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De opening 
 
Als u dit leest is het weer gelukt een Ei te vullen! 
Kopij kreeg ik deze keer aangereikt door  
Bart Moors, Ans Christiaanse, Hein van Velzen, 
Jan van Dinten en mijn medebestuursleden.  
De foto’s zijn gemaakt door onze huisfotograaf 
Alex Visser. Allemaal heel hartelijk bedankt! 
De serieuze stukken worden deze keer 
afgewisseld met wat limericks, speurdertjes en 
bridgewijsheden. Ik wens u veel leesplezier,  
fijne feestdagen en een geweldig nieuw 
bridgejaar!! 
 
Jenny Omvlee 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
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♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 
 

‘Speurdertje’  
 
Charmante jonge dame zoekt dito heer 
voor een langdurige bridgerelatie. 
Bij voorkeur 90+ zonder erfgenamen. 
brieven onder nummer BC1 
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Van de voorzitter 
 

Beste bridgers 
 
Terwijl ik dit stukje voor 
het Ei schrijf is het 
buiten herfstweer, 
storm en regen en de 
eerste sneeuwvlokken 
zijn zelfs al gevallen. 
Echt weer om eens 
gezellig te bridgen. 
 
De laatste drie 
maanden zijn voor 
Prometheus ook 
stormachtig geweest. 
Op 4 september 

hoorden we totaal onverwachts dat het 
buurthuis aan de Brasserskade alsnog dicht zou 
gaan. De gemeente Delft had besloten dat de 
leegstaande Daltonschool en het buurthuis 
gezamenlijk de praktijkschool zouden worden 
van het Grotius College. Tijdens een hectische 
voorlichtingsavond kwam een enorm protest uit 
de wijk. Na o.a. een protestmars en ingezon-
den stukken in de krant heeft het Grotius op  
20 november besloten af te zien van het 
vestigen van een nieuwe school aan de 
Brasserskade/Borneostraat.  
 
Intussen was het bestuur al op zoek gegaan 
naar een andere behuizing, middels vele  
e-mails, gesprekken en bezoeken aan andere 
buurthuizen. Nu blijkt dat we voorlopig kunnen 
blijven zitten waar we zitten. Echter, garantie 
dat dat voor langere tijd zal zijn geeft Breed 
Welzijn Delft - waaronder de buurthuizen vallen 
- niet. Misschien is onze oriëntatietocht toch niet 
voor niets geweest. De toekomst zal het leren. 
 
Begin augustus hebben we helaas afscheid 
moeten nemen van een zeer gewaardeerd en

prominent lid van onze club. Dat Dick van 
Blitterswijk ernstig ziek was wisten we al een 
tijdje. Hij heeft de strijd tegen zijn verschrikkelijke 
ziekte niet kunnen winnen. 
 
Tijdens de zomerstop waren er vele drives in de 
regio. Ton Romeijn en Hein van Velzen hebben 
met foto en al de krant gehaald omdat zij 
Delfts kampioen zijn geworden.  
Een fantastische prestatie. Proficiat!  
 
Veel van onze leden hebben meegedaan aan 
de jubileumdrive van het district, op 8 oktober 
in Poeldijk. Ik heb begrepen dat het een zeer 
geslaagde dag was. Fijn dat Prometheus zo 
goed vertegenwoordigd was. 
 
Dit seizoen hebben we Stien Wijnmaalen en 
Jan van Dinten mogen verwelkomen als 
nieuwe leden en Arné Heijmans als herintreder. 
Jammer genoeg heeft Helmi Faessen lange tijd 
verstek moeten laten gaan vanwege een 
blessure. Zeer verheugd zijn wij dat Henk Kras 
weer wekelijks present is. 
 
Opzeggingen waren er ook. Mia Keijzer heeft 
aan het begin van het nieuwe seizoen haar 
lidmaatschap opgezegd. En heel spijtig is het 
dat Ineke en Eric Winkel ons per 1 januari 
aanstaande zullen verlaten. Zij zijn vele, vele 
jaren lid geweest. Eric was van 2004-2010 onze 
voorzitter en daarnaast was hij actief in 
verschillende commissies, waarvoor onze 
bijzondere dank. Wij wensen hen elders veel 
bridgeplezier toe. 
 
Rest mij alleen nog iedereen fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2013, met meer ups dan 
downs, toe te wensen namens het hele bestuur. 
 
Anke Hom 
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Bridgeprobleem 

 
Contract 4♠.  
Uitkomst ♣A en ♣2 na. 
Hoe wint Zuid het contract?  
 
De oplossing staat op pagina 8. 
 
Bart Moors 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Oproepen 
 

 Leden kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie controleert jaarlijks, 
voorafgaand aan de ledenvergadering, de 
boeken van de penningmeester. Doordat twee 
commissieleden hun lidmaatschap hebben 
opgezegd, ontstaan er in 2013 drie vacatures: 
voorzitter, lid en reservelid. Voor de eerst-
volgende ledenvergadering  is Henk van Oers 
bereid gevonden om samen met voorzitter 
Sjoerd de Haan de controle uit te voeren. 
 
 Bestuursleden 
Voor 2013 komen er twee vacatures in het 
bestuur: een algemeen lid en de secretaris 
treden af. Beide bestuursleden stellen zich 
herkiesbaar, maar geven met alle plezier het 
stokje over met de gedachte dat af en toe een 
frisse wind door het bestuur geen kwaad kan. 
Heeft u interesse en lijkt het u leuk om eens op 
een andere manier iets voor de club te doen, 
geef u dan op. 
 
Interesse?  
Meld u dan aan bij de secretaris, Nelleke van 
der Lee. 

♣ ♦ ♥ ♠ 

 Afzeggen en combiparen  
 
Het bestuur heeft zich gebogen over de gang 
van zaken rond het afzeggen en combiparen.  
Af en toe speelden er namelijk twee 
gecombineerde paren (A+B) op dezelfde 
avond. Alle spelers van beide paren kregen 
dan zonodig een garantiescore.  
Het bestuur is echter van mening dat in zo’n 
geval de A-spelers met elkaar moeten spelen, 
evenals de B-spelers.  
 
Aan het begin van het seizoen 2012-2013  
heeft de voorzitter de afspraken daarover 
meegedeeld: 
 Als iemand zich afmeldt, zoekt Milton een 

geschikte partner in dezelfde lijn. 
 Alleen als dat niet lukt mogen A- en B-

spelers een combipaar vormen. 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

In memoriam 
Dick van Blitterswijk  

 
Op 26 juli 2012 is  
Dick van Blitterswijk 
overleden, hij was  
84 jaar oud.  
In april hoorden we dat 
hij ernstig ziek was.  
Dick was nog zo lang 
mogelijk present op 
onze clubavonden:  
de voorjaarscompetitie 

was de laatste die hij meespeelde.  
 
In de herfst van 1966 vonden enkele TH-mede-
werkers, die al enkele jaren meededen aan de 
bedrijfsviertallencompetitie, dat het tijd werd 
om een echte eigen club op te richten. De 
oprichtingsvergadering vond plaats in het oude 
hoofdgebouw van de TH aan de Oude Delft. 
Aanwezig waren onder anderen Henk de 
Ruiter, Jaap de Waal en Dick van Blitterswijk. 
Deze drie vormden het eerste bestuur, de club 
telt dan ongeveer 20 leden.  
Dick was dus een van de grondleggers van 
onze club en hij is sindsdien altijd lid gebleven. 
Hij was een zeer aimabel man. Bridge was zijn 
grote passie. Vele malen (bijna 20 keer) was hij 
clubkampioen. We zullen hem missen. 
 
♣ ♦ ♥ ♠

 ♠ 5 3  

♥ A V 5 4 3 
♦ H 4 3 
♣ B 5 4  
 

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

♥ 7 2 
♦ A 6 5 2 
♣ 9 
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Beste bridgepaar van Delft 
 
In de ‘Delft op Zondag’ van 2 september 2012 
kwamen we een paar clubgenoten tegen. 
Het beste bridgepaar van Delft blijkt bij ons te 
bridgen! 
 

 
 
“Hein van Velzen en Ton Romeijn hebben de finale van 
de zomerdrives van bridgeclub Gisolf gewonnen, Zij 
ontvingen de wisselbeker van Gisolf en een flesje wijn. 
Maar liefst 219 bridgeparen deden gedurende acht 
avonden van de zomerdrives een gooi naar een plek in de 
finale. 24 Paren haalden de finale. Clublid Van Velzen 
bleek samen met gelegenheidspartner Romeijn met een 
score van 63,83 procent uiteindelijk de beste.”  
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Bridgeweekend 
 

Bijna weer een jaar voorbij, wat gaat het toch 
snel. Er is veel gebeurd. Eén van de leuke 
dingen was het bridgeweekend. 
Het bestuur wil in het voorjaar weer een bridge-
weekend organiseren. Die organisatie wil ik 
graag op me nemen, het liefst met 2 mensen 
erbij die dat ook leuk vinden. Dus: lijkt het je wat 
om hieraan mee te werken, meld je dan aan 
bij mij of één van de andere bestuursleden, 
dan kunnen we er met elkaar iets moois van 
maken. 
 
Trudi Bommelé 

Onregelmatigheden  tijdens  
het bieden 
 
Ongeoorloofde informatie 
 
Ongeoorloofde informatie tijdens het bieden 
is elke informatie die langs andere weg 
wordt overgedragen dan uit reglementair 
correcte biedingen. 
 
Er zijn onnoemelijk veel vormen van onge-
oorloofde informatie. Als u een verkeerde 
hand uit het bord haalt en inziet, of als u in 
de pauze een verhaal hoort over een spel 
dat u nog moet spelen, is dat informatie die 
u niet mag gebruiken. Een speler die lang 
nadenkt en past. Het nadenken geeft in 
ieder geval aan dat zij/hij iets heeft om over 
na te denken. Gevallen van ongeoorloofde 
informatie moet u melden aan de arbiter. 
Maar soms moet u daarmee wachten.  
Want zelfs met het vragen om arbitrage kan 
ongeoorloofde informatie ontstaan.  
Dat is bijvoorbeeld het geval als uw partner 
uw bieding verkeerd uitlegt. Als u op dat 
moment de arbiter roept, kunt u daarmee 
uw partner wekken!  
 
Hanteer als handvat dat voor een onregel-
matigheid die alle spelers kunnen waar-
nemen, altijd direct de arbiter kan worden 
ontboden. 
 
Een onregelmatigheid die voor de andere 
spelers nog niet waar te nemen is, zoals een 
verkeerde uitleg van partner, eist perfecte 
timing. Op het moment van die verkeerde 
uitleg mag u niets laten merken. U moet 
onbewogen blijven kijken en wachten tot u 
leider of blinde wordt. En als u moet tegen-
spelen, moet u zelfs wachten tot na de 
laatste slag. 
 
Een bekend voorbeeld van ongeoorloofde 
informatie is: met een 4-kaart of langer in 
klaveren, vragen of de 1♣-opening echte 
klaveren belooft. 
 
Ongeoorloofde informatie wordt ook vaak 
non-verbaal overgebracht.  
Zoals een verontwaardigde beweging, 
schrikreactie of verbaasde blik na partners 
voorspelen van een bepaalde kleur. 
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 Zichtbaar denken… 
U kent ze wel, de bewegende hand boven 
de biedkaarten… Die, na eerst weifelend 
boven de paskaartjes te hebben gehangen, 
toch kiest voor een bod, of andersom. Een 
veel voorkomende vorm van ongeoorloofde 
informatie. Informatie waar partner niets 
mee mag doen! 
 
Laat niet zien wat u allemaal denkt. Houd uw 
hand uit de buurt van de biedkaarten tot u 
weet wat u wilt pakken! Zodra u een bied-
kaart uit de biedbox pakt, geldt die bieding. 
 
 Opengevallen kaart tijdens of voor het 

bieden 
Als een kaart per ongeluk open op tafel of 
op de grond valt, roept u in ieder geval even 
de arbiter. Die weet precies op welke wijze 
zoveel mogelijk schade wordt voorkomen. 
 
Bieding voor de beurt 
 
Vraag direct arbitrage! Vooral op dit onder-
deel is de regelgeving zeer complex.  
Zo maakt het uit óf er al is geboden, wat er is 
geboden, welke speler aan de beurt was, 
etc. 
 
Onvoldoende bod 
 
Zoals 1♥ na 1♠.Vraag direct arbitrage! 
 
 De linkertegenstander doet een bieding 

na het onvoldoende bod 
Als de linkertegenstander na het onvoldoen-
de bod biedt, geldt dat als acceptatie van 
het onvoldoende bod en gaat het bieden 
zonder verdere rechtzetting door. Als de 
linkertegenstander in het voorbeeld meteen 
past, en de volgende twee spelers ook, 
wordt 1♥ gespeeld. Ook kan de linkertegen-
stander het onvoldoende hartenbod accep-
teren en zijn partners schoppenkleur steunen 
met… 1♠! 
 
 Soms correctie zonder verdere recht-

zetting 
Vooral het onvoldoende bod kent sinds de 
Spelregels van 2007 mooie voorbeelden van 
schadeherstel. Allereerst zal de arbiter aan 
de linkertegenstander vragen of die het 
onvoldoende bod accepteert. Met een 
duidelijk beeld van de gevolgen van wel én 
niet accepteren.  

Als de linkertegenstander het onvoldoende 
bod NIET accepteert en de arbiter van 
oordeel is dat de informatie van het 
onvoldoende bod niets toevoegt aan de 
informatie die de vervangende bieding 
overbrengt, mag die vervangende bieding 
zónder verdere rechtzetting worden 
gedaan. De spelregelwijziging van 2007 
geeft extra ruimte voor een aanpassing 
zonder verdere rechtzetting. Zelfs een 
straffeloze vervanging van het onvoldoende 
bod in een doublet is niet uitgesloten! 
 
Als het onvoldoende bod (én het nieuwe 
bod) niet conventioneel is, en de genoemde 
speelsoort zo laag mogelijk wordt herhaald, 
is er eveneens geen verdere rechtzetting. 
 
Het is van het grootste belang dat zowel de 
speler die het onvoldoende bod neerlegde, 
als diens linkertegenstander nog geen 
enkele actie onderneemt voordat de arbiter 
de mogelijkheden heeft uitgelegd. 
Met elke actie voor diens komst, kan veel 
recht verloren gaan. 
 
 Ontoelaatbare bieding 
 
Een doublet zonder voorafgaand bod van 
een tegenstander, een redoublet dat niet 
volgt op een doublet van een tegenstander 
en een onmogelijk contract als 8♥, zijn 
ontoelaatbare biedingen. 
Het onvoldoende bod en het bod voor de 
beurt zijn onreglementaire biedingen. Maar 
wel toelaatbaar. Een onreglementair bod 
mag worden geaccepteerd door de linker-
tegenstander. Een ontoelaatbare bieding 
niet; die moet te allen tijde worden 
gecorrigeerd! 
 
 een bod = 1♣ t/m 7SA 
 een bieding = elk bod, pas, doublet en 

redoublet 
 
Vraag direct arbitrage na een ontoelaat-
bare bieding. Het onreglementaire 
(re)doublet moet namelijk in ieder geval 
worden vervangen door een reglementair 
correcte bieding. 
Ook nu kunnen veel rechten verloren gaan 
door een actie vóór de komst van de arbiter! 
Dat geldt ook voor de linkertegenstander 
van de speler die de onreglementaire 
bieding deed. 
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Onbedoelde bieding en biedfout 
 
Onbedoelde bieding is een bieding die u geen 
moment hebt overwogen; uw hand pakte iets 
anders dan uw hoofd wilde. 
 
Een biedfout is een bieding die u op het moment 
dat u bood, hoe kort ook, wilde doen. Ook een 
bieding die u deed omdat u een speelkaart 
verkeerd had gesorteerd, of een biedkaart van 
een andere speler over het hoofd zag, valt onder 
biedfout. 
 
Ondanks het ogenschijnlijk uiterst minieme 
verschil tussen een onbedoelde bieding en 
een biedfout, is het verschil tussen beide 
rechtzettingen bijzonder groot! 
 
 Onbedoelde bieding 
Een onbedoelde bieding mag zonder enige 
rechtzetting worden gecorrigeerd als ook de 
arbiter oordeelt dat uw bieding geen 
moment bedoeld kon zijn én zolang uw 
partner na uw fout nog geen bieding deed. 
Dus ook na een bieding van uw 
linkertegenstander is het van belang meteen 
arbitrage te vragen als uw partner nog niet 
heeft gesproken. Vertel nog niet de aard 
van uw fout! 
 
Komt uw partner na uw vergissing niet meer 
aan de beurt, omdat u of uw 
linkertegenstander de laatste pas op tafel 
legde, dan is eveneens herstel mogelijk, 
zolang de uitkomstkaart nog niet open op 
tafel ligt. 
Is deze termijn van herstel reeds verstreken, 
dan mag u niets laten merken van uw fout, 
geen arbitrage vragen en moet u gewoon 
doorbieden. Meldt u tóch uw vergissing, dan 
gaat daarmee gemakkelijk ongeoorloofde 
informatie over tafel. En dat kan tegen u 
werken. 
 
 Biedfout 
Vrijwel meteen nadat u hebt geboden, wilt u 
dat bod veranderen. Ongeacht of u een 
eigen speelkaart over het hoofd zag, een op 
tafel liggende bieding, of een conventie 
even was vergeten, deze fout mag niet 
worden hersteld. 
Als u toch, voordat uw linkertegenstander 
heeft geboden, uw bieding verandert, 
zal de arbiter ten tonele moeten verschijnen. 
 

 Waarom dat grote verschil in behande-
ling van een onbedoelde bieding en een 
biedfout? 

Omdat een onbedoelde bieding geen 
moment een serieuze optie was, geeft de 
onbedoelde bieding ook geen enkele 
informatie over de kracht en verdeling.  
 
Een biedfout daarentegen geeft wel 
degelijk informatie over de hand; omdat het 
in ieder geval heel kort wel een optie was. 
 

Uit Gids voor bridge van Rob Stravers 
www.bridge.nl/documenten/GidsVoorBridge.pdf  

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Limerick (1) 

Een vissersman uit Nieuweschoot 
Die voor details de ogen sloot 

Bekeek zijn kaarten slechts globaal, 
Zag zijn honneurs niet allemaal 

En miste zo finaal de boot. 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Een complimentje  
 
Naar aanleiding van een oproep 
voor kopij heb ik eens in het Ei 
gekeken. Het verbaasde mij dat 
er zulke grote, mooie en goed 
gevulde eieren bestonden.  
Als nieuw leden hebben wij  
natuurlijk nog weinig vulling  
voor het EI. Onze eerste 
ervaringen bij Prometheus zijn 
heel fijn. Wij hopen daarvan nog 

lang te mogen genieten en een steentje bij te 
kunnen dragen aan de goede sfeer. 
 
Jan van Dinten en Stien Wijnmaalen 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Limerick (2) 
Een bridgend stel uit Appelscha 

Houdt er soms vreemd gedrag op na 
Als één van hen iets heeft gemist 
Wat door de ander wordt betwist 

Dan knikt zij “nee” en schudt hij “ja”. 

http://www.bridge.nl/documenten/GidsVoorBridge.pdf�
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Oplossing bridgeprobleem 
 

 
Contract 4♠. Uitkomst ♣A en ♣2 na. 
 
Zuid troeft de tweede slag en maakt ♠A. 
De snit naar ♥V wordt genomen en na ♥A 
wordt nu een ♥ getroefd.  
Dan ♦A, ♦H en weer ♥ troeven. 
Zuid gaat nu met ♦ van slag. 
Oost kan het best winnen en ♣ spelen.  
Zuid gooit dan zijn laatste ♦ weg. 
West heeft niets anders over dan ♠ en moet 
troeven. Tot slot moet West in Zuids ♠vork 
spelen. Daarmee is 4♠ precies gemaakt. 
 
Bart Moors 
 

De systeemkaart van..... 

 
Zoals u  weet (of zou kunnen weten) is iedereen 
verplicht om altijd een ingevulde systeemkaart 
bij zich te hebben. Maar het kan natuurlijk wel 
eens gebeuren dat u uw systeemkaart vergeet 
mee te nemen. In de praktijk blijkt het aantal 
paren dat ongevraagd een systeemkaart 
voorlegt op de vingers van een hand te tellen. 
Romeijn-van Velzen is zo’n paar.  
Niet verwonderlijk want ze hebben nogal 
speciale openingen (en antwoorden) die 
regelmatig gealerteerd moeten worden. 
 
 Neem de 1♣-opening.  
Vaak betekent dat een opening vanaf 13 
punten en een 4-kaart. Of als je 5-kaart hoog 
speelt, een 3-kaart of zelfs een 2-kaart, Zo niet 
bij Romeijn-van Velzen. Bij hen kan het zelfs een 
singleton zijn! En dat betekent: geen 5-kaart in 
de andere kleuren en 11-15 punten. De andere 
kleuren worden alleen geopend met 11-15 
punten en een 5-kaart.  
 
Meer weten over hun bijzondere systeem?  
De systeemkaart staat op onze website (onder 
Competities → Systeemkaarten). 
 
Ook uw systeemkaart is welkom! Stuur uw kaart 
naar  webmaster@bridgeclubprometheus.nl. 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

 ♠ 5 3  

♥ A V 5 4 3 
♦ H 4 3 
♣ B 5 4  
 

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

♥ 7 2 
♦ A 6 5 2 
♣ 9 

mailto:webmaster@bridgeclubprometheus.nl�


 

 

Agenda voor  algemene ledenvergadering  op 15 januari 2013  
 
Aanvang:  19.15 uur 
Locatie:  Wijkcentrum Noord, Brasserskade 77 in Delft. 
 

1. Opening en mededelingen 
 
2. Notulen van de ALV van 17 januari 2012 
 
3. Jaarverslag van de secretaris 
 
4. Financiën 
 
5. Bestuursleden 

Reglementair zijn de secretaris en een algemeen lid aftredende 
bestuursleden. Beiden stellen zich herkiesbaar.  

   
6. Commissies 

a. Kascontrolecommissie 
b. Technische commissie 
c. Commissie van beroep 

 
7. Jaarprogramma 2013-2014 
 
8. Wedstrijdzaken 
 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
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Concept-notulen van de algemene ledenvergadering 

op 17 januari 2012 
 
Aanwezig:  
Het bestuur: Anke Hom (voorzitter) 

 Trudi Bommelé (penningmeester) 
 Nelleke van der Lee (secretaris) 
 Milton Russel (lid) 
 Jenny Omvlee (lid) 

en 51 leden: 
Jan Berkien, Dick van Blitterswijk, Johan Boonmann, Joke Boot, Marijke Bouwmeester,  
Jan Bouwmeester, Ans Christiaanse, Olaf Duin, Helmi Faessen, Hans van Geest,  
Hermien van Geest, Eliza Guse, Gaby de Haan, Sjoerd de Haan, Gerrit Hakvoort,  
Ronald Halkes, Nico Heinrichs, Ank Hoogeveen, Daan Hoogwater, Marijke Jansen,  
Gerda Janssen, Loes Janssen, Wil Jutte, Mia Keijzer, Henk Kras, Piet van Laarhoven,  
Jan Lieben, Rossend Llurba, Bart Moors, Ton Mulder, Gert Mur, Jacques Nonhebel,  
Anneke Nonhebel, Aad van ’t Noordende, Henk van Oers, Leo Pruijsers, Marian Reijmers,  
Ton Romeijn, Ria Schoneveld, Martha Schütz, Hedy Steensma, Ton Veldhoven,  
Hein van Velzen, Juul Vercauteren, Peter Vink, Alex Visser, Frans de Vreede, Ilonka Wegener, 
Ineke Winkel, Eric Winkel en Jan vd Zanden. 

 
Afwezig:  
8 leden: 

Fred van Leeuwen, Jack Graveland, Marijke Graveland, Marinus Hom, Ellis MacConalogue, 
Jan Rutten, Nardy Rutten en André Schimmel. 
 

 
1. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19.15 
uur en heet allen welkom.  
 
De voorzitter reikt vier certificaten meester-
punten uit aan Marijke Bouwmeester, Mia 
Keijzer, Eliza Guse en Leo Pruijsers. 
 
Het district viert dit jaar haar 45-jarig bestaan.  
Zij heeft 2 flessen wijn beschikbaar gesteld voor 
het paar, dat op de allereerste speelavond van 
2012 het dichtst bij de 45% scoort. Vorige week 
was daar geen tijd voor, dus mogen vanavond 
Anneke en Jacques Nonhebel de flessen in 
ontvangst nemen. 
 
De voorzitter verwijst voor overige medede-
lingen naar haar voorwoord in het Ei van 
december 2011.   
 
2. Notulen van de Algemene 

Ledenvergadering van 18 januari 2011 
 
De notulen worden goed gekeurd met dank 
aan de secretaris.  
 

3. Jaarverslag van de secretaris 
 
De secretaris geeft aan dat er geen noemens-
waardige zaken staan in het jaarverslag en dat 
het terug te vinden is in het Ei van december 
2011.  
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
4. De financiën 
 
De penningmeester licht het jaarverslag en de 
begroting toe.  
 
Mede door de relatief lage huurkosten is de 
club financieel gezond. Het bestuur heeft 
besloten de contributie niet te verlagen. Wel is 
gekozen om meer geld uit te geven aan prijzen 
en consumpties, om het geld toch enigszins 
terug te laten vloeien naar de leden. Daardoor 
zijn de posten attenties/presentaties en drives 
een stuk hoger dan begroot. 
 
Daan Hoogwater vraagt waarom de subsidie 
tegenviel. De hoogte van de subsidie wordt elk 
jaar door de gemeente opnieuw bekeken. En 
wat een club krijgt, is weer afhankelijk van het 
aantal clubs dat de subsidie aanvraagt.  
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Dus zowel het totale subsidiebedrag dat de 
gemeente beschikbaar stelt als de verdeel-
sleutel is variabel. 
 
Piet van Laarhoven verbaast zich over het 
negatief saldo in kas. De penningmeester geeft 
aan geen echte kas met contant geld in huis te 
willen hebben en het contante geld daarom 
zelf voorschiet. Door omstandigheden was de 
penningmeester niet in de gelegenheid de kas 
aan te vullen aan het einde van het jaar. Maar 
dat is inmiddels wel gebeurd. 
 
Nico Heinrichs valt op dat de DSB rekening op 
nul staat. Dat klopt inderdaad. Het geld is 2011 
vrij gekomen en overgemaakt naar de 
reguliere bankrekening van Bridgeclub 
Prometheus. 
 
Hein van Velzen, de voorzitter van de 
kascommissie, neemt het woord. Hij verzoekt 
de vergadering om het bestuur decharge te 
verlenen voor het in 2011 gevoerde financiële 
beleid en beheer. De penningmeester neemt 
het verslag hiervan in ontvangst. 
 
De penningmeester krijgt tevens een 
compliment van Hein voor haar inzet en kunde. 
 
5. Bestuursleden 
 
In de agenda staat dat zowel de penning-
meester als de secretaris reglementair aftre-
dend zijn. Maar dat is in de laatste bestuurs-
vergadering besproken en aangepast om het 
rooster - dat in het huishoudelijk reglement in 
artikel 6 staat bij punt 4 - in werking te laten 
treden. Dit om te voorkomen dat er meerdere 
bestuursleden in een jaar aftredend zijn. 
 
Ter informatie volgt hier het genoemde rooster. 
 
Het rooster van aftreden door bestuursleden is 
als volgt: 
a. 1e jaar de penningmeester; 
b. 2e jaar de secretaris en een algemeen lid; 
c. 3e jaar de voorzitter en een algemeen lid. 
 
Trudi Bommelé stelt zich herkiesbaar en er zijn 
geen tegenkandidaten aangemeld. Zij wordt 
dus met dank en applaus weer in het bestuur 
opgenomen. 
 
 
 

6. Commissies 
 
A. Kascontrolecommissie 
Hein van Velzen treedt af, Sjoerd de Haan 
wordt voorzitter en Eric Winkel lid. Aan de 
oproep voor reservelid wordt gehoor gegeven 
door Mia Keizer. 
 
B. Technische commissie 
Door het wegvallen van Anton van Harberden 
en het aftreden van Gert Mur zijn er 2 nieuwe 
enthousiaste leden nodig. Het bestuur heeft 
geen taakomschrijving kunnen achterhalen 
van de technische commissie. Hierdoor is er dus 
alle ruimte om die dit jaar in te vullen en 
duidelijk vorm te geven. 
Onder luid applaus melden Nico Heinrichs en 
Wil Jutte zich aan, om samen met Leo Pruijsers, 
de uitdaging aan te gaan om de technische 
commissie dit jaar goed op de kaart te zetten. 
 
C. Commissie van beroep 
Ze doen het al jaren en willen het dit jaar ook 
weer voor hun rekening nemen; de heren Eric 
Winkel en Dick van Blitterswijk. 
 
7. Jaarprogramma 2012-2013 
 
Het concept jaarprogramma 2012 -2013 staat 
in het Ei december 2011. Milton meldt dat de 
datum van Ruitenboer in 2013 onder voorbe-
houd is. Verder heeft hij geen aanvullingen.  
 
8. Wedstrijdzaken 

 
Viertallen 
Nico Heinrichs heeft in 2011 de organisatie op 
zich genomen van de viertallencompetitie en 
wil dit ook weer in 2012 doen. 
 
Eric Winkel geeft aan dat de drempel om mee 
te doen weer een stukje is verhoogd nu ook 
Spijkenisse erbij is gekomen. 
 
Nico Heinrichs inventariseert de knelpunten 
(onder andere de verschillende speelavonden 
en bovengenoemd punt) en deelt deze mede 
aan Klaas Munneke. Wellicht komt er een 
oplossing voor sommige hindernissen, waardoor 
het makkelijker wordt om toch wel mee te 
doen. 
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Foutje 
Op de 1e speelavond van de wintercompetitie 
was een foutje geslopen door het aanklikken 
van de verkeerde achternaam. Jansen/van 
der Lee speelde abusievelijk nog in de A-lijn en 
Halkes/Janssen in de B-lijn. Excuses daarvoor en 
de fout is inmiddels hersteld. 
 
Kofferbridge 
De voorzitter maakt de leden nog eens attent 
op de mogelijkheid kofferbridge te spelen. 
Informatie hierover is terug te vinden in het Ei 
december 2011. 
 
9. Rondvraag 
 
Gerrit Hakvoort vraagt wat er met de jaren  
voor de verzelfstandiging van Bridgeclub 
Prometheus gebeurt?  
Het archief wordt natuurlijk bewaard, maar de 
club is officieel opnieuw begonnen en gaat nu 
het vierde jaar in. 
 
Marijke Bouwmeester vindt het jammer dat zij 
en Jan niet in dezelfde maand corvee hebben. 
Dit is echter een misverstand; er wordt hier wel 
degelijk mee rekening gehouden door Jenny. 
Maar de leden >75 jaar zijn vrij gesteld van 
corveediensten. Jan wordt dus niet meer 
ingedeeld.   
 
Piet van Laarhoven geeft aan dat hij heeft 
genoten van de Paasdrive en de Kerstdrive. 
Echter de hoeveelheden hapjes die overblijven 
na een dergelijke drive is groot. Hij stelt daarom 
voor om op de ene drive de helft van de leden 
een verzoek te doen hapjes mee te nemen en 
de andere drive de andere helft.  
Gezien de positieve reacties van de aanwezige 
leden, wordt dit voorstel door het bestuur 
overgenomen. 
Daarna dankt hij het bestuur voor haar inzet. 
 
10. Sluiting 

 
Na een dankwoord voor hun inzet aan Ria 
Schoneveld, Nico Heinrichs,  Leo Pruijsers, Gert 
Mur en Hein van Velzen, sluit de voorzitter om 
kwart voor acht de jaarvergadering. 
 
De secretaris, 
Nelleke van der Lee 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
 
 
 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
 
 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

‘Speurdertje’  
  
Wanhopige schoonzoon zoekt voor mams 
een bridgepartner. Moet wel redelijk 
doof zijn gezien haar opmerkingen. 
Goede beloning ! 
brieven onder nummer BC2 
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Jaarverslag  2012 
 
Lastig hoor, het jaar is nog niet ten einde en 
dan wordt er toch van je verwacht een verslag 
te maken. En december is natuurlijk al een 
drukke maand met al die feestdagen erin en in 
mijn geval ook een aantal verjaardagen. Maar 
we gaan weer een poging doen. 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft in 2012 vier keer vergaderd 
en kwam met 5 personen bij elkaar.  
De voorzitter Anke Hom, de penningmeester 
Trudi Bommelé, 2 algemene leden Jenny 
Omvlee en Milton Russel en de secretaris 
Nelleke van der Lee. 
Voor 2013 komen er 2 vacatures in het bestuur: 
een algemeen lid en de secretaris treden af. 
Dus heeft u interesse en lijkt het u leuk om eens 
op een andere manier iets voor de club te 
doen, geef u op. Of wilt u eerst weten wat het 
inhoudt, vraag het de huidige leden. Met de 
kennis van nu kan ik melden dat het meevalt 
qua tijd en je weer een ervaring rijker bent. 
Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar, 
maar geven met alle plezier het stokje over met 
de gedachte dat af en toe een frisse wind door 
het bestuur geen kwaad kan. 
 
Het bestuur redt het niet alleen en wordt 
ondersteund door de volgende commissies: de 
Technische Commissie, de Commissie van 
Beroep en de Kascontrolecommissie. Hierbij 
moet ik melden dat de Technische Commissie 
dit jaar niet echt actief is geweest. We zijn bezig 
om dit in 2013 anders aan te pakken.    
Milton Russel en Leo Pruijsers verzorgden het 
afgelopen jaar de wedstrijdleiding en het 
wedstrijdsecretariaat. Dit zijn twee voorbeelden 
van activiteiten die in 2013 onder de 
verantwoording van de Technische Commissie 
gaan vallen. 
 
We hebben een enthousiaste redacteur en 
een heel opvallend eigen blad: het Ei. Het is te 
makkelijk om te zeggen dat tegenwoordig alles 
zo eenvoudig is door de computer en de 
verscheidene programma’s waardoor het Ei er 
zo goed en verzorgd uit ziet. Daarom wil ik bij 
deze een schouderklopje geven aan Jenny 
Omvlee. Ze doet het in haar eentje en weet er 
toch steeds weer een goed gevuld blad van te 
maken. En om straks niet in herhalingen te 
vallen geef ik er gelijk nog eentje, want ze is 
ook de webmaster van onze eigen site  

 
www.bridgeclubprometheus.nl waar je onder 
andere alle berichtgeving en uitslagen van 
wedstrijden kunt vinden. 
 
Leden 
Dan door naar de leden die het bestuur kiezen. 
We begonnen het jaar met 64 leden. We 
heetten dat jaar Lidy Bochove, Stien 
Wijnmaalen en Jan van Dinten van harte 
welkom. En later in het jaar heetten we ook 
Arné Heijmans weer welkom terug op de club.  
 
We moesten in 2012 helaas afscheid nemen 
van Dick van Blitterswijk, die op 26 juli kwam te 
overlijden.  
De volgende personen hebben om diverse 
redenen hun lidmaatschap opgezegd:  
Jan en Nardy Rutten, Jan Berkien, Ton 
Veldhoven en Mia Keijzer. Jammer genoeg 
hebben ook Ineke en Eric Winkel met ingang 
van het nieuwe jaar opgezegd. Daarmee 
beginnen we het nieuwe jaar met 60 leden. 
 
De club heeft ook vrijwilligers nodig. Degene 
die een groot compliment verdient is Ria 
Schoneveld. Zij houdt de bar draaiende en 
zorgt middels de fooienpot voor een hartig 
hapje later op de avond.  
De prijzen van de consumpties zijn in 2012  
niet verder gestegen. Koffie en thee € 0,50, 
frisdrank €1,00 en wijn & bier € 1,50. 
  
Locatie 
Dan als laatste puntje in dit verslag de locatie 
waar we spelen. Dat eindigt in 2012 helaas in 
onzekerheid. De plannen - waarin de 
Brasserskade per januari 2013 gesloten zou 
worden - gaan weliswaar niet door, maar de 
toekomst is daardoor niet zeker gesteld.  
Het bestuur heeft inmiddels al vele locaties 
bezocht en onder de loep genomen. Ze meent 
een goed alternatief te hebben gevonden in 
wijkcentrum De Vleugel aan de Aart van der 
Leeuwlaan 4 te Delft. Maar zolang we niet 
moeten verhuizen, blijven we zitten waar we 
zitten. Mede door de zeer lage huurprijs blijft de 
Brasserskade, ondanks wat minnen, toch een 
fijne locatie!  
 
Dan sluit ik af met u veel bridgeplezier toe te 
wensen in 2013, ongeacht de locatie! 
 
De secretaris   
Nelleke van der Lee 

http://www.bridgeclubprometheus.nlw/�
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Competities en drives 2012 
Hieronder de 5 hoogste scores: 
 
Wintercompetitie (10-1-2012 t/m 14-2-2012) 
Eindstand A-lijn: 
 1 Guse/Moors 59,07% 
 2 Winkel/Winkel 56,01% 
 3 van Blitterwijk/Duin 55,43% 
 4 Romeijn/van Velzen 54,41% 
 5 Halkes/Janssen 53,80% 
Eindstand B-lijn: 
 1 Hakvoort/Llurba 59,55% 
 2 van Oers/Visser 57,31% 
 3 Faessen/Keijzer 54,36% 
 4 de Haan/de Haan 53,23% 
 5 Boonmann/Lieben 52,59% 
 
Voorjaarscompetitie (21-2-2012 t/m 10-4-2012) 
Eindstand A-lijn:  
 1 Hoogwater/Pruijsers 60,15% 
 2 Kras/de Vreede 57,13% 
 3 Hakvoort/Llurba 56,40% 
 4 van Blitterswijk/Duin 55,16% 
 5 Graveland/van Laarhoven 54,07% 
Eindstand B-lijn:  
 1 Mur/Schimmel 55,78% 
 2 van ’t Noordende/Vink 54,12% 
 3 Mulder/Russel 53,70% 
 4 van Geest/Jutte 52,26% 
 5 Nonhebel/Nonhebel 51,65% 
 
Slotcompetitie (17-4-2012 t/m 22-5-2012) 
Eindstand A-lijn:  
 1 Hakvoort/Llurba 58,47% 
 2 Mur/Schimmel 53,94% 
 3 Guse/Moors 53,28% 
 4 Hoogwater/Pruijsers 52,64% 
 5 Romeijn/van Velzen 52,11% 
Eindstand B-lijn:  
 1 Winkel/Winkel 59,86% 
 2 van Dinten/Wijnmaalen 55,86% 
 3 Vercauteren/Wegener 52,25% 
 4 Janssen/Schoneveld 51,94% 
 5 Hom/Hom 51,684 
 
Herfstcompetitie (11-9-2012 t/m 16-10-2012) 
Eindstand A-lijn: 
 1 Guse/Moors 57,62% 
 2 Hakvoort/Llurba 55,31% 
 3 Hoogwater/Pruijsers 54,45% 
 4 Winkel/Winkel 52,37% 
 5 Graveland/van Laarhoven 52,08% 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

Eindstand B-lijn: 
 1 de Haan/de Haan 56,51% 
 2 Boonmann/Lieben 54,25% 
 3 Christiaanse/van Geest 53,03% 
 4 Hoogeveen/Omvlee 51,91% 
 5 van Leeuwen/Steensma 50,32% 
 
Tussencompetitie (23-10-12 t/m 11-12-12) 
Eindstand A-lijn:  
 1 Guse/Moors 55,58% 
 2 Graveland/van Laarhoven  54,90% 
 3 Hoogwater/Pruijsers 54,04% 
 4 Kras/de Vreede 52,82% 
 5 Romeijn/van Velzen 52,04% 
Eindstand B-lijn:  
 1 Duin/Heijmans 56,59% 
 2 van Oers/Visser 53,53% 
 3 Boot/Graveland 52,00% 
 4 Janssen/Schoneveld 51,99% 
 5 Vercauteren/Wegener 50,84% 
 
Ruitenboer (6-3-2012) 
 1 Hoogwater/Pruijsers 66,17% 
 2 Graveland/van Laarhoven 62,77% 
 3 Kras/de Vreede 59,87% 
 4 van ’t Noordende/Vink 58,19% 
 5 van Blitterswijk/Duin 58,06% 
Bridgeweekend Odoorn (16/17-3-2012) 
 1 vd Helm/Hout 62,33% 
 2 Nonhebel/Nonhebel 59,90% 
 3 Janssen/Schoneveld 53,30% 
 4 Christiaanse/van Geest 52,43% 
 5 Kok/Kok 51,56% 
Slotdrive (29-5-2012) 
 1 Hoogwater/Pruijsers 66,67% 
 2 Mur/Schimmel 60,75% 
 3 van Dinten/Wijnmaalen 60,00% 
 4 Hakvoort/Llurba 58,13% 
 5 Duin/Janssen 57,75% 
Sinterklaasdrive (27-11-12) 
 1 Halkes/Janssen 66,44% 
 2 van Oers/Visser 58,56% 
 3 Christiaanse/van Geest 58,33% 
 4 Duin/Heijmans 56,94% 
 5 Hom/Hom 56,02% 
 
Clubkampioen 2011-2012 
   Ronald Halkes en Loes Janssen 
Slemkampioen 2011-2012 
   Hein van Velzen en Ton Romeijn 
Clubmeesterpuntenladder 2011-2012 
   Daan Hoogwater 

 

♣ ♦ ♥ ♠ 



 

 

Concept-jaarprogramma seizoen 2013-2014 
 
 augustus 2013 
 27 Vrij spelen 
 
 september 2013 
 3 Herfstcompetitie 1 
 10  Herfstcompetitie 2 
 17  Herfstcompetitie 3 
 24  Herfstcompetitie 4 
 
 oktober 2013 
 1 Herfstcompetitie 5 
 8 Herfstcompetitie 6 
 15  Tussencompetitie 1 / 
  Districtsviertallencompetitie 1 
 22 Vrijspelen (Herfstvakantie) 
 29 Tussencompetitie 2 / DVC 2 
 
 november 2013 
 5 Tussencompetitie 3 / DVC 3 
 12  Tussencompetitie 4 / DVC 4 
 19  Tussencompetitie 5 / DVC 5 
 26  Tussencompetitie 6/ DVC 6 
 
 december 2013 
 3 Sinterklaasdrive 
 10  Tussencompetitie 7 /DVC 7 
 17 Kerstdrive 
 24 Gesloten (geen bridge) 
 31 Gesloten (geen bridge) 

januari 2014 
 7 Wintercompetitie 1 
 14  Jaarvergadering / Wintercompetitie 2 
 21  Wintercompetitie 3 
 28  Wintercompetitie 4 
 
 februari 2014 
 4 Wintercompetitie 5 
 11  Wintercompetitie 6 
 18  Voorjaarscompetitie 1 
 25  Voorjaarscompetitie 2 
 
 maart 2014 
 4  Ruitenboer 
 11  Voorjaarscompetitie 3 
 18 Voorjaarscompetitie 4 
 25  Voorjaarscompetitie 5 
 
 april 2014 
 1  Voorjaarscompetitie 6 
 8  Slotcompetitie 1 
 15  Paasdrive  
 22 Slotcompetitie 2 
 29  Slotcompetitie 3 
 
 mei 2014 
 6  Slotcompetitie 4 
 13  Slotcompetitie 5 
 20  Slotcompetitie 6 
 27  Slotdrive 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

(Bridge)wijsheden 
 Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus. 
 Verander in jezelf wat je fout vindt bij anderen. 
 Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren. 
 Twijfelen mag, aarzelen niet. 
 Het is beter spijt te hebben van wat je deed dan van wat je naliet. 
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Speeldata en corvee 2013 
 
januari   
 
Henk van Oers 
Gaby de Haan 
Sjoerd de Haan 

Wintercompetitie 
8  WC 1 
15  ALV / WC 2 
22  WC 3 
29  WC 4 
 

februari   
 
Ans Christiaanse 
Ank Hoogeveen 
Ilonka Wegener 

5 WC 5 
12  WC 6 
Voorjaarscompetitie 
19  VC 1 
26  VC 2 
 

maart   
 
Ronald Halkes 
Loes Janssen 
Marinus Hom 
 

5  Ruitenboer 
12  VC 3 
19 VC 4 
26  Paasdrive 
 

april   
 
Hermien van Geest 
Hans van Geest 
Marijke Bouwmeester 

2  VC 5 
9  VC 6 
Slotcompetitie 
16  SC 1 
23  SC 2 
30  Geen bridge 
 

mei/juni   
 
Eliza Guse 
Bart Moors 
Aad van ‘t Noordende 

7  SC 3 
14  SC 4 
21  SC 5 
28  SC 6 
 
4 juni  Slotdrive 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
Data Ruitenboer 2013 
 
5 maart  Voorronde op de club 
14 april   Halve finale 
28 april Finale 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

 

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

Verhinderd? 
Svp bijtijds afmelden!  

 
Dat kan tot 17.00 uur via onze website: 

www.bridgeclubprometheus.nl   
of  

tot 18.00 uur door even te bellen  
met Milton Russel: 015-2567910 

 
 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Ezels 
 

Een echtpaar heeft een bridgetoernooi 
gespeeld en tijdens dat toernooi ging er 

veel mis.  
Ze rijden 's avonds naar huis en de sfeer 

in de auto is om te snijden. 
Op 'n gegeven moment rijden ze langs 'n 

groep grazende ezels.  
"Familie van je?"vraagt de man aan 

zijn vrouw. 
"Ja", zegt ze, "aangetrouwd". 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fijne feestdagen  
en  

veel bridgeplezier in 
het nieuwe jaar! 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

http://www.bridgeclubprometheus.nl/�
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