nu óÍh ilc ohotpên- è1in dê ha ervork àlnèt O in de dubbele enonce spelen-

Jan koos uilererd v.oÍ l,êi léisrê (de beíe krt. Ik Lon nu ir Noord troeven €n h zuid I
s lozen. zo si.sen aleen twec hartcnslagèn €n * H venoren ; 4 I conft&t. Dindelijk veer

ln de là.tste ronde soorder we redelijk seniddeld, wardoor onze s6re óp 169 puílon
Diikwam bij eè. gemiddelde van 163. Prccis óón punije med dàn Janên Wil,Aie ilÍs lrecis
50 % 6mo' dèn, nu hêlm niei Aenoeg voor plark g iê lt,.lvê 6ràlè. Jan4 Wil haddên
zich ovcriBcns al rvee'nul Benl6l* voor.liê halve linalè.

Met daak an P.o voór d. liilodieirg er è àargeDDê niddag en un Jan voor de hulD
bij Itel ecoi*n,erer v Je spellen.



cotlTracÍ r DECEMBER rse5

UITSLAG KRYPToGRAM

lMaár liêfst één oplossing is eÍ binnêngekomen van het kryprósram uit het vorige
nummer, Die oplossing was van Christy Hour èn nog goed ook. tngewikkëtde totings-
procedlres blijkên dus niet niet nodig, {èvenáls het maken van een nieuw kryptogram):
de fles wijn gaat uiteraard naar Christy. GeÍoliciteerdl

D€ goede oplossins vindt u hierondeÍ, Nader6 uitl€g taat ik maar achterwêge. AÍêèn
dit: hoogst ongebruik6liik€ meihoden wordt êÍseko tot HOM, de oíliciëte Ensetsë
aÍkorting HUM van highly unusual methods had ook gekund.
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Conveelusr laruuARl r/M MEt 1996
Voor de goede orde: het gezamenlijk vooÈerciden en opÍuimen van dê speetgetegen
hêid omvat de volqende taken:
Portierdiení: openën laanvang 19.0O uur) en sluiren vên net gebouw door één van de
vieÍ diensrdoende Iêden (têvoren aÍsprckenl).
Àan hor .ind va. d6 rvond:
À spelmaieriaalvan de t6fêls wêgn6men en helpen bii het opruim€n ervan;
a tafeis schoonmakên .n táÍ6ls ên stoelen terugzelten tesën d€ wand;
À conlrol.r€n oí all. ramên gêsloten zijnj
À conÍóleren ol de wcis coiièct worden achtergelêten;
À 20 nódig servieswêrk en áÍval verzamelen en te bestemder plokkê beu oÍgen;

^ 
zo nodiq holpen bij opbergen koelkast en lege flessen;

^ 
vuilniszakllcn) aívo6.ên;

^ 
zo nodig hand- én spandiensten op aánwijzins van bestuurslêden,

+ Neem contáct op met (een van) de bestuuÍsleden óvëÍ het wêrk en raadpteeg hen
alvorens u stopt en het gêbouw venaar.
+ SpÍêêk t€votán mêt de coryeegroep al wie ízeker de oorste kêer) de porrieÍsdienst

+ Bijve.hindorins moet u zelí vooÍ vetuansins zorsenl
+ ledere Sroêp heett steeds een maánd dienst.

Januari April
ep Hom c. Mur
ep Nonhebel H. Sra'r

ep Jutte

D. van Blitterswijk Mei
R. de Aruin G.tM. Janssen
ep Harmsen F, KooÍnneeí

H.M, Kras
Maart S. Spaaís



HET DtSTRIBUTtEPRoDUKT

ll.t ihriltriievnaB*uli hn Jan v Ann n'rrig.crdc nij ery. Duidêlijk isd'iclkehand n.r
(n,i'stênt eer retron.c her dishiburieproduhl0lr.Ít. Iliervoor zijn nos veèl hogelijlhcdcn.
van dê andere han enj nri ilhhibuiieprodnki 13j 50ên l03jlagde vèidêlingechter welvÀ{.
Dai heíi nrij ar [êr denkcn suet. Her blijkl nn dat elkê lrnd ?oídq rcnorce èen trriel
iistriltrlicprodtrkt leefr i NÍ.i aíd.rc woodon, als Ier disfibtrtièprodtrkr org.lijk aan 0 isj
dan ligt dc vc clins vut. (ijk màar raàr de volgctrdc rabel rurin ale vènlcliíBcn zonder
renonrc zijn ops.mrÈi. 

^k 
we de v.rt.linsetr in opklinnèndê v.lgordc noleren. dan viNlèD

*c de volsende rR nrog.lijkheden :

64

t 215 !0

^arlis 
is {lai op d.^ *ijze de veBchill.nde [oi(klen ook in opktnrn].klc volsordê

v.xl.n gppreseni€erd nor uitzoriÈrirg van {le 2 2 2 7 vêrdèliiB. II.i is vrij Ftrvoriig na
ic gann dat dn ovpricl't €n nóg.lijkê vprdelinsên zonder rèioÍc. voucdis is. Ilii J. ràb{t
blijkr dtridèlijk dài êlh vodolne eer unicl iishib!íie[odnkr heetr. t)èn disrriLuriepr.dtrtt
onEelijk utr 0 têsi Je 6andvcrdelins dus vsr, LiifraaÍl or devotsorde (verdelins ovêr dê viêr

Laíen we ntr eèn8ldjk.r ianr ds moselijLê vênlêling.í eaarin wêl ê.r renoncc voorkomr.

^h 
w. dê verdelinBcn w.cr ir opklinuende volsorde noler.n. idn vinden wê dè vótg.nde 2l

Br zijÍ dus in ioraàl 13+21=30,noEelijke vcnlclnrgo' Uilcraai(lkóDèí sonnnise vatr dh
venlelinsen (veell vàker vóor dan ander€.

Ii..lor Koekoer



CLUBKAMPIOENSCHAP'I995.1 996

TUSSENSTAND NA DE HERFSTCOMPETITIE

puntên
1. van Arum - van Arum 1

2, van Blittorswijk Koëkoek 2
3, Relou - nelou 3
4, Van't Hul- ïolman 4
5. Rom€in - van Volz€n 6
6. H€ijman5'Wink€l 6

Kras - Sprans 6
8, Grcen - van Lo€uwon 7

van Nanen - Wakaven 7
10. Le6pel- Winterwèrp A

van HaÈêd€n'Pruijsorc I
12. Bouwer - Cornelissên I

Gallé - Lonzièmo I
14, Hakvoort - Uurba 10

Gill€má.s - de Vreede 10
16. dè Graaf - de Vrêed6 11

Cool- van d€r Zanden 11
Boonmann Kuintiês 11

19. heren Harmsên Juttê 12
Pêës - Pees 12

21. Grêveland Oudiin 12,4
Hout de Rooij 12,5

23. van Schaik vàn der Valk 13
VêÍheulën VèÍmêulen 13

25, van den Berg Váhl 14
de GruiiteÍ de Gruijts 14
de Lëns dê Lens 14

24. dam€s Harmsen - Jutt€
vd Hulst - vd Hulst

31. RuiteÍmán Schrêuder

van t Hoi - Willems

Russel - van Wilpe
36. Graveland ' Janssen

CÍámeÍ van Geest
38- Koornneet Vermêer

Ambrosius Verueen

Nonhebe! - Nonhebel
44- Ramakers ' Fomiin
45. de Bruin - CitÍoen
46. VeÍkerk - VerkeÍk
47. Mulder - Zuiderwijk
44. Christiaanse - van Geest

50. den Bieman - Hale

52. van Daalen - GrÍ1êke

54. dé Knêchl - vàn Rllêr

16
l6
t5

t6
t6
17
17
la
1A
19
19
20
20
21
21

23
24

26
27
2A

30
31
32



BRIDGEcLUB PRoMETHÊUS

CoÍ6Epond€niie-ádres

Admini.trrtie me6st€rpunten

TPD-kantine (36 etage)

2628 CK D€|ft
telefoon (015) 269 23 O0

2622 EM OelÍt
{o15) 262 02 36 thlis
lo15l2747214wetu

Dinsdagavond, aanvang 19.30 uur

2623 Xn Delft
(015)256 i5 58

CONTTACT

2611 JS Ddft
{ot5t 213 09
Í010)50313

75 thuis


