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De opening 

 

Voor jullie ligt, zoals gebruikelijk aan het eind 

van het jaar, ons clubblad Het Ei. Deze is 

voor een groot deel gevuld met stukken voor 

de jaarlijkse ledenvergadering, die we 

hopelijk in levende lijve kunnen houden, 

maar dat is nog erg twijfelachtig. Daarnaast 

hebben verschillende leden een bijdrage 

geleverd: Gerrit, Fred, Juliet, Olaf en Siebe. 

Onze nieuwe leden Hélène, Marleen en 

Sonja en onze nieuwe secretaris Cock stellen  
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zich voor. Hein leverde een puzzel, bridge-

etiquette op rijm en enkele bridge ‘waar-

heden’. Allemaal heel hartelijk dank, jullie maken 

mijn taak er een stuk gemakkelijker op!  

Hoewel we maar een paar keer live hebben 

gespeeld ontbreken ook deze keer de foto’s niet.  

Hopelijk valt ook dit nummer weer in de smaak!  

Ik wens jullie veel leesplezier en een mooi 

bridgejaar! En blijf gezond! 

 

Jenny Omvlee 
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Van de voorzitter 

 

Beste clubleden, 

 

En er is weer een jaar, 

een corona-jaar, 

voorbij. Een jaar waarin 

we elkaar maar kort 

hebben gezien.  

Na allerlei basisvoor-

schriften van de 

regering kwam er zelfs 

een lockdown en een 

verplicht binnen blijven 

na 20.00 uur ’s avonds. De leden die dat 

wilden konden spelen op Step onder de 

kundige leiding van Ank, Kees, Sjoerd, Huib 

en Lowie. Van elke avond werd een kort 

verslagje gemaakt met vaak daarbij ook 

nog aanvullende informatie over onze 

bridgeclub. Alle vrijwilligers die hieraan 

meewerkten: heel erg bedankt. Zonder jullie 

had alles er nog veel ongezelliger uitgezien.  

 

In juni liepen de cijfers van besmettingen en 

ic-opnames terug, zodanig dat er lang-

zamerhand weer iets mocht. Als bestuur 

hielden we de vinger aan de pols, immers 

we hebben te maken met een groep 

kwetsbare mensen. We hadden regelmatig 

overleg met de andere NBB-clubs in Delft die 

met hetzelfde probleem te maken hadden. 

Op 7 september was het dan toch zo ver: 

we gingen weer fysiek spelen in De Vleugel. 

In eerste instantie met gevaccineerden, 

mensen die Corona hadden gehad of een 

negatieve test hadden gedaan. Weliswaar 

met veel voorzorgsmaatregelen zoals 

desinfecteren van tafels, desinfectiegel, 

afstand houden, vooral niet gaan lopen 

voor er toestemming was, ventileren, enz. 

Ook de bar werd verplaatst en anders 

georganiseerd, maar dat had iedereen er 

voor over. Helaas mochten niet-gevacci-

neerden nog niet meedoen, maar zelfs die 

mochten na een paar avonden weer 

meespelen. Je denkt dan: dat gaat de 

goede kant op, maar nee. We moesten QR-

codes gaan vragen, dus niet-gevaccineer-

den waren opnieuw niet welkom.  

Half november werd er door de regering 

gevraagd om een vrijwillige lockdown, 

resulterend in tenminste drie weken geen 

fysiek bridge. Inmiddels is de lockdown al 

twee keer verlengd, nu tot 14 januari. We 

hadden voor het eind van het jaar een 

sinterklaas- en kerstdrive gepland zijn 

inmiddels weer overgestapt op Stepbridge. 

Dat dan weer wel. De niet-gevaccineerden 

kunnen, als ze wel op Step willen spelen, 

weer meedoen. Zoals Cruijf zei: elk nadeel 

heb een voordeel.  Maar het ziet er niet 

goed uit.  

 

Na het begin van de corona hadden we 

weinig opzeggingen. Inmiddels hebben zich 

meerdere leden gemeld die geen lid willen/ 

kunnen blijven. Als je al zo lang ’s avonds de 

deur niet uit hoeft is een dinsdagavond naar 

De Vleugel wel weer een grote stap. We 

worden ouder en corona waart nog steeds 

rond, ook voor gevaccineerden. Hoe veilig 

ben je?  

En dan hebben we nog het parkeerpro-

bleem. Dit jaar heeft de gemeente besloten 

van het gratis parkeren bij De Vleugel 

betaald parkeren te maken van 12.00 – 

24.00 uur. Dat zou flinke kosten met zich mee 

brengen. Gisolf en Prometheus hebben de 

handen in elkaar geslagen en zijn naar de 

gemeente gestapt voor een vergunning. En 

dat duurde en dat duurde. Half november 

kwam eindelijk de verenigingsvergunning 

zodat 3 kentekens per avond geregistreerd 

konden worden. Tegen aanzienlijke kosten. 

Dat dan weer wel. Omdat zowel Gisolf als 

Prometheus bang zijn daar niet genoeg aan 

te hebben proberen we nog een 2e 

vergunning te krijgen zodat er 6 auto’s 

kunnen parkeren.  

Trouwens: hoewel we dus helaas leden gaan 

missen hebben we er toch ook weer een 

paar bij: Helène Weenink, Marleen Claassen 

en Sonja Nieuwkamer. Wij hopen jullie nog 

vaak te zien (letterlijk) en wensen jullie veel 

speelplezier toe.  

 

Tijdens dit jaar werd ook bekend dat onze 

secretaris Liesbeth haar functie neer zou 

leggen. Zij gaat elders in het land wonen, is 

daar druk mee en wilde per 1 september 

haar taken overdragen. Zij heeft haar 

lidmaatschap opgezegd. Wij willen Liesbeth 

bedanken voor het werk wat ze heeft 

gedaan en de altijd kundige en doordachte 

inbreng. In een bestuur zitten mensen met 
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diverse achtergronden. Liesbeth kon vanuit 

haar achtergrond meedenken en ideeën 

aandragen. Nogmaals bedankt Liesbeth en 

het ga je goed.  

Gelukkig hebben we inmiddels een goede 

vervanger gevonden: Cock Hazeu. Hij zal 

worden voorgedragen als secretaris tijdens 

de ledenvergadering van 1 februari 2022. 

 

Inmiddels heeft ook Sjoerd gezegd te willen 

stoppen. Hij is op zoek gegaan en heeft een 

vervanger gevonden: Siebe Auwerda.  

Siebe zal namens de technische commissie 

als algemeen lid toetreden tot het bestuur. 

Dat wil zeggen… als jullie tijdens de jaarver-

gadering instemmen met zijn voordracht. 

Sjoerd zorgde voor een kort lijntje van 

bestuur naar de TC, was wedstrijdleider 

zowel tijdens het fysieke spelen als tijdens 

Step, schreef stukjes over het verloop van de 

Stepavond, steeds met aanvullende 

informatie, soms zelfs vanaf de camping! 

Bedankt voor je inzet Sjoerd. 

 

Zoals gezegd: op 1 februari 2022 is er een 

ALV. Vorig jaar waren wij genoodzaakt de 

stukken online te versturen en werd jullie 

akkoord gevraagd per mail. Wij hopen 

natuurlijk jullie eerder te zien… maar mocht 

dat niet gaan lukken dan zullen we weer 

gebruik maken van die goede oude mail-

service van Ziggo, Gmail, enz. om - net als 

vorig jaar - te zorgen dat de stukken weer op 

tijd bij iedereen aanwezig zijn voor aanvul-

lingen of om vragen te stellen. 

 

Het bestuur wenst alle leden een fijne 

feestdagen en een goede jaarwisseling.  

 

Marian Reijmers 

    

 

 

Even voorstellen….  

Cock Hazeu 

Als de ALV ermee 

instemt, wordt Cock 

Hazeu per 1 februari 

2022 secretaris van 

Prometheus.  

Even voorstellen dus: 

geboren op de Dag 

van de Arbeid, in  

de Zuidpolder van 

Delfgauw. Middelbare 

schooljaren (CLD) aan de Diepenbrockstraat 

– niet ver van ons clubgebouw. September 

1975 kwam ik terecht op een studentenflat in 

de exotische Alexanderpolder. De andere 

drie op m’n unit van vier konden al bridgen: 

ik moest het dus ook leren. En nog steeds 

vind ik dit het spannendste dat ik in mijn 

Rotterdamse jaren geleerd heb, nog 

spannender dan de macro-economische 

herleide vormvergelijkingen van prof. Van 

der Weijden… 

 

Ik ben dus Rotterdams econoom, en (Leids) 

jurist. Bridgen is maar één van m’n hobbies. 

Naast nog vele andere clubjes en hobbies, 

ben ik vooral fanatiek schaker, hardloper en 

langeafstandswandelaar. In die laatste 

hoedanigheid ben ik sinds een paar jaar 

wandelingen gaan ontwerpen en heb nu 

drie mooie wandelgidsen gemaakt: 

Wandelen in Delfland (2019), Wandelen in 

Rijnland (2020) en Wandelen in Schieland en 

de Krimpenerwaard (2021). Ik doe dat met 

m’n bridge-compaan Peter Kuiper – samen 

zijn we: WandelenDichtbij. 

 

Voor het bridgen heb ik een heel eenvoudi-

ge doelstelling: als we boven de 50 procent 

scoren, ben ik blij; onder de 50 procent 

lichtelijk teleurgesteld – Jantje lacht, Jantje 

huilt dus… 

Als secretaris van Prometheus heb ik ook  

een heel eenvoudige doelstelling: alles zo 

doelmatig mogelijk afhandelen – ‘doelma-

tigheid’ is immers de kern van de economie 

en van de econoom! 

De foto links laat een gezonde bridge-

houding zien: soms houd je je muisstil! 
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Ik wens de club het beste!  

 

Vanwege de situatie zal 

ik niet meer in clubver-

band meespelen. Toch 

draag ik de club een 

warm hart toe en zal in 

2022 nog lid blijven. 

Sinds ik in 1966 lid werd 

van Prometheus-bridge 

heb ik met diverse 

partners gespeeld, o.a. 

Maurice Peereboom, 

Dick van Blitterswijk, Gé van Schaik en last 

but nog least Rossend  Llurba. Ik ben nog 

enkele jaren voorzitter geweest.  

 

Een spel wil ik nog aanhalen. Tijdens een 

lustrum-drive speelde ik samen met Gé.   

We moeten 3SA maken, waarbij de harten 

als volgt verdeeld waren. 

 

N: B xx      Z: A xxxx      W: V 10 x      O: H x 

 

Noord heeft geen enkele aankomer.  

Hoe maak ik als Zuid 4 slagen?  

Natuurlijk was de verdeling van de kaarten 

van Oost en West voor Zuid onbekend. 

Normaal verliest Zuid 2 slagen, tenzij  West  

de Heer en Vrouw sec heeft. Dan kan  Zuid 

het Aas spelen en daarna een kleintje na. 

Ik speelde evenwel eerst een kleintje uit Zuid 

naar de Boer. Vervolgens heeft West een 

probleem. Hij zette de Vrouw!  Later weer 

aan slag  speelde Zuid het Aas, waaronder 

de Heer viel. De overgebleven 10 viel onder 

de Boer, zodat Zuid slechts één slag verliest. 

 

Ik wens de club het beste!       

 

Gerrit Hakvoort 

    

 

Even voorstellen….  

Marleen Claassen 

Nooit gedacht dat ik “fanatieke gevoelens” 

zou ontwikkelen ten aanzien van spelletjes. 

Bij bridgen merk ik dat ik mezelf steeds wil 

verbeteren en wil blijven leren. Na de Flits 1 

en Flits 2-cursus veranderde de wereld, zowel 

persoonlijk als vervolgens door corona, 

waardoor er van spelen niets kwam. Samen 

met Sonja Nieuwkamer friste ik mijn kennis 

weer op tijdens een stuk herhaling van Flits 2. 

En al snel was het besluit genomen om lid te 

worden van Prometheus, vanwege sfeer en 

praktische redenen. 

Als ik niet bridge, werk ik als re-integratie-

coach/loopbaancoach, mantelzorg ik 

samen met broer en zus in toenemende 

mate voor onze ouders (en praat ik met mijn 

vader over bridgen), zie ik graag mijn twee 

uitwonende kinderen langskomen, start ik in 

februari weer met een 

opleiding en heb ik 

ook nog wat andere 

hobbies. 

Samengevat: Vervelen 

staat niet in mijn 

woordenboek. 

O ja, ik ben 55 jaar en 

heb een (bridgende) 

vriend, die op afstand 

woont. 

 

    

 

Siebe’s kaartcombinaties (A) 

Een bridger beschikt bij het spelen van een 

contract over een hele gereedschapskist 

aan speelhulpmiddelen. Jullie kennen er vast 

wel een paar, bijvoorbeeld: snijden, lange 

kleur vrijspelen, introevers maken.  

Misschien minder bekend is het gebruik 

maken van standaardspeelwijzen bij 

bepaalde combinaties van kaarten van 

leider en dummy. Hieronder een aantal 

voorbeelden. Uitgangspunt is dat er geen 

entreeproblemen zijn en dat er over het zitsel 

geen aanvullende informatie (bv. uit de 

bieding) is. 

 

Kaartcombinatieserie A:  

Welke speelwijze geeft bij de onderstaande 

kaartcombinaties van zeven kaarten in één 

kleur de meeste kans op het halen van 

minstens drie slagen?  

A1 Noord  A H x x 

  Zuid   B x x 

A2 Noord  A H 9 x 

  Zuid   B x x  

A3 Noord  A H 10 9 

  Zuid  x x x 

 
De antwoorden vind je op pagina 7. 
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Rossend, Ruitenboer en 

Stepbridge 

 

Dit jaar heb ik in goed overleg met mijn 

vaste partner Elly best wel vaak met Rossend 

gespeeld op Stepbridge. Zo zijn we door de 

halve finale van Ruitenboer gekomen en 

hebben in de finale gespeeld. Natuurlijk zijn 

we wel in de kelder van dit toernooi 

geëindigd maar het was toch leuk aan zo’n 

groot toernooi mee te doen. Ik weet nog dat 

dit plaats vond op twee zonnige zondagen, 

maar in korte broek 

voor de open tuindeur 

spelend  was het best 

te doen. 

 

Ik vind trouwens 

StepBridge echt een 

heel goed alternatief 

voor als de clubs in 

lockdown moeten. 

Het heeft ook zo zijn voordelen: 

• Je hoeft je kaarten niet vast te houden en 

ze worden automatisch gesorteerd. 

• Je kan niet voor je beurt bieden of 

onderbieden en wordt automatisch 

gedwongen 10 seconden te wachten als 

er voor je een stopbod wordt gedaan. 

• Je kan niet voor je beurt uitkomen of 

verzaken en je hoeft niet te hannesen met 

je biedbakje waardoor je weleens je 

consumptie omgooit. 

• Je kan van ieder spel direct met Double 

Dummy Solver opzoeken wat het beste 

contract was en hoe je dit had moeten 

uitspelen. 

 

Ik weet nog de laatste avond  dat ik met 

Rossend speelde dat hij zei dat hij in het 

ziekenhuis opgenomen moest worden voor 

acute leukemie en zijn overlevingskansen 40 

tot 60% zijn. 

Toen wist ik even niet wat ik zeggen moest. 

Uiteindelijk zei ik: ik zou voor 60% gaan! 

Waarop hij zei: we gaan vanavond voor 60% 

en dat hebben we toen ook dik gehaald. 

Ik hoop zo dat zijn stamcellentransplantatie 

lukt en hij nog een hele tijd kan bridgen. 

 

Fred Slemmer 
 

 

    

Even voorstellen…  

Hélène Weenink 

Hallo medebridgers 

van Prometheus, als 

nieuw lid zal ik me 

even aan jullie 

voorstellen. 

Mijn naam is Hélène 

Weenink, ik ben 

geboren in 

Rotterdam en heb 

die stad verlaten om 

in Utrecht wiskunde 

te gaan studeren. In 1980 ben ik voor de 

liefde naar Delft verhuisd. Nooit spijt van 

gehad! Niet van de liefde en niet van Delft...  

Ik heb jarenlang gewerkt aan de Haagse 

Hogeschool als docent Informatica.  

Bridge is ruim 20 jaar geleden in mijn leven 

gekomen door een cursus van Prometheus, 

gegeven door Evert Angad Gaur. Een 

aantal leden van de club ken ik nog uit die 

tijd. Ik heb lang alleen maar thuis gebridged 

met een biertje en wat nootjes erbij, maar 

ben uiteindelijk toch op een club 

terechtgekomen, DBC. Later ging ik ook met 

Bart en Toine bridgen bij ODD, als trio. Dit 

jaar hebben mijn partner André en ik DBC 

verlaten, omdat het een te sterke club voor 

ons geworden was, we bridgen nu bij ODD. 

Bij Prometheus zal ik niet ieder dinsdag 

komen, maar wel regelmatig. Ik bridge dan 

met Bart of Toine of als invaller. 

 

    
 

Siebe’s kaartcombinaties (B) 

Nog een drietal kaartcombinaties; deze zien 

er heel anders uit dan die van combinatie-

serie A.  

Zoek de meest kansrijke speelwijze. 

 

 B1 Noord  H V x x x x x    

   Zuid  x  

     Hoe haal je 6 slagen? 

 B2 Noord  V x   

   Zuid  H x x x x x  

     Hoe haal je 5 slagen? 

 B3 Noord  V x x   

   Zuid H x x x x 

     Hoe haal je 4 slagen? 

 

De antwoorden vind je op pagina 9. 
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Olaf’s bridgeprobleem 1 

Hoe maakt Zuid 6? 

 

 

Het biedverloop is als volgt:  
 

Noord Oost Zuid West 

     2 pas 

6 pas pas pas  
 

West komt uit met ♥4. Wat is de beste 

speelwijze?  

       

Olaf Duin  De oplossing staat op pagina 21. 

    

 

Siebe’s antwoorden serie A 

 

Antwoord kaartcombinatie A1 

 Noord  A H x x   

 Zuid   B x x  

 Oost/West hebben samen V 10 9 x x x 

 

Speel het aas en daarna klein naar de boer. 

Je neemt de kans op V sec mee en maak 

zeker drie slagen als Vx(xxx) bij oost zit. Tegen 

Vx bij west helpt alleen AH slaan; de kans 

dat de honneur bij de vierkaart zit is echter 

veel groter dan dat hij bij de doubleton zit. 

Speel zeker niet de B voor met het idee de 

vrouw bij west er uit te snijden. Zonder de 10 

en de 9 verlies je waarschijnlijk twee en 

mogelijk zelfs drie slagen. West dekt de boer 

die noord met het aas moet nemen. Met de 

overblijvende Hxx heeft het halen van nog 

twee slagen weinig kans als de 10 en de 9 

nog bij de tegenpartij zitten. 

 

Antwoord kaartcombinatie A2 

 Noord  A H 9 x   

 Zuid   B x x  

 Oost/West hebben samen V 10 x x x x 

Een klein, maar belangrijk verschil met A1, 

noord heeft de 9. Nu levert het vallen van de 

V óf de 10 je zeker de derde slag op. Sla 

daarom in dit geval de A en de H.  

 

Antwoord kaartcombinatie A3 

 Noord  A H 10 9   

 Zuid   x x x   

 Oost/West hebben samen V B x x x x 

 

De grootste kans op zeker drie slagen is nu 

om eerst de aas te slaan - om een eventuele 

V sec te vangen - en vervolgens de dubbele 

snit vanuit zuid te nemen. Alleen als VBxx in 

oost zit maak je maar 2 slagen, anders altijd 

drie of vier. 

 

Siebe Auwerda 

 

    
 

In memoriam 

Het afgelopen jaar zijn twee van onze 

clubleden overleden: Kitty Verkade op 7 juni 

en Leen van Meeteren op 25 augustus.  

 

Kitty speelde vanaf 

begin 2017 bij ons. In 

het begin had ze nog 

geen vaste partner, 

later speelde ze met 

Liesbeth van Hees. De 

laatste tijd zagen we 

Kitty steeds minder op 

de club: eerst doordat 

ze haar zieke moeder 

verzorgde, later doordat ze zelf tobde met 

haar gezondheid. Kitty is 67 jaar geworden.  

 

Leen werd begin 2019 

op onze club 

geïntroduceerd door 

Hennie Koch en het 

beviel hem zo goed 

dat hij lid werd. Hij was 

een trouw deelnemer 

aan onze Stepbridge-

avonden. Zijn 

gezondheid ging de 

laatste tijd zo erg achteruit, dat hij half 

augustus werd opgenomen in een hospice 

en daar is overleden. Leen werd 83 jaar. 

 

    

Zuid / niemand 

kwetsbaar 
 

 A 5 4 3 2  

 H 3 

 A H B  

 A H 4  
  

N 
  

 
W O 

 
 

Z 
 

    
  V B 10 9 8 7  

 A 2 

 4 3 2 

 3 2  
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Alweer een jaar voorbij 

 
Vorig jaar heb ik een uitvoerig stuk geschre-

ven voor het “corona-Ei”, een extra editie 

van Het Ei. Na maanden op Step te hebben 

gebridged dachten wij in september einde-

lijk verlost te zijn van de beperkingen van het 

coronavirus, maar helaas, na korte tijd 

spelen in De Vleugel zijn we weer terug bij af. 

Gelukkig is daar nog Stepbridge, flink verbe-

terd en met de interessante mogelijkheid,  

voor degenen onder ons die dat leuk 

vinden, alle gespeelde spellen te kunnen 

analyseren :0) 

 

Het was voor mij tamelijk onwennig weer in 

de zaal te spelen. Ergens in mijn achterhoofd 

speelde, na anderhalf jaar van beperkingen, 

toch de vrees het beestje te pakken te 

krijgen. 

 

Genoeg over dit onderwerp. 

 

Gedachten 

Van oudsher wordt de kersttijd beschouwd 

als een periode om tijd met familie door te 

brengen. In veel landen is het de gewoonte 

dit te vieren met een overdaad aan eten, 

drinken, cadeautjes, samenzijn .. het zit erin 

gebakken zo gezegd. Heerlijk toch, warm en 

knus samenzijn is heel belangrijk, heel fijn. 

Maar stel, dat je geen familie hebt, of vrien-

den, of dat ze heel ver weg wonen, of  ..  

 

Voor (te) veel mensen is dit een periode 

waarin een vorm van gemis extra pijnlijk is. Of 

het nou de eerste of de tiende Kerst is zonder 

je partner, je kind, je vader, je moeder, je 

geliefde huisdier, of dat er problemen zijn 

met je werk of je gezondheid, dat het 

Kerstmis wordt is onafwendbaar. Het is zo'n 

duidelijk ijkpunt in het jaar.  

 

In bridgeland worden normaal gesproken 

door bridgeclubs kerstdrives georganiseerd, 

gezellige, feestelijke bijeenkomsten waarbij 

bridge dan bepaald niet het hoogtepunt 

van de avond is. Helaas moeten wij dat ook 

dit jaar weer missen. 

   

 
 

Goede voornemens 

Allereerst .. het is wat het is en als het voor 

jou een moeilijke tijd is weet je ook wel, dat 

het weer voorbij gaat. Je bent helaas niet 

de enige.  

Het mooie van de kersttijd vind ik, dat in 

Nederland de kortste dag dan alweer 

voorbij is. Langzaam maar zeker worden de 

dagen weer langer, wordt het weer lichter 

overdag, gaat iedereen weer wat meer 

stralen en zien we in de natuur de eerste 

tekenen van nieuw leven, het nieuwe 

seizoen weer tevoorschijn komen.  

 

In plaats van onze jaarlijkse kerstdrive met 

lekkere hapjes en Glühwein, heb ik als 

“vervanging” voor jullie een paar plaatjes en 

een gedicht van Toon Hermans. 

 

Kerstmis 

Nu de dagen donker zijn 

schilder ik de bontste bloemen 

hoe moet je dat nou noemen? 

nu de dagen donker zijn 

nu de dagen donker zijn 

blost de rode wijn mijn wangen 

is het hoop... is het verlangen 

nu de dagen donker zijn. 
 

(uit: Toon Hermans - Op blote voeten lopen) 
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2022 

Straks is het 2022. Een nieuwe ronde met 

nieuwe kansen.  

Een goede Kerst toegewenst en voor 2022 .. 

dat het je goed gaat!! 

 

Lieve groet, 

Juliet Joan Moll 

 

    

 

Even voorstellen…  

Sonja Nieuwkamer 

 

Ik ben geboren in Rotterdam en heb daar, 

behalve school, ook mijn opleiding tot 

verpleegkundige gedaan in het toenmalig 

Dijkzigtziekenhuis. Ik heb daar mijn man leren 

kennen. Voor zijn werk kwamen we in Delft 

wonen, en we zijn hier gebleven. 

Enkele jaren geleden las ik een advertentie 

in Delft op Zondag waarin stond dat er in het 

buurthuis van de Voorhof een cursus ‘Bridge 

in een flits’ werd 

gegeven en ik dacht: 

waarom niet? Teun 

bleek een bekwaam 

docent en ik leerde 

Marleen kennen. Na 

afloop van de cursus 

drukte Teun ons op het 

hart om te gaan 

bridgen. 

We voelden ons 

meteen op ons gemak bij Prometheus, dus  

we gaan het proberen. 

 

    

Siebe’s antwoorden serie B 

 

Antwoord kaartcombinatie B1 

 Noord  H V x x x x x     

 Zuid   x  

 De tegenpartij heeft samen A B 10 9 x 

 

Je hebt alleen kans om zes slagen te maken 

- slecht één verliezer - als aas tweede bij 

west zit; speel daar dus op. Eerst vanuit zuid 

een kleintje naar de heer. Als je die slag mag 

maken speel je in noord en zuid een kleintje 

in de hoop dat daarop de aas moet worden 

gespeeld. De kans dat Ax bij west zit is 

overigens slechts 13,6%. 

 

Antwoord kaartcombinatie B2 

 Noord  V x   

 Zuid   H x x x x x  

 De tegenpartij heeft samen A B 10 9 x 

 

Ook hier moet weer aas tweede bij west 

zitten om vijf slagen te kunnen maken. Speel 

klein naar de vrouw. Houdt die, speel dan 

een kleintje uit beide handen en hoop dat 

de aas valt. Merk op: spelen op aas tweede 

bij oost werkt niet. Na het spelen van klein 

naar de heer is de vrouw in noord sec en valt 

die onder het aas van  oost. 

 

Antwoord kaartcombinatie B3 

 Noord  V x x   

 Zuid   H x x x x  

 De tegenpartij heeft samen A B 10 9 x 

 

Nu kun je zowel spelen op aas tweede bij 

oost als bij west om vier slagen te maken. Op 

basis van andere informatie - zoals bieding, 

uitkomst - moet je taxeren waar het aas het 

meest waarschijnlijk zit. 

 

Siebe Auwerda 

  

    
 

Bridge-etiquette op rijm 

 

Gedrag aan tafel 

Hoffelijk gedrag 

Levert sneller een lach 
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Olaf’s bridgeprobleem 2 

Hoe maakt Zuid 4? 

 

 

Het biedverloop is als volgt:  
 

West Noord Oost Zuid 

     1 

pas 1 pas 3 

pas 3 pas 3 

pas 3SA pas 4 

pas pas pas  

 

West komt uit met 5. Wat is de beste 

speelwijze? 

 

Olaf Duin  De oplossing staat op pagina 21. 

    

 

Kansberekening bij bridgen 
 

Als het goed is neemt elke leider direct na 

de uitkomst even de tijd om een speelplan 

te maken. Daarbij maakt hij gebruik van alle 

informatie waarover hij kan beschikken, zoals 

het biedverloop en de uitkomst. Tijdens het 

spelen komt daar informatie bij uit bij- en 

uitspelen van de tegenpartij. 

Naast deze voor elk spel weer ander 

informatie kan de leider ook gebruik maken 

van de onveranderlijke informatie uit de 

kansrekening. Die kan hem iets vertellen over 

de mogelijke kaartverdeling bij de 

tegenpartij; op basis daarvan kan hij dan 

een meest kansrijke speelwijze kiezen. 

 

A Kans zitsel bij een even aantal 

ontbrekende kaarten 

Twee ontbrekende kaarten: 

 0 - 2 48 % 

 1 - 1 52 % 

Vier ontbrekende kaarten: 

 0 - 4  9,5 % 

 1 - 3  50 % 

 2 - 2  40,5 % 

Zes ontbrekende kaarten: 

 0 - 6    1,5  % 

 1 - 5  14,5  % 

 2 - 4  48,5  % 

 3 - 3  35,5  % 

 

Vuistregel: Bij een even aantal ontbrekende 

kaarten is de kans op de meest regelmatige 

en de één na meest regelmatige verdeling 

samen altijd groter dan 80%. 

 

Heb je als leider: A 10 x x x tegenover H B x x , 

dan geeft het spelen van A en H na elkaar 

57,75 % kans op het vallen van de V bij de 

tegenpartij. 50% van 9,5% dat Vxxx er kan 

worden uitgesneden + 25% van 50% dat V 

sec zit + 40,5 % kans dat de verdeling Vx 

tegen xx is. Samen dus 57,75% kans om vijf 

slagen te maken. 

 

Vraag: Er is een speelwijze met een grotere 

kans op vijf slagen, weet je welke? 

 

B Kans zitsel bij een oneven aantal 

ontbrekende kaarten 

Drie ontbrekende kaarten: 

 0 – 3 22 % 

 1 – 2 78 % 

Vijf ontbrekende kaarten: 

 0 – 5    4 % 

 1 – 4  28 % 

 2 – 3  68 % 

Zeven ontbrekende kaarten: 

 0 – 7  0,5 % 

 1 – 6 7 % 

 2 – 5 30,5 % 

 3 – 4  62 % 

 

Vuistregel: Bij een oneven aantal 

ontbrekende kaarten is de kans dat deze 

rondzitten groot, altijd meer dan 50%. 

 

Heb je als leider: A H x x x x  tegenover  x x x x  

speel dan A en H na elkaar; in bijna 4 op de 

5 keren maak je dan alle slagen in deze 

kleur.  

 

Siebe Auwerda 

 

    

Zuid / niemand 

kwetsbaar 
 

10 9 8 7  

 3 2   

 B 4  

 A B 10 9 8  
  

N 
  

 
W O 

 
 

Z 
 

    
  A 3 2    

 A H V B 10 9  

 A V 3 2 
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Ruitenboer op Stepbridge  

 

Op 2 maart speelden we de voorronde voor 

Ruitenboer. Op de 1e plaats eindigden Elly & 

Aad en Arné & Olaf met 60,04%. Op 28 

maart deden vier paren namens Prometheus 

mee aan de halve finale.  

Toine & Bart werden 28e met 54,55%, nipt 

gevolgd door Rossend & Fred met 54,54% op 

de 30e plaats, Henk & Siebe werden 83e met 

49,7% en Hanny & Tineke 152e met 41,25%. 

Aan deze drive deden 157 paren mee, en 1 

op de 5 paren ging door naar de finale. Dat 

betekende dat zowel Toine & Bart als 

Rossend & Fred op 18 april meededen aan 

de finale.  

Toine & Bart eindigden op de 45e plaats met 

een mooie 52,41% en Fred & Rossend 

werden 122e met 44,72%. Er speelden 142 

paren mee.   

 

    

 

Puzzel: Welke 10 speel je na? 

 

Een leuke puzzel om met een gedegen 

antwoord te komen. Onderbouw een 

werkbaar speelplan met een kans op 100% 

succes.  

 

Zuid speelt 4. West start met H, die Zuid 

direct neemt met A. 

Welke 10 speel je na in slag 2? 

 
Het antwoord vind je op pagina 12. 

 

Hein van Velzen           
 

    

 

Geen best begin… 

 

Tsja, dit was – dankzij 

Henk en Frans - geen 

goede start van de 

avond.      

 

De 0% voor mij en mijn 

gelegenheidspartner 

werd uiteindelijk nog 

wel 12,5%, maar ik 

was niet verbaasd dat 

zij als 1e eindigden die 

avond.       

 

Jenny Omvlee 

    

 

 
Toine – Cock – Bart - Leo 

 

 
Martha – Marinus – Marian - Milton 

 

 
Wil – Juliet – Johan - Kees 

 

Noord / - 

H uit 

 A H 2  

 V B 9  

 4 3  

 H 9 8 7 6   

     
N 

   

  
W O 

  

  
Z 

  

      
  10 9 3  

 A 10 8 5 2 

 A 10 

 V B 10   



 

Het Ei – december 2021 - pagina 12 

 

Puzzel: Deze 10 speel je na! 

 

We kunnen vaststellen dat in elke kleur een 

verliesslag dreigt, en dat je er een moet zien 

kwijt te raken. Het is ook niet moeilijk om te 

zien dat dit prima gaat als de  vrij zijn: dan 

kan de verliezende  weg. 

 

1. 10 na voor de Aas is aardig, maar die 

wordt geweigerd. Nogmaals  wordt 

genomen met de A en onmiddellijk 

weer  ingespeeld, die partner zeker zal 

troeven. 

2. 10 na voor de A en dan en snit op H 

mislukt want een  vervolg maakt de  

nog niet vrij alvorens de verliezer in  is 

opgeruimd. 

3. 10 na faalt om dezelfde reden als bij 2. 

 vervolg en na H wederom een  

vervolg ben je al weer niet op tijd met de 

vrije . 

4. 10 na levert je tempo op. De troeven zijn 

eruit en je kunt op tijd de  vrij krijgen om 

de verliezende  op te ruimen. 10 is het 

goede antwoord. 

 

Hein van Velzen 

    

 

 
Trees  – Henk – Ria – Paul 

 

 
Tineke – Marleen – Hanny - Truus 

 
Truus – Wil – Huib – Johan 

 

 
Mieke – Ans – Wil - Ingrid 

 

 
Cock – Marleen -  Peter -  Sonja 

 

    

 

Bridge-etiquette op rijm 

 

Nakaarten en treuzelen 

Bridge is denken en spelen 

Niet de tegenstander vervelen 

Geef geen commentaar 

In woord noch gebaar 

Na het spel 

Weet partner het ook wel 
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Agenda voor de algemene ledenvergadering 

op 1 februari 2022 

 

 

1 Opening en mededelingen van de voorzitter   

             

2 Notulen van de ALV van 16 februari 2021           zie pagina 15 

 

3 Jaarverslag van de secretaris                zie pagina 15 

 

4 Financiën 

• Financieel jaarverslag 2021                zie pagina 16 

• Balans en begroting (volgen via e-mail) 

• Verklaring Kascontrolecommissie   

 

5 Wedstrijdzaken / Jaarverslag Technische Commissie        zie pagina 17 

 

6 Ledenwerving                      zie pagina 17 

 

7 Bestuur 

• Reglementair zijn de secretaris en een algemeen lid aftredend.  

Secretaris Liesbeth van Hees is gestopt in september. Het bestuur heeft 

Cock Hazeu bereid gevonden deze functie op zich te nemen.  

Algemeen lid Jenny Omvlee is bereid nog een termijn aan te blijven. 

• Daarnaast heeft Sjoerd de Haan te kennen gegeven tussentijds af te 

treden. Siebe Auwerda is bereid gevonden om hem in het bestuur op te 

volgen. 

• Tegenkandidaten kunnen zich tot 25 januari melden bij het bestuur. 

 

8 Commissies      

• Kascontrolecommissie 

• Technische commissie  

• Lustrumcommissie  

 

9 Jaarprogramma 2022-2023                zie pagina 18 

 

10 Rondvraag 

 

11 Sluiting 
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2 - Notulen Algemene Ledenvergadering februari 2021 

 

1. Procedure 

- half januari: Ei met vergaderstukken 

- 9 februari:  deadline reacties/bezwaren 

- 16 februari:  formele afhandeling 

 

2.  Mededelingen voorzitter 

• Voorstel contributiekorting 2021:  

Het bestuur stelt voor om de leden een 

korting van € 20,- op de contributie voor 

2021 te geven. Dit omdat we vorig jaar 

minder uitgaven hadden aan (met name) 

de zaalhuur. Het is bedoeld als een 

tegemoetkoming, omdat de leden het 

afgelopen jaar niet volledig konden 

profiteren van het lidmaatschap van 

Prometheus.  

• Spelen in de Vleugel:  

De ventilatie is toereikend. Er mogen max. 

24 spelers in de zaal spelen. Tafels aan 

elkaar, een looprichting en handen 

ontsmetten. We volgen richtlijnen van 

RIVM en Gemeente. Op dit moment 

mogen we nog niet in de zaal spelen.  

Voor als het wel weer mag zoeken we 

een corona-coördinator.  

• Lustrum:  

Onze club bestaat in 2021 55 jaar. Het 

bestuur heeft besloten de lustrumviering 

uit te stellen. 

3. Notulen van de ALV van 4 februari 2020 

4. Jaarverslag van de secretaris  

 

5. Financiën 

We hadden in 2020 een positief resultaat van 

ca. € 520,-. Balans en begroting zijn via mail 

thuisgestuurd. 

De kascommissie adviseert de Algemene 

Ledenvergadering het bestuur te decharge-

ren voor het gevoerde financiële beleid over 

2020.  

 

6. Wedstrijdzaken / Technische Commissie  

Per 15 maart gestopt met fysiek bridge, 

vanaf 21 april via Stepbridge gespeeld.  

Wedstrijdleiders Ank, Sjoerd en Kees 

aangevuld met Huib en Lowie.  

 

7. Ledenwerving  

Vervolgcursus gestart in februari moest 

halverwege stoppen vanwege het 

coronavirus. 

 

8. Bestuur 

Reglementair is de penningmeester 

aftredend. Kees van 't Hul is niet herkiesbaar. 

Het bestuur heeft Nelleke van der Lee bereid 

gevonden deze functie op zich te nemen.  

 

9. Commissies   

a. Kascontrole commissie: Marijke Jansen, 

Ton van Hoek en Siebe Auwerda. Marijke 

treedt af. Joke van Velzen volgt haar op. 

b. Technische commissie: Leo Pruijsers, Ank 

Hoogeveen, Sjoerd de Haan, Ton van Hoek 

en Fred Slemmer. Fred treedt af. 

c. Lustrumcommissie: Ria Schoneveld, Eliza 

Guse, Jenny Omvlee. Fred van Leeuwen 

heeft opgezegd als clublid.  

 

10. Jaarprogramma 2021-2022   

11.  Vragen 

12.  Instemming/bezwaar 

Formele afhandeling 

 

Door Covid-19 waren we dit jaar genood-

zaakt de Prometheus Algemene Leden- 

vergadering anders te organiseren dan 

normaal. Wij hebben jullie in Het Ei van 

januari 2021 op de hoogte gesteld van de 

stand van zaken in onze vereniging. Op 17 

januari werd jullie de begroting 2021 en de 

balans 2020 toegestuurd.  

In agendapunt 12 “Instemming/bezwaar” 

stond een opsomming van punten waar jullie 

tot 9 februari op konden reageren als jullie 

vragen of opmerkingen hadden.  

Dit waren de volgende punten: 

• De notulen van de ALV van 2020 

• Het verlenen van decharge voor het 

financiële beleid in 2020 

• De begroting van 2021 

• Het voorstel om de contributie voor 2021 

te verlagen met € 20,-- en 

• De benoeming van Nelleke van der Lee 

als penningmeester. 

 

Er zijn geen bezwaren of opmerkingen 

binnengekomen. Dit betekent dat de 
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vergadering akkoord gaat met bovenge-

noemde punten. 

Derhalve wil ik Kees namens iedereen heel 

hartelijk bedanken voor zijn werk als 

penningmeester en we verwelkomen 

Nelleke als nieuwe penningmeester.  

Verder heeft Fred zich teruggetrokken uit de 

TC. Ook hij bedankt voor zijn inzet.  

Tot slot:  

Wij hebben een oproep gedaan voor een 

3e lid van de kascommissie. Hierop heeft 

nog niemand gereageerd!!!!! Dames en 

Heren.. dat is toch te gek. Het is 1x per jaar 2 

uurtjes werk!!! Er moet toch iemand zijn die 

hier mee wil helpen. Kom op. Wie helpt ons 

uit de brand? NB: Nadien heeft Joke van 

Velzen zich aangemeld. 

 

Hierbij sluit ik officieel de Algemene 

ledenvergadering van januari 2021.  

 

Marian Reijmers, voorzitter. 

 

    

 

3 - Jaarverslag van de secretaris 

 

Jaarprogramma 2021 

Ook 2021 was – helaas - een ‘corona-jaar’. 

Daardoor hebben we tot september digitaal 

gespeeld via StepBridge. Vanaf 7 september 

konden we weer fysiek spelen in De Vleugel; 

vanaf oktober met de coronatoegangspas. 

De heropening hadden we goed voorbe-

reid: tafels verder uit elkaar, een paar weken 

lang ook de kleine zaal erbij gehuurd, zeep-

pompjes, en ‘eigen’ biedbakjes. Als gevolg 

van de ‘beperkte lockdown’ – die na twee 

weken overging in de avondlockdown - zijn 

we vanaf 16 november teruggegaan op 

Step. De paasdrive en de slotdrive van het 

seizoen hebben zich digitaal afgespeeld; 

met een gelukkig nummer vielen digitale 

boekenbonnen te winnen. Ook de sinter-

klaasdrive en de kerstdrive vielen in lock-

downtijd en zijn daarom niet doorgegaan. 

Besloten werd om dit jaar ook tussen Kerst en 

Oud & Nieuw te bridgen: 28 december werd 

een extra Step-avond. 

Ook de ALV van 2021 is – noodgedwongen - 

digitaal afgewikkeld. Het Ei met de verga-

derstukken werd daartoe aan huis bezorgd. 

 

Ledenbestand 

Afgelopen jaar overleden Kitty Verkade en 

Leen van Meeteren.  

Net als bij veel andere verenigingen, heeft in 

coronatijd ook een aantal leden opgezegd, 

deels mede vanwege gezondheidsbeper-

kingen. Opgezegd hebben: Joke Boot, 

Corrie Gerritsen, Jack Graveland, Marijke 

Graveland, Mieke Ham, Ina Jansen, Gerda 

Janssen, Ingrid Kappe, Hennie Koch, Jan 

Lieben, Karel Mulder, Aad van’t Noordende, 

Carola Vidor en Jan van der Zanden. 

Liesbeth van Hees – tot september secretaris 

– zegde op vanwege haar aanstaande 

verhuizing naar een ander landsdeel. 

Nieuwe leden zijn er gelukkig ook: Hélène 

Weenink, Marleen Claassen en Sonja 

Nieuwkamer heten we heel hartelijk welkom! 

 

Per saldo hebben we 56 leden per 1 januari 

2022; 14 minder dan een jaar geleden.  

Deze orde van grootte van ledenverlies (in 

coronatijd) is vergelijkbaar met het gemid-

delde van de bij de NBB aangesloten 

bridgeverenigingen.  

De gemiddelde leeftijd van leden van 

bridgeverenigingen ligt boven de zeventig 

jaar, ook bij Prometheus. Ledenwerving, en 

het openstaan voor nieuwe leden, zijn 

daarom belangrijk. De cursussen Flits1 en 

Flits2 zijn in 2021 weer opgestart, met veel 

deelnemers! Ze zijn ook bedoeld als entree 

voor toekomstige nieuwe leden; het moet 

‘drempelverlagend’ werken. De cursussen in 

Delft zijn een samenwerking met drie andere 

Delftse bridgeclubs: ODD, De Gaech en 

Gisolf. Voor ons zet met name Jenny Omvlee 

zich hiervoor in – waarvoor veel dank!  

 

Bestuur en rooster van aftreden 

Begin 2021 is Nelleke van der Lee Kees van’t 

Hul opgevolgd als penningmeester.  

Liesbeth van Hees is per september afgetre-

den als secretaris; na enkele maanden van 

waarneming door Jenny, Marian en Nelleke 

is Cock Hazeu bereid gevonden om haar op 

te volgen.  

Bestuursleden worden drie jaar in functie 

gekozen. Het rooster van aftreden wordt 

daarmee als volgt: 
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- Voorzitter Marian Reijmers  2023  

- Secretaris Cock Hazeu  2025 

  (onder voorbehoud van benoeming) 

- Penningmeester Nelleke van der Lee 2024 

- Algemeen lid/TC Sjoerd de Haan   2023 

- Algemeen lid Jenny Omvlee  2022 

 

Technische Commissie en wedstrijdleiders 

De Technische Commissie bestaat uit Sjoerd 

de Haan (vz), Ank Hoogeveen, Leo Pruijsers 

en Ton van Hoek. Sjoerd en Ank hebben ook 

als wedstrijdleiders opgetreden bij Step, 

alsmede Lowie Geertse, Kees van ’t Hul en 

Huib Woudstra. We zijn hen allen zeer 

erkentelijk voor hun werkzaamheden.  

Sjoerd heeft onlangs te kennen gegeven zijn 

taken te willen afbouwen en is op zoek 

gegaan naar een lid dat hem wil opvolgen. 

Siebe Auwerda is bereid gevonden om in zijn 

plaats zitting te nemen in TC en Bestuur. 

 

Lustrum 

2021 was een lustrumjaar (55 jaar BC Prome-

theus), maar het bestuur moest besluiten om 

de viering ervan uit te stellen. Als het corona-

gewijze kan, hopen we dat het lustrum 

alsnog gevierd kan worden, ca. mei 2022, 

aan het eind van het bridgeseizoen. De 

lustrumcommissie bereidt plannen voor. 

 

Parkeren en parkeervergunning 

In de loop van 2021 is het in de omgeving  

van De Vleugel betaald parkeren gewor-

den. Als je dat wilt ontwijken, kun je - voor 

wie dat fysiek mogelijk is - per fiets komen, of 

iets verderop in de wijk (aan de andere kant 

van de provinciale weg) parkeren, waar het 

nog wel gratis is.  

Verder heeft het bestuur (samen met Gisolf) 

twee parkeervergunningen aangeschaft, 

waarmee er op een avond met max. zes 

auto’s (drie per vergunning) geparkeerd kan 

worden.  

Wie daarvan gebruik wil maken, dient zich 

daartoe van tevoren aan te melden. De 

kosten bedragen € 2,50 euro per keer.  

Op deze manier proberen we de vereniging 

aantrekkelijk te houden, ook voor wie voor 

z’n vervoer op de auto is aangewezen. 

 

Tot slot: 

Vereniging zijn, ben je met z’n allen. Het 

verenigingsbridge kan niet zonder wedstrijd-

leiders en arbiters. Maar ook vele andere 

zaken en taken zijn van belang, en worden 

met zorg vervuld: catering, clubblad, 

corvee, cursussen, ledenwerving, website, 

kascontrole, lustrumviering, dupliceren, etc. 

Deze ‘tweede ring van activiteit en energie’ 

is enorm belangrijk voor een vereniging.  

Als je je ook een tijdje voor de club wilt 

inzetten, horen we dat graag! 

 

Cock Hazeu

    

4 Jaarverslag van de penningmeester 

 

Het jaar 2021 begonnen we met strenge 

maatregelen in verband met corona en -

zoals het er nu naar uitziet - eindigen we ook 

weer in een periode met strenge maat-

regelen. Dat maakt het allemaal minder 

gezellig en minder persoonlijk.  

Terugblikkend begon het jaar voor mij als 

penningmeester een beetje rommelig.  

Door de coronamaatregelen konden Kees 

(de vorige penningmeester) en ik de 

bankoverdracht niet zo snel realiseren. 

Halverwege het jaar is dit uiteindelijk wel 

gelukt door een live bezoekje met de 

voorzitter, voormalige penningmeester en 

ondergetekende bij een ING-kantoor.  

Maar wie is de nieuwe penningmeester 

eigenlijk? Laat ik beginnen met het feit dat ik 

geen financiële achtergrond heb. In het 

dagelijks leven werk ik als management-

assistente bij de ANWB.  

Dus ik zie het eigenlijk als het bijhouden van 

een huishoudboekje; in de gaten houden 

wat er aan geld in komt en wat er weer 

uitgaat. En een plus is als er meer geld 

inkomt dan dat er uitgaat. Aangezien de 

zaalhuur onze grootste kostenpost is, is het 

waarschijnlijk geen verrassing dat dit in 2021 

ook weer is gelukt. Een plus te maken 

welteverstaan. 

Er zijn wel enkele niet geplande extra 

uitgaven: diverse middelen die we hebben 

aangeschaft voor het weer fysiek spelen in 

de zaal en de parkeervergunning.  

De exacte cijfers zijn nu nog niet bekend, 

maar begin januari zet ik die in een overzicht 

en vormt zich de balans van 2021 en de 
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begroting voor 2022 die ik zal delen en 

toelichten bij de ALV. Wel nodig ik eerst de 

kascommissie uit om te controleren of ik het 

allemaal wel goed heb gedaan.  

 

Al met al weer een bijzonder jaar. Laten we 

hopen dat we in 2022 weer meer geld 

moeten uitgeven. Dan denk ik aan het 

lustrumfeest en weer gezellig met elkaar 

spelen in de zaal.  

Alvast fijne feestdagen, blijf gezond en een 

gelukkig 2022! 

 

Nelleke van der Lee 
 

    

5 Jaarverslag van de Technische Commissie 

 

Vanaf 21 april 2020 tot en met 21 september 

2021 zijn onze clubavonden vrijwel onafge-

broken  gespeeld via Stepbridge en steeds 

met ruwweg 20 paren. Net als vorig jaar 

waren hiervoor extra wedstrijdleiders gere-

kruteerd namelijk Lowie Geertse en Huib 

Woudstra.  

Vanaf 7 september  2021 mocht er - onder 

voorwaarden - weer fysiek gespeeld worden 

in de Vleugel en dat lukte mede door de 

inzet van vrijwilligers. Omdat een aantal 

leden niet fysiek wilde of kon spelen, was er 

een korte periode met overlap van fysiek en 

via Step spelen.  

Helaas kwam op 9 november alweer een 

einde aan het fysieke spelen en eindigt het 

jaar zoals het begonnen was: op Stepbridge 

spelen in clubverband.  

 

Gelukkig werden er in 2021 nog twee 

individuele competities afgerond: de winter-

competitie met Arné Heijmans en Olaf Duin 

op de gedeelde eerste plaats en de voor-

jaarscompetitie met Siebe Auwerda  en 

Henk Schreuder op de gedeelde eerste 

plaats. Omdat veel spelers dit jaar niet mee 

konden spelen is besloten dat er ook dit jaar 

geen clubkampioen zal zijn. 

  

Sjoerd de Haan 

 

    

6 Ledenwerving 

 

Vorig jaar kwam er door de coronapande-

mie een abrupt einde aan de vervolgcursus 

die we samen met Gisolf, ODD en De Gaech 

organiseerden. De cursus was halverwege 

met nog zes lessen te gaan. De cursisten 

kregen de keuze: zodra het weer kan de 

cursus afmaken of de cursus weer bij les 1  

beginnen.  

In september dit jaar was het zover en is de 

cursus met een deel van de cursisten 

vervolgd en afgemaakt. Na afloop hebben 

zes cursisten 1 of 2 avonden bij enkele clubs 

meegespeeld in de B-lijn, zo ook bij ons. 

Twee van de cursisten hebben zich 

vervolgens bij ons als lid aangemeld: welkom 

Marleen en Sonja! 

Daarnaast hebben we dit najaar ook vol 

goede moed weer beginnerscursussen 

opgestart. De animo was zo groot – bijna 60 

cursisten – dat we met drie cursusgroepen 

en drie docenten zijn gestart. Naast Teun 

Huijer en Peer Relou verzorgde ook Kees van 

’t Hul een cursusavond. Na zes weken/lessen 

kwam hieraan echter - net als vorige jaar – 

door de coronamaatregelen een einde.  

Hopelijk gaat het niet te lang duren voor we 

de cursussen kunnen hervatten. 

  

Jenny Omvlee
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9 Concept-jaarprogramma 

2022-2023 

 

augustus 2022 

30 bridge 

 

september 2022 

6 bridge  

13 bridge 

20 bridge 

27 bridge 

 

november 2022 

1 bridge 

8 bridge  

15 bridge 

22 bridge 

29 sinterklaasdrive 

 

januari 2023 

3  bridge 

10 bridge 

17  bridge 

24  bridge 

31  bridge 

 

maart 2023 

7 ruitenboer *   

14 bridge 

21 bridge 

28 bridge 

 

mei 2023 

2 bridge 

9 bridge 

16 bridge 

23 bridge 

30  slotdrive 

 

 

 

oktober 2022 

4 bridge 

11 bridge  

18 vriendendrive 

25 bridge 

 

december 2022 

6 bridge 

13 bridge  

20 kerstdrive 

27 geen bridge 

 

 

februari 2023  

7 alv/bridge  

14  bridge  

21 bridge 

28 krokusdrive  

 

 

april 2023 

4 paasdrive  

11 bridge 

18 bridge 

25 bridge 

 

juni-juli-augustus  

 zomerstop 

 

 
* De ruitenboer data 

zijn nog onbekend 

 
Ans – Marian – Wil - Martha 

 

 
Ria – Kees – Henk - Juliet 

 

 
Hanny – Marijke – Tineke - Nelleke 

 
 

    

Feestelijkheden 

Voorzitter Marian reikte op 28 september het certificaat voor 15.000 meesterpunten uit aan  

Hein van Velzen en op 9 november bloemen aan de 90-jarige Frans de Vreede. 
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Competities en drives 2021 

 

Dit jaar hebben we slechts 10 weken – van 7 

september t/m 9 november -  fysiek kunnen 

spelen met een deel van de leden. 

 

Rankingcompetitie (t/m 9-11-2021) 

Individuele eindstand na 10 keer spelen:  

1 Karel Mulder 92,6 

2 Frans de Vreede 90,0 

 Henk Schreuder 90,0 

4 Bart Kommers 84,8 

5  Fred Slemmer 84,7 

 

    

Stepbridge 

 

Wintercompetitie (1-12-2020 t/m 23-2-2021) 

1  Arné Heijmans 59,95% 

 Olaf Duin 59,95% 

3  Henk Schreuder 57,91% 

4 Rossend Llurba 57,76% 

 Fred Slemmer 57,76% 

 

Voorronde Ruitenboer (2-3-2021) 

1.  Elly Legerstee & Aad v’t Noordende  

 Arné  Heijmans & Olaf Duin 60,04% 

3.  Bart Moors & Eliza Guse  57,77% 

4.  Saskia de Wit & Anthonie Dieleman 

(gasten)  56,63% 

5.  Fred Slemmer & Rossend Llurba  56,06% 

 

Paasdrive (30-3-2021) 

1.  Arné  Heijmans & Olaf Duin 66,62% 

2.  Juliet Moll & Kees van ‘t Hul 63,36% 

3.  Fred Slemmer & Rossend Llurba 61,27% 

4.  Karel Mulder & Truus Verhaar  56,79% 

5.  Cock Hazeu & Peter Kuiper 54,72% 

 

Voorjaarscompetitie (2-3 t/m 25-5-2021) 

1  Siebe Auwerda 56,71% 

 Henk Schreuder  56,71% 

3 Arné Heijmans 56,67% 

 Olaf Duin 56,67% 

5 Fred Slemmer 56,16%

Stepbridgeavonden 

 

5-jan Arné & Olaf 60,16% 

12-jan Arné & Olaf 61,16% 

19-jan Hanny & Tineke 62,50% 

26-jan  Jenny & Aad 60,42% 

2-feb Siebe & Henk  66,67% 

9-feb Elly & Ank  67,57% 

16-feb Rossend & Fred 60,98% 

23-feb Bart & Eliza 67,92% 

2-mrt Elly & Aad  en Arné & Olaf 60,04% 

9-mrt Annelies & Henk vd Hee 66,86% 

16-mrt Siebe & Henk 66,10% 

23-mrt Siebe & Henk 63,33% 

30-mrt Arné  & Olaf 66,62% 

6-apr Arné  & Olaf 64,01% 

13-apr Siebe & Henk 72,08% 

20-apr Bart & Eliza 63,80% 

27-apr Bart & Toine 59,23% 

4-mei Arné  & Olaf 66,63% 

11-mei Bart & Toine 66,81% 

18-mei Arné  & Olaf 62,50% 

25-mei Fred & Rossend 61,78% 

1-jun Bart & Eliza 60,33% 

8-jun Bart & Eliza 67,45% 

15-jun Juliet & Kees 61,72% 

22-jun Bart & Eliza 65,48% 

29-jun Ingrid & Marleen 61,57% 

6-jul Annelies & Henk vd Hee 61,88% 

13-jul Fred & Rossend 62,80% 

20-jul Fred & Rossend 64,58% 

27-jul Bart & Toine 60,83% 

3-aug Fred & Rossend 65,28% 

10-aug Bart & Eliza 64,43% 

17-aug Arné & Olaf 65,18% 

24-aug Arné & Olaf 59,92% 

31-aug Hein & Joke 60,71% 

7-14 en 21-sep te weinig paren  

16-nov Bart & Toine 60,14% 

23-nov Karel & Willem 64,32% 

30-nov Bart & Toine 59,13% 

7-dec Siebe & Henk 59,52% 

14-dec Arné & Olaf 64,58% 
 

Op 14 december speelden we de 80e 

stepbridgeavond! 

 

    
Je kent iemand beter na een dag bridgen dan na een maand vriendschap 

 

Tien jaar bridge ervaring zegt niets, het kan de ervaring van een jaar zijn die tien maal 

werd herhaald 

 

(Cees Sint & Ton Schipperheyn)  

    



 

 

 

Het  11
e

 lustrum  

 

Bridgeclub Prometheus is 55 jaar geleden 

opgericht als dochtervereniging van de 

Personeelsvereniging van de Technische 

Hogeschool Delft. Sinds januari 2009 zijn we 

geen onderdeel meer van de TU, maar een 

zelfstandige club. 

Afgelopen jaar was dus een lustrumjaar. 

Jammer genoeg hebben we dat nog niet 

kunnen vieren, maar het is wel de bedoeling 

dat we dat nog gaan doen: als alles meezit 

in mei 2022. 

 

Maar hoe is de club eigenlijk ontstaan…. 

In de herfst van 1966 vinden enkele TH-

medewerkers, die al enkele jaren meedoen 

aan de bedrijfsviertallencompetitie, dat het 

tijd wordt om een echte eigen club op te 

richten. De oprichtingsvergadering vindt 

plaats in het oude hoofdgebouw van de TH 

aan de Oude Delft. Een van de initiatief-

nemers was Dick van Blitterswijk – velen van 

jullie nog wel bekend. De club telt dan 

ongeveer 20 leden en groeit gestaag door 

tot over de 100 leden in 1970, daarna neemt 

het ledental echter weer af.  

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis is 

het jaar 1983: een aantal leden kan zich niet 

langer vinden in het bestuursbeleid en 

scheidt zich af: bridgeclub De Gaech is een 

feit. Onze club heeft dit echter overleefd en 

telt in 1986 weer 100 leden.  

Door de jaren heen had de club vele 

speellocaties in de TU-wijk, en de laatste 

jaren ook daarbuiten. Onder de vele 

voorzitters die onze club heeft gehad waren 

onder andere Gerrit Hakvoort en Rossend 

Llurba, die nu nog steeds lid zijn.  

 

 

Bij het 6e lustrum  

in 1996 deelde  

Gerrit Hakvoort – 

de toenmalige 

voorzitter - in zijn 

voorwoord in 

het lustrum-

nummer van het 

clubblad 

CONTrACT  

een  bridge-

detective-

verhaal.  

Het leek mij leuk om dit verhaal nog eens 

aan de vergetelheid te ontrukken. 

 

Het raadsel van de blokkade 

 

Sherlock Holmes bereidde zich voor op een 

rustige avond. Hij had zojuist de zaak van de 

vermiste 2 tot een goed einde gebracht. 

Plotseling werd er gebeld, en even later 

werd een heer aangediend. 

“Mr. Holmes, mijn naam is Hastings, ik kom 

uw hulp inroepen. Ik ben voorzitter van een 

bridgeclub en vanavond begint de compe-

titie. Alle bescheiden bevinden zich in de 

brandkast, maar de secretaris is er met de 

combinatie vandoor. Hij heeft alleen een 

bridgeprobleem achtergelaten, maar dat is 

onoplosbaar.” 

“Geduld, mijn waarde Hastings, voor Sher-

lock Holmes bestaan geen onoplosbare 

problemen. Laat het probleem maar zien.” 

“Hier is het, mr. Holmes:” 

 

 

Contract 7SA. West komt uit met ♠10. 

 

“Zoals u ziet, mr. Holmes, kan ik door de 

blokkade in ruiten de lange ruitenkleur van 

Zuid niet benutten.” 

“Toch heb ik het probleem al opgelost, mr. 

Hastings, en nu kan ik u ook de combinatie 

geven van de kluis, namelijk 5-6-9-7-8-7-9. Ik 

heb dit afgeleid van de volgorde waarin de 

kleine kaarten moeten worden gespeeld.” 

 

Natuurlijk bleek het te kloppen, de kluis ging 

open en de loopbriefjes waren beschikbaar. 

 

Misschien wilt u, waarde lezer, dit probleem 

verder oplossen? 

 

    

  H   

 A H   

 A H V  

 A 10 9 8 7 6 5  
  

N 
  

 
W O 

 
 

Z 
 

    
  A V B   

 V B 10   

 B 10 9 8 7 6 

 2 
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Oplossing bridgeprobleem 1 

Hoe maakt Zuid 6? 

 

Er dreigt een verliezer in schoppen en een in 

ruiten. 

Met 11 troeven samen is de beste speelwijze 

normaal gesproken het slaan van de Aas.  

In dit geval is er nog een betere manier.  

Zuid neemt de eerste slag met de ♥A in de 

hand. Vóór het troeftrekken elimineert hij/zij 

eerst de harten en de klaveren, door 2x 

harten te spelen en 3x klaveren, de derde 

ronde getroefd. 

Nu wordt ♠V voorgespeeld en gedoken in de 

dummy. Als Hx links zit wint de snit, maar ook 

als H singleton rechts zit maakt Zuid het 

contract. Oost kan alleen ♦ naspelen in de 

vork of ♥ of ♣ in de dubbele renonce. Zuid 

troeft dan in en Noord kan de ruitenverliezer 

weggooien. 

 

Het hele spel: 

 

Olaf Duin  

 

    

 

Oplossing bridgeprobleem 2 

Hoe maakt Zuid 4? 

 

De tegenstanders zijn goed met troef 

gestart. Er dreigen 4 verliezers, 2 in ♠ en 2 in ♦. 

♣ Aas is onbereikbaar en een introever in 

Noord gaat niet meer lukken. 

 

De beste speelwijze is ♦V in slag 2! 

Zo lang de ♦ 4-3 verdeeld zijn wint Zuid altijd 

zijn contract. 

Als ♦V wordt gepakt met ♦H, dan kan ♦B op 

tafel worden gebruikt als entree voor ♣A. Als 

Zuid de ♦V mag houden, dan volgt ♦A en ♦2 

getroefd in Noord. ♣ Aas zorgt voor de 10e 

slag. 

 

Het hele spel: 

 

Olaf Duin                  
 

 

    

 
Bied niet mooi, maar nuttig  

(Hans Kreijns)  

 

    

 

    

Zuid / - 

♥4 uit 

 A 5 4 3 2  

 H 3  

 A H B  

 A H 4   

 6     
N 

  H  

 B 7 6 5 4 
W O 

 V 10 9 8  

 9 7 5 
Z 

 V 10 8 6   

 V B 9 7    10 8 6 5 
  V B 10 9 8 7  

 A 2 

 4 3 2 

 3 2   

Zuid 4 

5 uit 

 10 9 8 7   

 3 2   

 B 4  

 A B 10 9 8  

 6 5 4  
N 

  H V B 

 5 4 
W O 

 8 7 6 

 10 9 8 7 
Z 

 H 6 5  

 V 7 6 5    H 4 3 2   
  A 3 2   

 A H V B 10 9  

 A V 3 2 
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Tot ziens? 

 

Aan het eind van dit jaar nemen we afscheid van  

de volgende leden. Zij hebben allemaal - om  

verschillende redenen - hun lidmaatschap  

van de club opgezegd. 

 

Beste allemaal… 

     
Aad van ’t Noordende – Carola Vidor – Corrie Gerritsen – Gerda Janssen – Hennie Koch 

 

     
Ina Jansen – Ingrid Kappe – Jack Graveland – Jan Lieben – Jan van der Zanden 

 

     
Joke Boot – Karel Mulder – Liesbeth van Hees – Marijke Graveland – Mieke Ham 

 

We wensen jullie het allerbeste, 

en wie weet zien we je nog eens terug? 
 

    

 

Bridge- etiquette op rijm 

 

Bidding box 

Denk met je verstand 

Niet met je hand 

 

 

 Blinde 

De blinde staat buitenspel 

En speelt slechts op bevel 

 

 

Kaart gereed houden 

Denk en beslis 

Pak de kaart als het je beurt is 

 

 

Ongeoorloofde informatie 

Bridge blijft slechts mooi 

Met je gezicht in de plooi 

Lippen op elkaar  

En spelen maar 
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Speeldata seizoen 2021/2022 

 

januari 2022 

4  bridge 

11 bridge 

18  bridge 

25  bridge 

 

maart 20212 

1 bridge 

8 ruitenboer 

15 bridge 

22 bridge 

29 bridge 

 

mei 2022 

3 bridge 

10 bridge 

17 bridge 

24 bridge 

31  slotdrive 

februari 2022  

1 alv / bridge  

8  bridge  

15 bridge 

22 krokusdrive 

 

april 2022 

5 bridge 

12 paasdrive  

19 bridge 

26 bridge 

 

 

juni-juli-augustus 

 zomerstop 
 

 
 

 

 

Ruitenboer 2022 

➢ 8 maart  Voorronde  

➢ 3 april   Halve finale 

➢ 24 april  Finale 

 

    
 

D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N T0T W3LK3 GR0T3 

PR35T4T135 0N23 H3R53N3N 1N 5T44T 21JN. 1N H3T 

83G1N W45 H3T 23K3R N0G M031L1JK D323 T3K5T 

T3 L323N M44R NU KUN J3 H3T W44R5CH1JNL1JK 

4L W4T 5N3LL3R L323N 20ND3R J3 3CHT 1N T3 

5P4NN3N. D4T K0MT D00R H3T 3N0RM3 L33RV3R-

M0G3N V4N 0N23 H3R53N5. KN4P H3? 

 

H31N V4N V3L23N 

 

    
Het  

is niet de 

behandeling  

van moeilijke spellen  

die iemand tot een goede  

speler maakt; het is het vermogen  

de makkelijke  

spellen  

niet te 

verprutsen 

 

(Cees Sint & Ton Schipperheyn)  

    

Verhinderd?  

 

Bridge in De Vleugel  
Svp bijtijds afmelden! 

 

Tijdens coronamaatregelen: 

af- en aanmelden via de website. 

www.bridgeclubprometheus.nl 

 

Zodra we weer als vanouds  

kunnen bridgen kan afmelden 

➢ via de afmeldlijst in de Vleugel 

of  

vóór 15.00 uur: 

➢ via de website of via mail 

afmelden@bridgeclubprometheus.nl. 

en 

tot 17.30 uur: 

➢ door even te bellen met  

de dienstdoende wedstrijdleider 
 

Stepbridge 

Afmelden is niet nodig 

 

    
 

 

 

 

    

 

Fijne  

feestdagen  

en een goede  

gezondheid  

en  

veel bridgeplezier  

in 

het nieuwe jaar! 

    

http://www.bridgeclubprometheus.nl/
mailto:afmelden@bridgeclubprometheus.nl

