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 Kontrast  

De opening 

 

Het is al weer een jaar geleden dat het laatste 

Ei verscheen en daarom is het Ei deze keer 

extra dik. Natuurlijk is een groot aantal pagina’s 

ingeruimd voor de ALV-vergaderstukken, maar 

gelukkig kreeg ik ook deze keer weer kopij 

aangereikt door enkele medebridgers: Bart, 

Frans, Arné, Anke, Nelleke en Milton bedankt 

voor jullie bijdragen en last but not least Alex 

bedankt voor de foto’s! Binnenkort kunt u deze 

en nog veel meer foto’s van het afgelopen jaar 

bekijken op onze website.  

Ik wens u veel leesplezier, fijne feestdagen en 

een geweldig nieuw bridgejaar!! 

 

Jenny Omvlee 
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Van de voorzitter 

 

Beste bridgers, 

 

Op het moment van schrijven stormt het buiten 

en niet zo’n klein beetje. Er is zelfs kans op 

springtij en daarom worden diverse water-

keringen gesloten. Ik denk dat wij als bestuur 

ook steeds meer het gevoel kregen dat er iets 

moest gebeuren om niet volledig in een 

negatieve spiraal terecht te komen. Na de 

zomer waren er enkele voorvallen die ons 

opnieuw deden zoeken naar een ander 

onderkomen. En dat hebben we gevonden! 

 

Wij hebben, met Participe als bemiddelaar, 

inmiddels alle dinsdagavonden van januari tot 

en met mei 2014 voor onze bridgeclub 

gereserveerd in buurthuis ‘De Vleugel’.  

Dit buurthuis is gelegen in de wijk Voorhof aan 

de Aart van der Leeuwlaan 4, vlakbij 

winkelcentrum in de Hoven.  

 

Onze wensen/eisen waren:   

 Een grotere, goed verlichte zaal met 

voldoende tafels en stoelen. 

 Goed bereikbaar met fiets, auto en 

openbaar vervoer. 

 Niet donker en achteraf gelegen. 

 Gratis parkeren. 

 Goed toegankelijk voor personen die 

slecht ter been zijn. 

 Meerdere schone toiletten. 

 Een bar. 

 Internet. 

 

De Vleugel voldoet aan al deze wensen. Wij 

zullen er wel even moeten wennen, maar 

hopelijk voelen wij ons er snel thuis.  

Er is ook de mogelijkheid om als club te groeien 

en daarom wil ik iedereen vragen om in de 

kennissenkring te lobbyen voor nieuwe leden. 

Bridge is en blijft een bijzonder boeiende en 

afwisselende sport goed voor de hersencellen. 

 

Rest mij verder iedereen fijne feestdagen toe te 

wensen! Laten wij van 2014 een fantastisch 

lustrumjaar maken!  

 

Tot ziens op 7 januari in de Vleugel. 

 

Anke Hom 

‘ 

 

NB. Houd e-mail en website in de gaten voor 

eventuele aanvullende mededelingen. 

 

    
 

 
 

Ons nieuwe bridgehome: Wijkcentrum De Vleugel 
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Bridgeprobleem 

 

U bent Zuid en speelt 6. West komt uit met H. 

Hoe maakt u dit contract tegen het best 

mogelijke tegenspel ? 

 

De oplossing staat op pagina 10. 

 

Bart Moors 

 

    
 

Doppen voor het goede doel ....  

 

Met de feestdagen vlak voor de deur en 

genoeg te genieten, zijn we vaak ook bezig 

moet goede voornemens voor het volgende 

jaar. Wat dat betreft lopen Trudi Bommelé en 

Ria Schoneveld ons al een aantal passen voor: 

zij zijn daadwerkelijk bezig om minder bedeelde 

groepen te steunen. Dit doen ze door het 

verzamelen van lege cupjes van waxinelichtjes, 

en doppen van melkkartons, petflessen e.d.  

En wat dat betreft is het natuurlijk ook: hoe 

meer zielen...... hoe meer vreugd voor de 

doelgroep. Vandaar mijn vraag : kan dit ene 

voornemen er voor ons allemaal niet makkelijk 

bij en gaan we massaal meedoen ?!!! 

 

Tussen haakjes : ik heb intussen ook winkel-

ketens benaderd, maar zij verwijzen naar de 

eigen plaatselijke winkels. Dus ken je iemand 

binnen zo'n branche (ook cafetaria's, 

restaurants, etc.) : ook hun hulp is meer dan 

welkom. Eigenlijk dus een kleine moeite met 

een groot gevolg. 

 

Fijne feestdagen! 

Arné Heijmans 

Ons eerste lustrum 

 

Op 6 januari 2014 bestaat onze bridgeclub 

officieel 5 jaar als zelfstandige club. En natuurlijk 

gaan we dit eerste lustrum vieren! 

Hoe we dat gaan doen blijft nog even geheim, 

maar u kunt er wel vanuit gaan dat er die dag 

een kaartje gelegd wordt! 

Noteer de datum vast in uw agenda: 

 vrijdag 9 mei 2014 

We starten de festiviteiten om 10.00 uur en 

omstreeks 23.00 uur is het feestprogramma 

afgelopen. Degenen onder ons die nog 

werken zijn mogelijk niet in de gelegenheid de 

hele dag mee te maken, maar natuurlijk zijn zij 

op een later tijdstip van harte welkom. Ook 

welkom zijn partners: daarvoor vragen we 

echter wel een financiële bijdrage. Voor u als 

lid zijn aan deze dag geen kosten verbonden. 

Begin januari gaan we inventariseren wie er die 

dag allemaal bij zullen zijn.  

We hopen u natuurlijk allemaal te kunnen 

ontvangen op 9 mei! 

 

De lustrumcommissie: Eliza Guse, Fred van 

Leeuwen, Ria Schoneveld en Jenny Omvlee 

 

    
 

Op de clubavond 

Een - wat zelfgenoegzame – topspeler 

bezoekt af en toe ’s avonds een 

bridgeclub. Op één van die avonden 

verwaardigt hij zich mee te doen met de 

clubdrive, en op zeker moment moet 

onze expert 4spelen. Hij piekert zich suf 

en maakt uiteindelijk zijn contract 

precies. 

‘Dit was bijzonder moeilijk’, legt hij de 

tegenstanders – ongevraagd – uit. ‘Ik 

moest hier een zeer zeldzame speelwijze, 

de çriss-cross-squeeze’ toepassen; dat was 

mijn enige maakkans’. 

Het scorebriefje vermeldt uitsluitend 4-

contracten; steeds gemaakt, soms met 

een overslag. Een collega-expert ziet zijn 

kans schoon: ‘Vind je ook niet dat het 

spelpeil hier aanmerkelijk is gestegen 

sinds jij je af en toe laat zien?’ 

 

Uit: Bridgetips 3 – Sint en Schipperheyn 

  6  

 10 9 6 

 A 10 8 5 

 A V B 5 3  
 

 V B 9    N  8 7 5 4 2 

 H V B 7 5 W  O  8 2 

 4 2   Z  H 7 

 7 6 4   H 9 8 2 
  A H 10 3  

 A 4 3 

 V B 9 6 3 

 10 
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Er zit progressie in.... 

Henk en Frans spelen Ruitenboer 

 

In de voorronde op de club waren Henk en ik – 

van de paren die bereid waren om de 

volgende ronde in Zoetermeer te spelen – het 

paar met het beste resultaat...  

En dus gingen wij op 14 april, de eerste mooie 

zondag in 2013, naar Zoetermeer. Simon 

Spaans – een afgevaardigde van Gisolf – 

kwam ons ophalen.  

De organisatie daar vond ik perfect. Er was 

voor ons een vaste plaats gereserveerd, met 

 
naast ons een lege tafel waarop alle spellen 

voor de ochtendzitting lagen. Ik kon na elke 

ronde 3 andere spellen halen. Verder geen 

geloop met spellen en borden wisselen, wat 

veel rust geeft. 

Het leverde ons 55,58% op en na de lunch, die 

we buiten in het zonnetje hebben opgegeten, 

begon de middagzitting. Dat ging zowaar nog 

iets beter: 58,41%.  

We eindigden dus met een gemiddelde score 

van 56,99%. Dit was goed voor de 7e plaats en 

de finale in Utrecht. 

 

 

Halve finale, spel 18: Wij boden 5 en maakten het voor 94%. 

 

 
 

 

Ruitenboer finale in Utrecht op 28 april 

Wederom mooi zonnig weer en wij reden rustig 

naar Utrecht. Henk zei op een goed moment: 

‘Moeten we 100 km rijden om 2 flessen wijn te 

halen die we in Zoetermeer verdiend hebben: 

het lijkt mij economisch niet verantwoord.’ 

In Utrecht waren er een opbreking en wegom-

legging, maar dankzij Truusje (zo noem ik mijn 

navigatie) kwamen we op de goede plaats 

aan.  

 

Na de koffie begon de ochtendzitting met 2 

spellen per ronde. Bij deze methode blijft NZ op 

dezelfde plaats zitten, OW gaan een tafel 

  

verder en de spellen gaan een tafel terug.  

Aan het eind van de ochtend hadden wij 

52,05%.  

We kregen in de pauze een goede lunch 

aangeboden door de Bridgebond.  

Hierna begon de middagzitting en die ging iets 

beter. Het leverde ons 54,56% op. Gemiddeld 

was dat 53,30%, goed voor plaats 40 en een 

fles wijn. 

 

Drie jaar geleden waren wij in Utrecht 50e, dus u 

ziet: er zit progressie in. Al met al hebben wij 

een paar leuke bridgedagen gehad.
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Finale, spel 15: een leuk spel. 

 

 
 

 

NZ 25 punten, OW 15. Wij waren NZ.  

OW speelde 4 gedoubleerd -1: dat was 68% 

voor ons.  

Er was ook 4 gemaakt door OW en 3SA door 

NZ, maar 3SA ging meestal down.   

Er werd meestal 2 contract of +1 gespeeld. 

 

Frans de Vreede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onregelmatigheden  tijdens het bieden  

 

Verkeerde uitleg 

 
Onder verkeerde uitleg wordt elke uitleg 

verstaan die afwijkt van wat is afgesproken 

en op de systeemkaart staat. 

Ook het niet alerteren van een afspraak die 

alerteerplichtig is, valt onder verkeerde 

uitleg. De tegenstanders verwachten dan 

immers de gangbare betekenis.. 

 

 Juiste en volledige uitleg 

 

Als een tegenstander vraagt naar de bete-

kenis van uw partners bieding, bent u ver-

plicht die zo volledig mogelijk uit te leggen: 

kleur(en), lengte en puntenkracht. En dan 

niet alleen de expliciete afspraak, maar ook 

uw biedgewoonten. Wanneer de uitleg niet 

volledig is, zal de arbiter beslissen dat er 

sprake is van ‘verkeerde uitleg’. 

 

 Als uzelf een verkeerde uitleg gaf... 

 

... (of niet alerteerde terwijl dat wel had 

gemoeten), meldt u uw vergissing meteen 

na het ontdekken van uw fout. De arbiter zal 

dan bepalen hoe daarmee moet worden 

omgegaan. 

 

 Als uw partner een verkeerde uitleg gaf... 

 

... mag u dat op geen enkele manier laten 

merken. Elke vorm van verrassing of ver-

bijstering is een vorm van ‘ongeoorloofde 

informatie’. 

 

U mag ook op geen enkele wijze gebruik-

maken van partners misverstand. 

Als uw bod harten belooft, en partner vertelt 

de tegenstanders dat hij uw bod als interesse  

ziet voor een heel andere kleur, mag u niet  

nóg een keer harten bieden om partner te 

wekken. U moet partners actie zien als een 

correcte reactie op uw bieding en zelfs niet 

de schijn wekken dat u gebruik maakt van 

de ongeoorloofde informatie! 

 

• Op het moment dat uw partner de 

verkeerde uitleg geeft, mag u géén 

arbitrage vragen en niets laten merken van 

zijn/haar vergissing! 

 

• Als het bieden is afgelopen, en u wordt 

leider of dummy, moet u de verkeerde uitleg 

direct herstellen! Vraag daar de arbiter bij, 

want het is mogelijk dat het bieden nog mag 

worden hervat! 

• Als u tegenspeler wordt, moet u de 

verkeerde uitleg melden ná de laatste slag. 

Ook als de tegenstanders niets merkten van 

de verkeerde uitleg, bent u verplicht de 

arbiter na het spelen te waarschuwen!  

 

 U bood verkeerd, partner alerteert en 

geeft de juiste uitleg, waardoor u weet 

dat uw bod verkeerd was… 

 

De combinatie biedvergissing met de juiste 

uitleg is op zich geen overtreding. Een 

biedvergissing mag u maken. U bent wél in 

overtreding zodra u laat merken dat u zich 

vergiste, of als u die juiste uitleg van uw 

partner gebruikt bij het verdere bieden. Ook 

als partner alerteert, zonder dat wordt 

gevraagd naar de betekenis, is dat alert 

voor u verboden informatie. U zult met de 

acties van partner moeten omgaan zoals u 

ook zou hebben gedaan zónder die 

alarmbel van het alert. 

 

In tegenstelling tot het geven van verkeerde 

uitleg, hoeft u een gemaakte biedfout niet 

aan de tegenstanders te melden. 
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Daar is echter wel één uitzondering op. Een 

storende conventie, zoals Ghestem, Muider-

berg, Multi, moet u goed beheersen. U loopt 

namelijk het grote risico dat de arbiter een 

biedfout met de correcte uitleg toch ziet en 

behandelt als een verkeerde uitleg aan uw 

tegenstanders! 

 

Omgaan met een denkpauze 

 
Als een speler duidelijk lang nadenkt voordat 

hij een bieding doet, kán dat ongeoorloofde 

informatie geven. De speler geeft met zijn 

denkpauze in ieder geval de informatie dat 

hij iets heeft om over na te denken, en 

daarmee dat zijn uiteindelijke actie op de 

grens zal liggen van een andere bieding. 

 

Let wel, vaak gaat er ongeoorloofde 

informatie over tafel als een denkpauze 

wordt gevolgd door een negatieve bieding, 

meestal ‘pas’. Als iemand lang nadenkt na 

de 1♠-opening van zijn partner en vervolgens 

vraagt naar het aantal azen met 4SA, geeft 

de denkpauze geen concrete informatie 

over partners afwegingen. Wat betekent dat 

er ook geen sprake kan zijn van ongeoor-

loofde informatie. 

 

 Bieden na een denkpauze van partner 

mag... 

 

... op voorwaarde dat uw hand uw actie 

volledig rechtvaardigt zónder de informatie 

die de denkpauze geeft. 

 

 Als een tegenstander actie onderneemt 

na een denkpauze van zijn partner… 

 

… en u niet uitsluit dat die denkpauze toch 

van invloed zou kunnen zijn, kunt u daar als 

volgt mee omgaan. 

 

1. U stelt vast welke speler volgens u 

nadacht, en zegt dat u het recht om het 

inzicht van de arbiter te vragen even in 

de koelkast zet tot na de dertiende slag. 

2. Als de tegenstanders de denkpauze 

ontkennen, is dat een reden om de 

arbiter metéén uit te nodigen. 

3. Als u niet zeker weet of de denkpauze 

een rol speelde en u vermoedt dat u 

hierdoor benadeeld bent, vraagt u naar 

het inzicht van de arbiter. Die heeft daar 

immers voor doorgeleerd. 

 
Uit Gids voor bridge van Rob Stravers 

www.bridge.nl/documenten/GidsVoorBridge.pdf  

 

    
 

Sinterklaasdrive  3 december 2013 

 

 

http://www.bridge.nl/documenten/GidsVoorBridge.pdf
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Secce hartenaas 

Een echtpaar speelt samen een bridgetoernooi.  

Mevrouw opent 2SA en gaat even later down in 3SA.  

Er wordt harten gestart en ze blijkt hartenaas sec te hebben.  

Haar man vraagt geirriteerd: ‘Hoe kun je nu 2SA openen met een secce aas?’ 

Vol venijn antwoordt zij: ‘Pfff, of jij nooit 2SA opent met een secce aas!’ 

‘Tja, dat wel’, zegt de man, ‘maar toch niet met hártenaas...!!!’ 

 

Uit: Dappere Dirk dubbelt – Marcel Winkel 
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Oplossing bridgeprobleem 

 

Zuid speelt 6. West komt uit met H. Deze 

wordt in Zuid genomen  met A.  

Zuid speelt nu A, H en 3. Op H verdwijnt 

in Noord 9, 3 wordt getroefd in Noord.  

Noord vervolgt met A en V: Oost dekt met 

H (anders verdwijnt in Zuid een harten) en 

Zuid troeft. Zuid speelt een kleine ruiten naar 

A in Noord, die vervolgt met B waarop in 

Zuid een harten verdwijnt.  

Noord speelt vervolgens een kleine klaveren 

die in Zuid wordt getroefd.  

De volgende situatie, met Zuid aan slag, is nu 

ontstaan: 

 

Zuid vervolgt met 10. West moet troeven 

(anders verdwijnt in Noord de laatste harten en 

troeft Zuid zijn laatste harten in Noord); Noord 

troeft nu over en speelt zijn laatste klaveren.  

Oost kan nu wel of niet troeven: in beide 

gevallen verdwijnt in Zuid de laatste harten en 

maakt Oost alleen troef H. 

 

Bart Moors 

 
 

 
 

Superster 

Helen Sobel wordt gezien als de sterkste 

speelster aller tijden. Ze vormde met 

Charles Goren een succesvolle combina-

tie die gedurende 20 jaar zo ongeveer 

alles won wat er te winnen viel. 

Goren was een beroemde bridge-auto-

riteit en als ze speelden dromde het 

publiek dan ook in groten getale om 

hun tafel. 

Een toeschouwer vroeg eens aan Helen: 

“Hoe voelt het om met zo’n superster te 

spelen?” “Vraag het hem zelf maar”, was 

het bitse antwoord. 

 

Uit: Bridgetips 3 – Sint en Schipperheyn 

  6  

 10 9 6 

 A 10 8 5 

 A V B 5 3  
 

 V B 9    N  8 7 5 4 2 

 H V B 7 5 W  O  8 2 

 4 2   Z  H 7 

 7 6 4   H 9 8 2 
  A H 10 3  

 A 4 3 

 V B 9 6 3 

 10 

    

 10  

 10 8  

 3  
 

     N  8 7  

 V B 7 W  O  8  

 4   Z  H  

     
  10  

 4  

 V B  
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Goede en slechte spelers 

 

Een goede speler: 

 

 Trekt zo snel mogelijk troef, tenzij er een 

goede reden is om daarmee te wachten. 

 

 Luistert aandachtig naar de mening van 

zijn/haar partner 

 

 Doubleert informatief met 13 punten en be-

handelt dat spel daarna als relatief zwak; op 

partners stoel behandelt hij/zij een spel met 

10 punten als relatief sterk 

 

 Speelt alleen conventies die een logische 

aanvulling vormen op een goed 

samenhangend biedsysteem 

 

 Incasseert een tegenslag en gaat door alsof 

er niets gebeurd is 

 

 Neemt zelf een beslissing 

Een slechte speler: 

 

 Trekt geen troef als dat in het vorige spel de 

goede speelwijze bleek te zijn. 

 

  Wacht alleen maar op de kans om zijn eigen 

mening te ventileren 

 

 Blijft doorbieden met een sterk spel of past 

met een zwak spel; ook als partner 

voortdurend op de rem trapt, dan wel vol 

gas geeft 

 

 Speelt zoveel mogelijk conventies, ook als 

hij/zij de eventuele consequenties niet 

geheel kan overzien 

 

 Probeert een slecht spel ‘goed te maken’, als 

regel leidend tot nog een slecht spel 

 

 Kritiseert de beslissing die hij zijn partner heeft 

laten nemen 

 
Uit: Bridgetips 4 – Sint en Schipperheyn 

    
 

 
 

Kaartspelers – Johan Dijkstra (te zien in het Groninger Museum) 
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Slotdrive  4 juni 2013 
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Agenda voor  algemene ledenvergadering   

op 14 januari 2014  

 

Aanvang:  19.15 uur 

Locatie:  Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4 in Delft. 

 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Notulen van de ALV van 15 januari 2013 

 

3. Jaarverslag van de secretaris 

 

4. Financiën 

 

5. Bestuursleden 

Reglementair zijn de voorzitter en een algemeen lid aftredende 

bestuursleden. Beiden stellen zich herkiesbaar.  

   

6. Commissies 

a. Kascontrole commissie 

b. Technische commissie 

c. Commissie van beroep 

d.  Lustrumcommissie 

 

7. Jaarprogramma 2014-2015 

 

8. Wedstrijdzaken 

 

9. Rondvraag 

 

10. Sluiting 
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Concept-notulen van de algemene ledenvergadering 

op 15 januari 2013 

 

Aanwezig:  

Het bestuur: 

 Anke Hom (voorzitter) 

 Trudi Bommelé (penningmeester) 

 Nelleke van der Lee (secretaris) 

 Milton Russel (lid) 

 Jenny Omvlee (lid) 

 

37 leden: 

Johan Boonmann, Joke Boot, Marijke Bouwmeester, Jan Bouwmeester, Ans Christiaanse, Olaf 

Duin, Helmi Faessen, Hermien van Geest, Jack Graveland, Marijke Graveland, Eliza Guse, 

Gaby de Haan, Sjoerd de Haan, Ronald Halkes, Arné Heijmans, Ank Hoogeveen, Daan 

Hoogwater, Marijke Jansen, Gerda Janssen, Loes Janssen, Henk Kras, Fred van Leeuwen, Jan 

Lieben, Bart Moors, Gert Mur, Jacques Nonhebel, Anneke Nonhebel, Aad van ’t Noordende, 

Leo Pruijsers, Marian Reijmers, Ton Romeijn, Ria Schoneveld, Martha Schütz, Hedy Steensma, 

Hein van Velzen,  Peter Vink en Frans de Vreede. 

 

Afwezig:  

18 leden: 

Lidy Bochove, Jan van Dinten, Hans van Geest, Gerrit Hakvoort, Nico Heinrichs, Marinus Hom, 

Wil Jutte, Piet van Laarhoven, Rossend Llurba, Ellis MacConalogue, Ton Mulder, Henk van Oers, 

André Schimmel, Juul Vercauteren, Alex Visser, Ilonka Wegener, Stien Wijnmaalen en  

Jan van der Zanden. 

 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering met hamer 

om 19.15 uur en heet allen welkom.  

 

De voorzitter is verheugd over de goede 

opkomst, ondanks de slechte weersomstan-

digheden. 

 

Er zijn dit jaar geen certificaten meesterpunten 

uit te delen. 

 

De huidige locatie aan de Brasserskade is niet 

gegarandeerd, maar zolang het mag en kan 

blijven we gewoon. Het bestuur heeft wel al 

alternatieve locaties bezocht, mochten we 

toch moeten vertrekken. 

 

In februari/maart 2013 wordt er weer een 

bridgeweekend georganiseerd. Trudi Bommelé 

pakt dit op samen met 2 andere personen. 

Zodra de informatie en data bekend zijn wordt 

dit gecommuniceerd aan allen. 

 

Volgend jaar (2014) bestaat Bridgeclub 

Prometheus 5 jaar. Er wordt daarom een 

lustrumcommissie in het leven geroepen. Jenny 

Omvlee heeft zich al aangemeld. Wie doet 

met haar mee? Heeft u interesse, geef het aan 

haar door. 

 

2.  Notulen van de Algemene 

Ledenvergadering van 17 januari 2012 

De notulen worden goed gekeurd met dank 

aan de secretaris.  

 

3.  Jaarverslag van de secretaris 

De secretaris heeft geen aanvullingen op het 

jaarverslag dat terug te vinden is in het Ei van 

december 2012. Er zijn geen vragen of 

opmerkingen. 

 

4.  De financiën 

De penningmeester licht het jaarverslag en de 

begroting toe.  

 

Door het kleinere aantal leden komt er minder 

geld binnen. Maar de uitgave aan het NBB is 

om dezelfde reden ook lager. 

 

Het subsidiebedrag van de gemeente Delft is 

de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. 

Door bezuinigingen is dit een aflopende 
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meevaller voor de club en wordt 2012 het 

laatste jaar waarvoor nog subsidie kan worden 

aangevraagd. 

 

Het potje met reserveringen voor spelmateriaal 

is aardig vol. Het bestuur acht het niet nodig 

om na dit jaar meer geld hiervoor opzij te 

zetten.  

 

De contributies voor 2013 blijven gelijk. Wel 

komt er een verandering in het vorderen van 

de contributie. Bridgeclub Prometheus gaat de 

contributie voortaan innen via een incasso. Het 

is minder belastend voor de penningmeester 

en is daarnaast ook goedkoper. 

 

Marian Reijmers vraagt of het ledengeld van 

2012 wel allemaal is betaald. Dat bevestigt de 

penningmeester, maar het heeft haar wel veel 

tijd gekost.  

 

Sjoerd de Haan, de voorzitter van de kas-

commissie, neemt het woord. Hij verzoekt de 

vergadering om het bestuur decharge te 

verlenen voor het in 2012 gevoerde financiële 

beleid en beheer. De penningmeester neemt 

het verslag hiervan in ontvangst. 

 

5.  Bestuursleden 

De secretaris en een algemeen lid zijn 

reglementair aftredend. Nelleke van der Lee en 

Jenny Omvlee stellen zich beiden herkiesbaar 

en er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. 

Zij worden met dank en applaus weer in het 

bestuur opgenomen. 

 

6.  Commissies 

Door diverse omstandigheden waren er veel 

open plekken in de commissies. De voorzitter 

heeft na het uitblijven van spontane reacties, 

leden persoonlijk benaderd. Het bestuur is erg 

blij met de positieve resultaten hiervan. 

 

A. Kascommissie 

Sjoerd de Haan krijgt versterking van Johan 

Boonmann en Fred van Leeuwen. 

 

B. Technische commissie 

Mede door de onduidelijkheid van de taak-

omschrijving heeft de TC in 2012 weinig kunnen 

betekenen. Hierdoor hebben Nico Heinrichs en 

Wil Jutte zich terug getrokken uit de commissie. 

Inmiddels is de taakomschrijving op papier 

gezet en zijn Jacques Nonhebel en Marijke 

Bouwmeester benaderd om samen met Leo 

Pruijsers de TC weer betekenisvol voor de club 

te maken. Het bestuur is verheugd te kunnen 

melden dat beiden de uitdaging aangaan.  

Milton Russel is de afgevaardigde van het 

bestuur die bij de vergaderingen van de TC 

aanwezig zal zijn. 

 

C. Commissie van beroep 

Piet van Laarhoven en Bart Moors zijn bereid 

gevonden in deze commissie deel te nemen.  

 

7.  Jaarprogramma 2013-2014 

Het concept jaarprogramma 2013 -2014 staat 

in het Ei december 2012. Milton meldt dat de 

datum van Ruitenboer in 2014 onder voor-

behoud is, omdat de officiële datum nog niet 

bekend is.  

 

8.  Wedstrijdzaken 

Viertallen 

In 2012 hebben we niet meegedaan. Dit jaar 

willen we wel weer graag meedoen. 

 

Cursus 

Onze huidige locatie geeft geen mogelijk-

heden om te groeien en ook niet om cursussen 

te organiseren. Daar hebben we simpelweg 

geen ruimte voor. De voorzitter geeft aan dat 

ODD daar wel een geschikte club voor is. Zij 

verwijst geïnteresseerden door naar hun site 

http://www.onedowndelft.nl.  

 

9.  Rondvraag 

Ans Christiaanse heeft zin in het bridge-

weekend. Is er al iets meer bekend over de 

datum of de locatie? Nee, nog niet. Zodra dat 

wel het geval is wordt dit gecommuniceerd. 

 

10.  Sluiting 

Na een dankwoord voor de inzet aan Ria 

Schoneveld voor het reilen en zeilen van de bar 

sluit de voorzitter om tien over half acht de 

jaarvergadering. 

 

 

De secretaris, 

Nelleke van der Lee-Parlevliet 
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Jaarverslag  2013

 

Het is begin december als ik dit verslag maak. 

Ik kijk terug op een rustig, maar een beetje 

rommelig jaar qua clubgevoel. Het is een 

gevoel en daardoor lastig uit te leggen.  

Maar dat het rommelt, blijkt helaas uit het 

aantal opzeggingen dit jaar. Daarover  leest u 

verderop in het verslag. Maar laat ik positief 

blijven en hopen dat het tij gaat keren.  

 

Bestuur 

Het bestuur is in 2013 niet gewijzigd en bestaat 

uit vijf personen; de voorzitter Anke Hom, de 

penningmeester Trudi Bommelé, algemene 

leden Jenny Omvlee en Milton Russel en de 

secretaris is ondergetekende. 

In 2014 komen er twee vacatures in het bestuur, 

omdat de voorzitter en een algemeen lid 

aftreden. Beide bestuursleden stellen zich 

herkiesbaar, maar geven met alle plezier het 

spreekwoordelijke stokje - of in het geval van 

de voorzitter de hamer  - over. 

 

Ondersteuning 

Het bestuur wordt ondersteund door de 

volgende commissies: de Technische 

Commissie, de Commissie van Beroep en  

de Kascontrole commissie.  

Daarnaast hebben we een eigen blad het Ei. 

Jenny Omvlee is de redacteur en zij is tevens 

de webmaster van onze site www.bridgeclub-

prometheus.nl. Ze doet het al een aantal  jaren, 

maar ze blijft enthousiast en nauwgezet. 

Hierdoor is de site actueel en is het blad altijd 

weer een genoegen om te lezen. Wat fijn dat 

ze dat doet. Hulde! 

 

Leden 

Het jaar 2013 begonnen we met 60 leden. 

Nieuwkomers zijn Tiny Pijnacker en Joop Keus. 

We heten ze van harte welkom bij onze club. 

Maar zoals ik in het voorwoord al liet door-

schemeren, eindigen we het jaar met minder 

leden. De volgende personen hebben om 

diverse redenen hun lidmaatschap opgezegd; 

Lidy Bochove, Jan & Marijke Bouwmeester, Jan 

van Dinten, Stien Wijnmaalen, Wil Jutte, Hans 

van Geest, Ellis McConalogue, Ilonka Wegener 

en Juul Vercauteren.  

Daarmee komt het ledental per 1 januari 2014 

op 52 te staan. 

 

 

 

Bar 

De bardienst wordt door een energiek persoon 

gerund, die dat ook uitstraalt in haar doen en 

laten. Ria Schoneveld: dankjewel voor je inzet! 

Wist u trouwens dat er op de bar een fooienpot 

staat? Met de opbrengst worden de hartige 

hapjes later op de avond gefinancierd.  

De prijzen van de consumpties zijn in 2013 na 

de zomervakantie gewijzigd. De koffie steeg 

naar 1 euro en de thee naar 0,75 euro.  

De prijs voor de frisdrank, wijn & bier bleef 

ongewijzigd. Respectievelijk €1,00 en €1,50.  

 

Locatie 

De stijging van de prijs van de thee & koffie 

kwam door de overname door de organisatie 

Participe. Die rekende opeens een behoorlijke 

huurprijs per uur voor gebruik van de locatie. 

Hierdoor zijn we een stuk meer gaan betalen 

per 1 september 2013.  

Hiermee is gelijk het grote pluspunt van de 

locatie aan de Brasserskade komen te 

vervallen; het was relatief erg goedkoop.  

De ruimte is echter beperkt en daardoor 

kunnen we maar niet groeien. Daarnaast heeft 

het nog meer minpuntjes.  

Het bestuur heeft daarom besloten om actief 

op zoek te gaan naar een andere locatie. 

Daarbij viel ons oog wederom op wijkcentrum 

De Vleugel aan de Aart van der Leeuwlaan 4 

te Delft. Ik gebruik het woord ‘wederom’: vorig 

jaar waren we namelijk ook al op zoek gegaan. 

Toen kwam dat door de onzekere toekomst 

over het voortbestaan van de locatie aan de 

Brasserskade. Die locatie bleef echter open en 

voor ons beschikbaar. 

Maar zoals het er op dit moment naar uitziet, 

gaan we in het nieuwe jaar wel degelijk 

verhuizen en kunnen we een frisse herstart 

maken. En als het goed is, is daar ook 

gelegenheid om te groeien. Zowel in ledental 

als in het warme clubgevoel.  

 

Dan sluit ik af met u veel bridgeplezier toe te 

wensen in 2014 zonder veel gerommel! 

 

De secretaris   

Nelleke van der Lee-Parlevliet 

 

   

http://www.bridgeclub-prometheus.nl/
http://www.bridgeclub-prometheus.nl/


Competities en drives 2013 

Hieronder de 5 hoogste scores van de competities: 

 

Wintercompetitie (8-1-2013 t/m 11-2-2013) 

 

Eindstand A-lijn: 

 1 Hoogwater/Pruijsers 55,62% 

 2 Guse/Moors 55,28% 

 3 van Dinten/Wijnmaalen 54,85% 

 4 Duin/Heijmans 54,14% 

 5 Graveland/van Laarhoven 53,26% 

 

Eindstand B-lijn: 

 1 Hakvoort/Llurba 63,56% 

 2 van Geest/Jutte 57,30% 

 3 Mulder/Russel 53,79% 

 4 Bochove/van der Zanden 50,91% 

 5 Bouwmeester/Bouwmeester 50,35% 

 

Voorjaarscompetitie (19-2-2013 t/m 9-4-2013) 

 

Eindstand A-lijn:  

 1 Hakvoort/Llurba 58,47% 

 2 van Dinten/Wijnmaalen 57,32% 

 3 Duin/Heijmans 56,97% 

 4 Guse/Moors 55,90% 

 5 Kras/de Vreede 54,84% 

 

Eindstand B-lijn:  

 1 Nonhebel/Nonhebel 55,59% 

 2 Jansen/van der Lee 54,64% 

 3 van Oers/Visser 52,60% 

 4 Boonmann/Lieben 52,41% 

 5 Hom/Hom 51,00% 

 

Slotcompetitie (16-4-2013 t/m 28-5-2013) 

 

Eindstand A-lijn:  

 1 Kras/de Vreede 54,69% 

 2 Hoogwater/Pruijsers 53,26% 

 3 Romeijn/van Velzen 52,12% 

 4 Guse/Moors 52,02% 

 5 van Dinten/Wijnmaalen 51,41% 

 

Eindstand B-lijn:  

 1 Bouwmeester/Bouwmeester 55,69% 

 2 de Haan/de Haan 54,19% 

 3 Bommele/Heinrichs 53,60% 

 4 Christiaanse/van Geest 52,29% 

 5 Mulder/Russel 51,95% 

 

Herfstcompetitie (3-9-2013 t/m 8-10-2013) 

 

Eindstand A-lijn: 

 1 Hakvoort/Llurba 60,59% 

 2 Graveland/van Laarhoven 56,82% 

 3 Hoogwater/Pruijsers 54,57% 

 4 Romeijn/van Velzen 53,05% 

 5 Christiaanse/van Geest 51,91% 

 

Eindstand B-lijn: 

 1 Duin/Heijmans 66,22% 

 2 Mur/Schimmel 53,57% 

 3 Boonmann/Lieben 51,74% 

 4 Hom/Hom 50,55% 

 5 Janssen/Schoneveld 50,09% 

 

Tussencompetitie (15-10-13 t/m 10-12-13) 

 

Eindstand A-lijn:  

 1 Guse/Moors 56,98% 

 2 Hoogwater/Pruijsers 56,61% 

 3 Romeijn/van Velzen 53,89% 

 4 Duin/Heijmans 53,70% 

 5 Halkes/Janssen 52,55% 

 

Eindstand B-lijn:  

 1 Keus/van der Zanden 57,47% 

 2 van Geest/Jutte 54,90% 

 3 van ’t Noordende/Vink 52,99% 

 4 Bouwmeester/Bouwmeester 51,89% 

 5 Reijmers/Schütz 50,32% 

 

 

 



Vervolg Competities en drives 2013 

Hieronder de 5 hoogste scores van de drives: 

 

Ruitenboer (5-3-2013) 

 

 1 Hom/Hom 64,09% 

 2 van ’t Noordende/Vink 60,98% 

 3 Guse/Moors 60,80% 

 4 Janssen/Schoneveld 60,68% 

 5 Hakvoort/Llurba 58,52% 

 

Paasdrive (26-3-2013) 

 

 1 Hakvoort/Llurba 64,58% 

 2 Kras/de Vreede 6136% 

 3 Duin/Heijmans 60,98% 

 4 Graveland/van Laarhoven 59,28% 

 5 Visser/van der Zanden 57,77% 

 

Slotdrive (4-6-2013) 

 

 1 Halkes/Janssen 61,57% 

 2 Hoogwater/Pruijsers 59,95% 

 3 Graveland/van Laarhoven 58,33% 

  Romeijn/Graveland 58,33% 

 5 Janssen/Schoneveld 57,87% 

 

 

Sinterklaasdrive (3-12-2013) 

 

 1 Mur/Schimmel 61,11% 

  Romeijn/van Velzen 61,11% 

 3 Hakvoort/Llurba 60,59% 

 4 Janssen/Schoneveld 58,51% 

 5 Graveland/van Laarhoven 55,73% 

 
    

 

 

Clubkampioen 2012-2013 

   Daan Hoogwater en Leo Pruijsers 

 

Slemkampioen 2012-2013 

   Eliza Guse en Bart Moors 

 

Clubmeesterpuntenladder 2012-2013 

   Daan Hoogwater 

 

 

 

    

 
Clubkampioen 2012-2013: Leo Pruijsers en Daan Hoogwater 
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Concept-jaarprogramma seizoen 2014-2015 

 

 september 2014 

 2 Herfstcompetitie 1 

 9 Herfstcompetitie 2 

 16  Herfstcompetitie 3 

 23 Herfstcompetitie 4 

 30 Herfstcompetitie 5 

 

 oktober 2014 

 7 Herfstcompetitie 6 

 14  Tussencompetitie 1 / 

  Districtsviertallencompetitie 1 

 21 Vrij spelen 

 28 Tussencompetitie 2 / DVC 2 

 

 november 2014 

 4 Tussencompetitie 3 / DVC 3 

 11  Tussencompetitie 4 / DVC 4 

 18  Tussencompetitie 5 / DVC 5 

 25 Tussencompetitie 6/ DVC 6 

 

 december 2014 

 2 Sinterklaasdrive 

 9  Tussencompetitie 7 /DVC 7 

 16 Wintercompetitie 1 

 23 Kerstdrive  

 30 Geen bridge 

januari 2015 

 6 Wintercompetitie 2 

 13 Jaarvergadering / Wintercompetitie 3 

 20 Wintercompetitie 4 

 27 Wintercompetitie 5 

 

 februari 2015 

 3 Wintercompetitie 6 

 10  Voorjaarscompetitie 1 

 17 Voorjaarscompetitie 2 

 24  Voorjaarscompetitie 3 

 

 maart 2015 

 3 Voorjaarscompetitie 4 

 10  Ruitenboer  

 17 Voorjaarscompetitie 5 

 24  Voorjaarscompetitie 6 

 31  Paasdrive  

 

 april 2015 

 7 Slotcompetitie 1 

 14 Slotcompetitie 2 

 21 Slotcompetitie 3 

 28  Slotcompetitie 4 

 

 mei 2015 

 5  Geen bridge 

 12  Slotcompetitie 5 

 19 Slotcompetitie 6 

 26  Slotdrive 
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Speeldata en corvee 2014 

 

Gewijzigde versie. De corveebeurten in 

maart/april/mei zijn aangepast, zie *. 

 

januari   

Johan Boonmann 

Marijke Graveland 

Alex Visser 

 

Wintercompetitie 

7  WC 1 

14  ALV / WC 2 

21 WC 3 

28  WC 4 

 

februari   

Daan Hoogwater 

Gaby de Haan 

Sjoerd de Haan 

 

4 WC 5 

11  WC 6 

Voorjaarscompetitie 

18  VC 1 

25  VC 2 

 

maart   

Ton Romeijn 

Hein van Velzen 

Ank Hoogeveen* 

 

4 VC 3 

11  Ruitenboer 

18 VC 4 

25  VC 5 

 

april   

Marinus Hom 

Henk van Oers * 

Ans Christiaanse * 

  

1  VC 6 

Slotcompetitie  

8  SC 1 

15 Paasdrive 

22  SC 2 

29  SC 3 

mei   

Gerda Janssen 

Ronald Halkes * 

Loes Janssen * 

 

 

6  SC 4 

13  SC 5 

20 SC 6 

27  Slotdrive 

 

Bijzondere data 

 

 Ruitenboer 2014 

 11 maart  Voorronde op de club 

 13 april  Halve finale 

 27 april Finale 

 Lustrumfeest 9 mei 2014 

 

    
 

 

 

 

 

 

Tanthofdreef 7 

2623 EW Delft  

015-2618823 

 

www.kontrastdelft.nl 

Verhinderd?  

Svp bijtijds afmelden!  

 

 tot 17.00 uur via onze website: 

www.bridgeclubprometheus.nl    

 tot 18.00 uur door even te bellen met  

Milton Russel: 015-2567910 

 

Telefoonnummer 

 

Een Amerikaans topspeler telt in elke 

kleur die hij heeft het aantal ontbre-

kende kaarten. Hij maakt hiervan een 

telefoonnummer dat dus bestaat uit 4 

cijfers. Wanneer hij bijv. in een schoppen-

contract zit en hij mist daarin 5 

kaarten, dan is het eerste cijfer een 5. 

Mist hij in harten 8 kaarten, dan is het 

tweede cijfer een 8. Het telefoonnummer 

verandert na elke slag, omdat hij de 

kaarten die de tegenstanders in de 

kleuren hebben bijgespeeld van zijn 

telefoonnummer afhaalt. Hij weet als 

geen ander hoeveel kaarten er in het 

eindspel in elke kleur nog inzitten (na 

slag 13 is het telefoonnummer 0000)!  

Toen hij zich een keer vergiste met het 

veranderen van zijn telefoonnummer, 

ging hij down in een dicht contract. 

‘Ach, we draaien allemaal wel eens een 

verkeerd nummer!’, was het opbeurende 

commentaar van zijn partner. 

 

Uit: Dappere Dirk dubbelt – Marcel Winkel 

 

 

Fijne feestdagen  

en  

veel bridgeplezier in 

het nieuwe jaar! 

 

    

http://www.bridgeclubprometheus.nl/

