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Van de voorzitter 
 
 
Dit is alweer het laatste Ei voor de zomervakantie, dank aan de 
inzet van de redactie om dit voor elkaar te boksen.  
 
Na de jaarvergadering zijn we gestart met een nieuwe ploeg. 
Onze secretaris en penningmeester zijn afgetreden en hebben 
hun plaats afgestaan aan andere vrijwilligers.  
Ik wil hier nogmaals mijn dank uitspreken voor de inzet die zij al 
die jaren hebben gedaan. Vooral de penningmeester wil ik 
extra bedanken, 26 jaar lang heeft zij deze taak op zich 
genomen. Je taak na al die jaren overdragen aan een ander 
is niet eenvoudig, je bent bijna een deel van de club.  
 
Tevens geeft dit aan dat wij het allemaal wel fijn vinden als er 
leden zijn die zich vrijwillig aanmelden voor een functie.  
Ik krijg vaak te horen: “Dat is niets voor mij hoor”. Maar hoe 
weet je dat nu als je het niet probeert? Denk er eens over en 
meld u aan als er weer functies vacant zijn.  
 
Om onze club op peil te houden is aanwas van nieuwe leden 
noodzakelijk. Door met een aantal vrijwilligers uitgebreid te 
flyeren, waren er net voldoende personen om dit voorjaar een 
beginnerscursus te geven.  
Weer is er een aantal personen aangestoken door dit 
fascinerende spel. We hopen dat een aantal van de 
beginners lid wil worden van onze vereniging. Want zonder 
nieuwe leden geen nieuwe uitdagingen.  
 
Ik vraag mij echter af hoe het komt dat er op de vele uitge-
deelde flyers zo weinig mensen reageren.  
Heeft bridge een stoffig imago? Ik zat laatst met een aantal 
niet-bridgers hierover te praten en zij gaven aan dat je grijs 
haar moet hebben om te gaan bridgen.  
Wordt het tijd dat wij ons haar gaan verven of wordt het tijd 
om anderen te laten zien, dat het een spel is dat door jong en 
oud gespeeld kan worden? 
 
Een goede vakantie en veel bridgeplezier! 
      
Eric Winkel 
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De opening 
 
Het zomer-‘Ei’ ligt voor u..... 
 
Voor we deuren van E-cast achter ons sluiten voor een 
welverdiende zomervakantie, hebben wij nog een ‘Ei’ voor u: 
mogelijk kunt u daarmee invulling geven aan een bridgeloze 
dinsdagavond. 
Dankzij de medewerking van een heleboel clubleden (dank 
aan Joke, Gerrit, Arné, Nelleke, Trudi, Nico, Milton, Eric, Cees, 
Ton, Bart en Eliza) is het weer een mooi gevuld Ei geworden!  
 
Sinds het vorige nummer heeft Jenny versterking gekregen in 
de redactie en zijn we weer twee vrouw sterk. Margot heeft de 
plaats van Eliza Guse ingenomen. Dit is onze eerste co-
productie. 
 
Wat kunt u zoal lezen in dit Ei …. 
 

• Als club gaan we - na ruim 40 jaar onder de hoede 
van de TU-personeelsvereniging - zelfstandig verder. 
De voorzitter licht dit besluit toe in ‘Op eigen benen’ 
en doet een oproep om daarbij te helpen. 

• Sinds de jaarvergadering hebben we een nieuwe 
penningmeester en secretaris. Zij schreven beiden 
een stukje over hun nieuwe functie.  

• Dit jaar hebben we als club weer meegedaan aan 
Ruitenboer. Eliza Guse en Bart Moors wisten zelfs de 
finale te bereiken! Zij doen daarvan verslag en 
leggen u een Ruitenboer-probleem voor. 

• Commissaris Nico Heinrichs doet een oproep voor het 
‘viertallen’ en geeft uitleg over de nieuwe spelregels 
voor de dummy. 

• Natuurlijk vindt u in dit nummer ook de uitslagen van 
de drives en competities van het afgelopen seizoen 
en het jaarprogramma en de corveelijst voor het 
nieuwe seizoen. 

• Een heel nieuw onderdeel is de rubriek ‘De andere 
kant van de bridger’, waarin onvermoede talenten 
van onze clubgenoten naar boven komen. 

• Al deze serieuze items zijn weer omlijst met wat 
luchtiger stukjes die u hopelijk af en toe een glimlach 
bezorgen. 

• En er is weer een cryptogram waar u de tanden op 
stuk kunt bijten! 

 
Mocht u in de zomermaanden toch nog een (bridge)kaartje 
willen leggen: achterop dit nummer staan verschillende clubs 
vermeld die hun deuren open zetten tijdens zomeravond-
drives... 
 
Wij wensen u veel leesplezier, een hele fijne zomer met veel 
mooi weer en tot ziens op 26 augustus! 
 
 
Margot Mekkes 
Jenny Omvlee 
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♣ ♦ ♥ ♠ Verhinderd? ♣ ♦ ♥ ♠  
Meld u bijtijds af!  

 
Afmelden kan via onze website: 

http://bridge.prometheus.tudelft.nl 
of  

door even te bellen naar Nico (015-2611983) of 
Milton (015-2567910) 
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Wel en wee onder de leden 
 
Tja, wie bedenkt het? Een stukje voor ons clubblad te 
schrijven op zo'n stralende moederdag anno 2008! Van 
dit weer krijg je sowieso al een zonnige kijk op het leven 
en er kan dan bijna niet anders dan positiefs uit mijn 
brein komen. 
 
Het eerste waar ik aan terug denk is de zo goed 
verlopen jaarvergadering, waar de leden allemaal héél 
realistisch en zonder gemopper met de, toch behoorlijk 
ingrijpende, voorstellen hebben ingestemd. Dat geeft 
vertrouwen in de toekomst. Want uiteindelijk doe je het 
vóór elkaar, maar ook mét elkaar. 
 
Die saamhorigheid was ook overduidelijk te merken op 
de kerstdrive. Iedereen had zichzelf overtroffen en de 
hapjestafel was dan ook bijzonder breed van aanbod. 
En alles smaakte ook nog eens verrukkelijk. Niet alleen 
een mooie herinnering, maar zeker voor herhaling 
vatbaar.  
Hoeveel 'wel' er onder ons is, zeker genoeg om op te 
noemen, maar mij is - op twee uitzonderingen na - niks in 
het oog springends bekend. De ene uitzondering is 
Margot Mekkes die haar verjaardag - inclusief traktatie - 
op de club vierde. De andere, die zeker niet onvermeld 
mag blijven, is Gerrit Vermeer, die ons al een aantal 
jaren tijdens de slotdrive op heerlijke minitomaatjes 
trakteert. Beide zeer bijzondere gestes worden door ons 
allen erg gewaardeerd! 
 
Onder het kopje 'wee' valt dit keer niet een lang verhaal 
te melden, maar wel twee trieste overlijdens. In januari 
verloren we ons - net nieuwe – lid Jan Smit. En onlangs 
overleed Hans Dersjant, die bij Prometheus zijn 
bridgecarrière startte. We hebben hen gememoreerd. 
 
Jammer is dat een aantal partnerships uit elkaar is 
gegaan, en we daardoor sommige leden (van het 
eerste uur) niet meer zien. Daarnaast stopte Martin Jutte 
enige tijd geleden, omdat hij de afrit bij onze toegang 
niet kon 'nemen'. Maar hopelijk zijn er positieve 
ontwikkelingen, waardoor dat in principe zou kunnen 
lukken. We hopen hem en Louis Harmsen weer te zien. 
 
Tot besluit: de cursus zette weer een aantal mensen aan 
het bridgen. Hopelijk hebben ze een dusdanig goed 
gevoel bij onze vereniging, dat ze er willen blijven spelen.  
 
Wij wensen u veel 'wel'! 
 
Arné Heijmans 
Nelleke van der Lee 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

De nieuwe penningmeester 
 
‘Wil je iets schrijven over je ervaringen als nieuw 
bestuurslid?' was de vraag. 
Ja, natuurlijk en dan maar meteen, want het weer zit nu 
toch even tegen. Niet dat er al veel te vertellen valt, het 
is nog erg pril.  
Het  begon met de overdracht van de financiële stukken 
en, uiteraard, het geld. Vooral de wijziging die de bank 
door moest voeren voor de adressering en de tekening-
bevoegdheid had heel wat voeten in de aarde. Dat is 
nu opgelost, gelukkig. 
 
Tot nu toe één keer een bestuursvergadering bijge-
woond, de volgende staat op stapel. Het ziet er naar uit 
dat er nogal wat beslissingen dienen te worden 

genomen over de toekomst van onze club: interessant 
en voor ons allemaal van belang. 
Wat activiteiten betreft: de nota's voor de contributie zijn 
de deur uit en inmiddels door velen reeds voldaan.  
Mocht u nog niet betaald hebben, dan bij deze een 
'reminder'. 
Verder uiteraard elke dinsdagavond de verkoop van de 
'bar-schijfjes'. Dat vind ik eigenlijk een noodzakelijk 
kwaad, maar we kunnen er niet omheen. Het zij zo. Niet 
dat ik het echt vervelend vind hoor. 
Op woensdagochtend is het geld tellen geblazen en de 
boekhouding bijwerken is snel gebeurd.  
De ervaring moet ik verder nog opdoen, wennen aan de 
verenigingscultuur, inventariseren hoe we er voor staan 
en wat de mogelijkheden zijn.    
 
Trudi Bommelé 
 

   ♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Op eigen benen! 
 
Wat is bridge toch een leuk spel, maar wat is het soms 
ook een irritant spel. Denk je dat je in een goed kleur-
contract zit, blijkt er weer iemand in sans te zitten met 
een overslag. Maar als de tegenstanders met de juiste 
kleur waren uitgekomen zat sans er niet in. ‘Moet mij 
weer overkomen’ denk je dan, ik troost me dan wel met 
de gedachte dat de bieding correct was, maar het 
scoort helaas niet.  
Bridge kun je overal spelen, thuis met vrienden en in 
clubverband, zoals wij op de dinsdagavond doen.  
Onze bridgeclub is ontstaan uit de TU Delft. Hij bestaat 
meer dan 40 jaar en is een onderdeel van de perso-
neelsvereniging “Prometheus”. Om een onderdeel van 
Prometheus te mogen zijn geldt, dat de bridgeclub uit 
minimaal 50% +1 leden moet bestaan, die verbonden 
zijn of waren aan de TU Delft: een regel waar onze club 
al lang niet meer aan voldoet.  
Er was een gedoogbeleid waarbij wij buitenleden 
aanmeldden en hiervoor een afdracht deden aan het 
moederbestuur. U kreeg hiervoor het maandblad en  
kon deelnemen aan de activiteiten van de personeels- 
vereniging.  
 
In januari is er in de algemene ledenvergadering 
besloten dat, gelet op de kosten die wij maken voor 
onze locatie, wij geen afdracht meer doen naar het 
moederbestuur.  
In een gesprek met het moederbestuur hebben wij onze 
situatie uitgelegd. De reactie was dat er meer onder-
verenigingen waren met dit probleem.  
Uit het gesprek kwam ook naar voren dat het karakter 
van de personeelsvereniging aan het wijzigen is. Men 
gaat zich meer richten op workshops, theater en reizen. 
Men zag maar één oplossing: de bridgeclub moet 
zelfstandig verder gaan.  
Deze boodschap betekent nogal wat: al 40 jaar onder 
de hoede van en nu zelfstandig doorgaan.  
En is er nog een relatie met Prometheus en welke is dat 
dan? Het moederbestuur wil graag een relatie onder-
houden, maar is nog zoekende naar de vorm. Ik 
verwacht dat hier na de zomervakantie een uitspraak 
over komt.  
 
In de laatste bestuursvergadering van de bridgeclub 
heeft het bestuur zich over deze zaak gebogen, en is tot 
de conclusie gekomen dat wij zelfstandig kunnen 
doorgaan en alles in het werk moeten stellen om dit te 
realiseren. Wij hebben een onderkomen en dit 
onderkomen kunnen we blijven gebruiken.  
Wat we nog niet hebben zijn statuten en reglementen 
voor onze vereniging die wij nu moeten oprichten.  
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Hiervoor doe ik een beroep op u. Wij als bestuur kunnen 
dit niet alleen.  
Er zijn onder u vast wel die ons willen helpen om 
verschillende documenten door te nemen. We willen 
graag een werkgroep vormen die dit in de zomer-
vakantie uitwerkt, zodat we na de zomer een club 
kunnen oprichten. Als u denkt dit is iets voor mij, meldt u 
zich dan aan bij de secretaris.  
 
Onze bridgeclub bestaat 40 jaar en laten we er voor 
zorgen dat er nog vele jaren bijkomen. 
 
Eric Winkel 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Bidden 
 
Vier Dominicaner-monniken vroegen aan Rome: ‘Heer, 
mogen we bridgen onder het bidden?’ 
Dat mocht niet. De monniken zegden hun gebeden de 
gehele dag, maand in, maand uit.  
Tot ze op zekere dag vier Jezuïeten-paters ontmoetten, 
bridgend in de kapel.  
De Dominicaner-monniken vroegen verbolgen: ‘Heer, 
waarom zijn wel en wij niet?’  
Waarop het verrassende antwoord kwam:  
‘Dat ligt totaal anders, zij vroegen namelijk of ze 
mochten bidden onder het bridgen.’ 
 

(uit: Bridgetips 4, Sint en Schipperheyn) 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Finale Ruitenboer 
 
Na de voorronde in onze club op 4 maart jl, mochten 
Eliza en ik - samen met Joke en Jack - Prometheus 
vertegenwoordigen bij de halve finale van het 49e 
Varibel Ruitenboer Toernooi in Zoetermeer.  

 
Zo togen wij op zondag 6 april al 
redelijk vroeg richting Zoetermeer, 
waar zich in het vrij riante Bridge 
Home gaandeweg 114 paren 
verzamelden. In tegenstelling tot 
de sombere voorspellingen was 
het prachtig lenteweer; dit kwam 
de motivatie om een groot deel 
van de dag binnen te blijven niet 
ten goede. 
 
Er werd gespeeld in meerdere 

lijnen;  in elke lijn 7 rondes van drie spellen voor de lunch 
en hetzelfde aantal na de lunch. De sfeer aan tafel was 
over het geheel genomen steeds zeer ontspannen en 
geanimeerd waardoor de tijd werkelijk omvloog, Al moet 
ik zeggen dat aan het eind van de dag ook tekenen 
van vermoeidheid voelbaar en zichtbaar werden. 
 
In de laatste ronde tegen Trudy Bommelé en partner 
(afgevaardigd namens een andere club) kregen we  
stevige afstraffing in een klein slemcontract (drie down). 
Echter, dankzij enkele cadeaus in andere rondes bleken 
we ons na afloop met ruim 58 % toch net geplaatst te 
hebben voor de finale. 
 
Deze werd twee weken later, opnieuw een schitterende 
dag, gehouden in De Hommel in Utrecht waar de NBB is 
gevestigd. Hier streden 153 paren in tweemaal 10 rondes  

van twee spellen om de Ruitenboer-trofee 2008 + een 
geldprijs van € 600.  
De sfeer was iets meer gespannen; dit werd bij de start 
versterkt door de omstandigheid dat het toernooi later 
dan gepland van start ging omdat de spellen niet 
aanwezig waren; dit was door de wedstrijdleiding helaas 
te laat geconstateerd. 
Hoewel het er aan de meeste tafels, evenals bij de halve 
finale, gemoedelijk toeging, werd toch vaker (vooral 
tijdens de middagsessie) de arbiter ingeschakeld.  
Soms was er sprake van enige irritatie vooral bij het door-
vragen naar de betekenis van biedingen (‘dat staat 
toch op onze systeemkaart’). 
 
Omdat we deze keer geen cadeaus kregen maar wel 
enkele keren weggaven, eindigden we met iets meer 
dan 44% ruim in de onderste helft. Ook nu waren we 
opgelucht toen de laatste kaart gelegd was en we 
eindelijk een ontspannen biertje op het terras konden 
nemen. 
 
Om het wachten op de uitslag te bekorten was de 
wedstrijdleiding op het idee gekomen om een bridge-
probleem voor te leggen met een fles wijn voor degene 
die de oplossing op tijd had bedacht. Ik weet niet 
hoeveel mensen hier nog zin in hebben gehad; wij in 
ieder geval niet. 
Maar het voorgelegde probleem willen we jullie niet 
onthouden: 

 
Zuid speelt 4♠;  west start met ♥H. 
Hoe moet zuid spelen ? 

  
De oplossing vindt u elders in dit Ei. 
 
Bart Moors en Eliza Guse  

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Stopregel 
 
Bij wedstrijden is het verplicht een sprongbod vooraf te 
laten gaan door ‘Stop’. De volgende tegenstander is 
dan verplicht 10 seconden te wachten alvorens hij biedt.  
De stopregel is ingesteld om te voorkomen dat 
ongeoorloofde informatie gegeven wordt -  door een 
extra lange denkpauze of een hele ‘vlotte’ pas - door de 
opvolgende speler. 
In een toernooi opent een speler met: ‘Stop, 3 klaveren’.  
Zijn linkerbuurman buigt zich vervolgens naar voren en 
vertrouwt hem toe: ‘U hoeft geen stop te zeggen hoor, 
want ik moet toch even denken…..’ 
 

(uit: Bridgetips 2, Sint en Schipperheyn) 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

  ♠ 7    
  ♥ 7   
  ♦ AHV1092   
  ♣ H10652   
♠ A532   ♠ 64 
♥ HVB10  N ♥ 8432 
♦ 64 W  O ♦ 875 
♣ A74  Z ♣ B983 
  ♠ HVB1098    
  ♥ A965   
  ♦ B3   
  ♣ V   
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Districtsviertallencompetitie 
 
Op 13 oktober a.s. begint de viertallencompetitie weer. 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering hebben we extra 
aandacht gevraagd voor deze competitievorm. 
Onze club heeft hier in het verleden met een aantal 
teams aan deelgenomen, maar de laatste jaren is dit 
heel sterk teruggelopen. Het afgelopen jaar heeft er zelfs 
geen enkel Prometheus-team meegedaan. Dit komt 
vooral, doordat er leden zijn die lid zijn van twee of meer 
clubs en dan de beslissing hebben genomen om binnen 
één van die andere clubs mee te doen aan deze 
competitie. 
Het zou echter prettig zijn om ook onze club vertegen-
woordigd te zien binnen de districtscompetitie. Eén paar 
heeft zich al gemeld.  
Dus: denk er nog eens over na tijdens de zomervakantie 
en meld u aan! 
Direct aan het begin van het nieuwe seizoen zullen we 
daarvoor een inschrijflijst ophangen. 
   
Nico Heinrichs 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
  

Het correcte bod 
 
(Bewerking van een artikel van wijlen Filarski) 
 
Een jaar geleden heb ik in Het Ei een stukje gepubliceerd 
over één van de grootste problemen in bridge, namelijk: 
Hoe bereik je het goede eindcontract van 7♣, wanneer 
je partner de allersterkste opening van 2♣ doet en je zelf 
13 klaveren in handen hebt.  
Dit artikel is massaal gelezen, door tenminste twee 
personen: door een redactrice, die het wel moest lezen, 
om te controleren of het geschikt was voor plaatsing, en 
verder natuurlijk door de auteur. Dit geeft me de moed, 
om verder te gaan met het aansnijden van bied-
problemen. 
 
Nu wil ik het hebben over het ‘juiste eindbod’.  
Wanneer je namelijk een complex biedverloop bij de 
hand hebt, waarbij enthousiast wordt geboden door je 
partner, jezelf en ook door de tegenpartij, dan is het 
vaak niet duidelijk, wat je nog moet bieden: de kleur van 
de partner, de kleur van jezelf, of reageren op de 
biedingen van de tegenpartij. Filarski heeft dit probleem 
onderkend:  
 
Op een club werd zeer intensief gebridged, waarbij 
bovengenoemd probleem vaak aan de orde kwam, en 
waarbij dikwijls verkeerd werd beslist. Toch was er een 
oudere heer, die nooit problemen had: telkens wanneer 
de bieding erg moeilijk werd en niemand meer wist wat 
het correcte bod verder zou moeten zijn, ging hij, 
wanneer hij aan de beurt was, nadenken. Vervolgens 
haalde hij een doosje uit zijn zak, deed voorzichtig het 
deksel open, en tuurde er enige tijd in. Daarna deed hij 
steeds maar weer het correcte bod, wat hem veel 
succes opleverde: hij eindigde dan ook consequent 
bovenaan. Natuurlijk waren zijn medespelers heel 
benieuwd, wat er nu te lezen was in dat doosje, maar hij 
hield het geheim angstvallig voor zichzelf. 
 
Er kwam evenwel een dag, dat de bewuste heer niet 
meer op de club kon komen: hij werd ernstig ziek en 
overleed. Vele medespelers gingen hun deelneming 
betuigen bij de achtergebleven weduwe, en vroegen 
vervolgens als aandenken om dat achtergebleven 
doosje. De weduwe werd zovaak gevraagd naar dat 
doosje, dat ze besloot het bij opbod te verkopen. 

 
Op de dag van de veiling waren vele clubleden 
aanwezig, en ze boden tegen elkaar op, totdat het 
bewuste doosje in bezit kwam van een der vroegere 
bridgepartners van de overledene. Ondanks de 
aandrang, om het doosje ter plaatse open te maken, en 
te vertellen, wat erin stond, zwichtte hij niet. Hij nam het 
doosje mee naar huis, en maakte het daar op zijn 
gemak open. 
 
WAT STOND ER IN DAT DOOSJE? 
 
NB: Het antwoord vindt u elders in dit boeiende 
verenigingsblad! 
 
Gerrit Hakvoort 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
  

De andere kant van de bridger 
 
Als betrekkelijke nieuwkomer op de bridgeclub vroeg ik 
mij af of er meer was in het leven van de bridger dan 
alleen groot slem halen, je tegenstanders down spelen 
of op andere wijze dwarszitten. 
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat dit een eenzijdig 
beeld is. Vele leden van onze club hebben onvermoede 
talenten. Reden om in het Ei een rubriek te starten met 
korte interviews over ‘de andere kant van de bridger’. 
 
Schilderen 
Voor deze eerste aflevering bezocht ik Cees Vermeulen, 
die als hobby schilderen heeft. Voordat ik hem ging 
interviewen, wilde ik een indruk krijgen van zijn werk en 
heb ik zijn schilderijen bekeken die momenteel bij DTB 
tentoongesteld zijn. 
 

 
 
Cees Vermeulen heeft het grootste deel van zijn 
werkzame leven aan de TU Delft bij Technische 
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Natuurkunde gewerkt en is inmiddels al geruime tijd met 
pensioen. 
Een jaar of zes, zeven geleden kreeg hij voor zijn 
verjaardag 10 lessen in aquarelleren op de Volksuni-
versiteit cadeau. Bij die 10 lessen is het gebleven en 
momenteel gaat hij elke week naar een buurthuis in 
Delft om daar zijn techniek verder te ontwikkelen. 
Interesse in tekenen had Cees als kind al, als hij 
tekeningen zat te maken op de hoekjes van de krant. 
 
Inspiratie 
Zijn schilderijen maakt hij hoofdzakelijk met acrylverf, dat 
gemakkelijker te verwerken is dan aquarelverf. Inspiratie 
doet hij op aan de hand van afbeeldingen uit (kunst) 
catalogi, kranten, tijdschriften enzovoort. De afbeel-
dingen die hem aanspreken, schildert hij na waarbij hij 
een geheel eigen accent in zijn schilderijen legt. 
Op de vraag wat hij belangrijk vindt in zijn schilderwerk, 
geeft Cees als antwoord dat hij diepte in zijn werk wil 
leggen. Dat doet hij door op een speciale manier 
accenten met verf aan te brengen. 
Cees schildert mensen, dieren, de zee. Het liefst schildert 
hij waterlandschappen, strand, zee en boten. Zijn 
schilderijen vallen op door het gebruik van heldere 
kleuren. 
 
Mocht u nieuwsgierig geworden zijn naar zijn werk: de 
tentoonstelling bij DTB is nog tot 31 mei 2008 te 
bezichtigen. 
 
Oproep 
Hebt u een hobby, een leuke verzameling of iets anders 
en wilt u voor deze rubriek geïnterviewd worden, meld u 
zich dan bij mij. Dan kan op de clubavond of via e-mail: 
mamekkes@kpnplanet.nl 
 
 
Margot Mekkes 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Afsignaal 
 
Gebeurd tijdens het WK op Jamaica (1987):  
 
West speelt ♠2 bij, waarmee hij duidelijk maakt in die 
kleur niet geïnteresseerd te zijn.  
Oost, aan slag, schakelt desondanks over op schoppen, 
met desastreus gevolg.  
‘Sorry partner’, zegt West na afloop. 
‘Waarom sorry?’vraagt Oost verbaasd.  
‘Omdat ik geen lagere schoppen had dan de 2.’ 

 
 (uit: Bridgetips 2, Sint en Schipperheyn) 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

De nieuwe secretaris 
 
Wel ja, net een paar maanden aan het idee gewend 
komt de vraag of je een stukje wil schrijven voor Het Ei. 
Dat wordt ruim voor de deadline gevraagd hoor, maar 
dat wil niet zeggen dat het ruim op tijd klaar is. Maar een 
mailtje met een herinnering aan de deadline geeft me 
een extra zetje. Vandaar dat ik toch maar de computer 
als tekstverwerker gebruik en iets zal schrijven.  
 
Eerst maar het officiële gedeelte: ik heet Nelleke van der 
Lee-Parlevliet en ben getrouwd met Gert-Jan. We heb-
ben 3 kinderen; een zoon van 7 en twee meiden van 5. 
Ons huis is te vinden in Delfgauw. Ik werk 3 dagen bij de 

ANWB als assistente van een teammanager Wegen-
wacht.  
Dan zul je denken dat ik toch tijd genoeg zou hebben als 
secretaris van de vereniging, maar dat valt helaas soms 
nog tegen. Ik zal niet overdrijven, maar ik moet nog wel 
wennen aan het idee en het voelt ook niet als een 
tweede jasje. Nou niet denken dat ik het niet leuk vind, 
want dat is absoluut niet het geval. Je leert mensen 
(anders) kennen en ik ben in de voor mij nieuwe wereld 
gestapt die verenigingswezen heet. Dan wordt bij de 
tweede bestuursvergadering die ik heb meegemaakt 
duidelijk, dat het ook nog eens een jaar is met 
onzekerheden, grote plannen en veranderingen. Een 
grote uitdaging die ik samen met het bestuur en alle 
leden graag aanga. In afwachting van wat de toekomst 
gaat brengen sluit ik deze eerste bijdrage af. 
 
Nelleke van der Lee 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Spelregels voor de dummy 
 
Zodra het spelen begint legt de dummy, als de tegen-
partij voorgespeeld heeft, zijn/haar kaarten open op 
tafel en doet verder niet meer mee met het spelen van 
het spel. Het enige wat de dummy mag doen is de 
kaart, die door de leider (zijn of haar partner) genoemd 
wordt, bijspelen. 
Toch mag de dummy, naast dit bijspelen, iets meer.  
 
• De dummy mag namelijk partner (de leider) 

beschermen tegen een onregelmatigheid. 
Voorbeeld: 
De leider heeft de voorgaande slag gemaakt en moet - 
uit de hand - voorspelen in de volgende slag. De leider 
zit bedenkelijk te kijken en maakt een beweging of kijkt 
richting tafel. Het lijkt er op dat hij/zij vanuit de dummy 
een eerste kaart, wil spelen. 
Zolang er nog geen kaart genoemd of aangeraakt is 
door de leider, mag de dummy de leider behoeden 
voor het verkeerd voorspelen. Dummy mag, volgens 
artikel 42-b2, zeggen “Let op, je moet uit de hand 
spelen”. Dit is toegestaan.  
Maar als er een kaart is aangeraakt of genoemd, dan is 
dit recht van de dummy voorbij en mag de tegenpartij 
bepalen of er wel of niet uit de hand gespeeld moet 
worden. 
 
• Dummy heeft ook nog een tweede recht: hij/zij mag 

de leider vragen of deze nog een kaart in de 
voorgespeelde kleur bezit. 

Voorbeeld:  
De leider moet bijspelen vanuit de hand en de dummy 
ziet een andere kleur kaart verschijnen dan gevraagd. 
De dummy heeft het spel goed gevolgd en weet bijna 
zeker dat de leider kan bekennen. 
De dummy vraagt nu “Heb je geen kaart van de 
gevraagde kleur?” Dat mag volgens artikel 42-b1.  
De overtreding heeft dan weliswaar plaatsgevonden, 
maar kan nog hersteld worden en in het geval van de 
leider is dit meestal straffeloos. 
Hier moet uiteraard wel de arbiter bij geroepen worden. 
 
De leider heeft overigens ook het recht aan de 
tegenstander te vragen of hij/zij een kaart heeft in de 
voorgespeelde kleur.  
De tegenspelers op hun beurt mogen dit ook vragen 
aan de leider, Maar deze spelers mogen dit in geen 
geval aan elkaar vragen! (artikel 61-b) 
 
Nico Heinrichs 

♣ ♦ ♥ ♠
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Drives en competities seizoen 2007-2008: 
 
Hieronder vindt u van de verschillende drives en competities van het afgelopen jaar de vijf paren met de hoogste score: 
 
 
Kerstdrive 2007 (18-12-2007): 
1 Lieben & van Spronsen 74,73% 
2 Keijzer & de Vreede 67,22% 
3 van Harberden & Pruijsers 65,93% 
4 Romeijn & van Velzen 61,54% 
5 van Leeuwen & Steensma 58,42% 
 Boot & Graveland  58,42% 
 
Vrij spelen (8-1-2008): 
1 de Jong & Vermeer 72,00% 
2 Graveland & van Laarhoven 64,11% 
3 Kras & de Vreede 64,00% 
4 Janssen & Vermeulen 63,21% 
5 Heijmans & Winkel 57,95% 
 
Wintercompetitie 2007/2008 
Eindstand A-lijn: 
1 Graveland & van Laarhoven  55,28% 
2 van Harberden & Pruijsers   55,24% 
3 de Jong & Vermeer    55,08% 
4 Romeijn & van Velzen    54,09% 
5 Nijland & Nijland     52,69% 
 
Eindstand B-lijn: 
1 Hoogwater & van der Zanden  56,58% 
2 Hoogeveen & Omvlee   54,66% 
3 Klein & Vermeulen    54,65% 
4 van Oers & Visser    52,12% 
5 Bommelé & Heinrichs    51,79% 
 
Ruitenboer (4-3-2008): 
Ruitenboer-plaatsing: 
1 Guse & Moors     62,92% 
2 Boot & Graveland    59,58% 
3 Nijland & Nijland     57,92% 
4 Kras & de Vreede    55,83% 
 Graveland & van Laarhoven  55,83% 
 
Ruitenboer buiten mededinging: 
1 Janssen & Schoneveld   60,00% 
2 Mur & Schimmel     57,92% 
3 Faessen & Winkel    55,00% 
4 Hoogeveen & Omvlee   54,58% 
5 van Harberden & Pruijsers   52,50% 
 

Paasdrive (18-3-2008): 
Topintegraal: 
1 Romeijn & van Velzen    64,20% 
2 Nonhebel & Nonhebel   59,47% 
3 de Jong & Vermeer    57,95% 
4 Nijland & Nijland     57,58% 
5 Winkel & van Harberden   56,82% 
 
Voorjaarscompetitie 2007/2008: 
Eindstand A-lijn: 
1 Guse & Moors     55,24% 
2 Kras & de Vreede    54,76% 
3 van Harberden & Pruijsers   54,30%4
 Romeijn & van Velzen    54,18% 
5 Nijland & Nijland     53,82% 
 
Eindstand B-lijn: 
1 Hakvoort & Llurba    57,53% 
2 Mur & Schimmel     54,13% 
3 Heijmans & Winkel    54,04% 
4 Janssen & Schoneveld   53,01% 
5 Faessen & Winkel    52,80% 
 
Slotcompetitie 2007/2008: 
Eindstand A-lijn: 
1 Heijmans & Winkel 60,21% 
2  Hakvoort & Llurba 57,38% 
3  van Harberden & Pruijsers 57,25% 
4  Guse & Moors 55,60% 
5  Hoogwater & van der Zanden 53,64% 
 
Eindstand B-lijn: 
1 Mulder & Russel 57,21% 
2 Bommelé & Heinrichs 55,36% 
3 van Oers & Visser 52,52% 
4 Reijmers & Schütz 51,27% 
5 Jansen & van der Lee 49,83% 
 
Eindstand slemklassement 2007/2008: 
1 Leo Pruijsers 20 
2 Anton van Harberden 19 
3 Bart Moors    17 
 Eliza Guse    17 
 Gerrit Vermeer    17 
 
 
 

Clubkampioenschap 2007/2008  
 

1 van Harberden & Pruijsers 4 2 3 3 12 
2 Kras & de Vreede 1 6 2 6 15 
3 Guse & Moors 7 7 1 4 19 
4 de Jong & Vermeer 2 3 6 9 20 
5 Romeijn & van Velzen 6 4 4 8 22 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Bridgeclub Prometheus  
d.d. 08-01-2008 
 
Aanwezig: Eric Winkel (voorzitter), Arné Heijmans 
(penningmeester), Ton Mulder (secretaris),  Nico Heinrichs 
(commissaris), Milton Russel (commissaris) en 36 leden. 
Belia en Rob Nijland  afwezig met kennisgeving. 
 
Opening: 
De voorzitter opent  de vergadering om 19.30 uur en heet 
allen welkom. 
De agenda wordt geaccepteerd. 
 
1. Notulen: 
Op de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 
02-01-2007 is tekstueel noch inhoudelijk commentaar. Zij 
worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

2. Jaarverslag: 
Het jaarverslag van de secretaris roept geen vragen of 
toevoegingen op. 
De voorzitter dankt de secretaris. 
 

3. Financiën: 
a) Verslag van de kascontrolecommissie: 
De kascommissie heeft slechts kunnen constateren dat 
de jaarrekening 2007 correct is opgesteld  en dat de 
administratie nauwgezet is gevoerd. Frans de Vreede 
leest het verslag voor.  
De voorzitter dankt de kascommissie. 
 
b) Het financieel jaarverslag  
wordt geaccepteerd, maar bij de begroting vraagt 
Gerda Janssen nadere uitleg over “de huur” bij Ecast. 
Arné: Wij betalen voor het eerst “huur” en dat houdt ook 
in : barservice. Dit is in de begroting opgenomen als 
waarschuwing en als voorzet. Als we doorgaan zoals nu 
komt er een tekort. In onze huidige contributie zit een 
bedrag van € 24.-  lidmaatschap van de CAPV. De relatie 
tussen de CAPV en de  dochterverenigingen verandert 
maar er komt geen duidelijkheid over hoe en 
wanneer.Na jaren overleg is het nog steeds niet tot een 
beslissing gekomen.  
Het bestuur van de bridgeclub heeft nu een besluit 
genomen en een contributievoorstel voorgelegd. We 
betalen dan net zoveel als tot nu toe, nl € 68.50 per lid (€ 
59.50 voor een dubbellid) maar dan moet wie lid wil zijn 
(blijven) van de CAPV dat zelf regelen en betalen. 
Gerrit Hakvoort: Als wij ± € 60.—per avond aan huur + 
barservice betalen is € 1.30 voor een drankje dan niet 
veel ? Men vindt dat niet te veel.  
Het voorstel voor deze nieuwe contributie wordt 
gehonoreerd (inclusief  de nieuwe regeling voor 
lidmaatschap van de CAPV). 
Ook de begroting wordt geaccepteerd. 
 
c) Mutaties kascontrolecommissie: 
Rob Nijland wordt van reservelid via vast lid nu voorzitter, 
Henk van Oers is lid en Gerda Janssen is reservelid. 
Applaus. 
 

4. Verslagen van en mutaties in de overige 
vaste commissies: 

a) Technische Commissie:  
Anton van Harberden geeft aan dat het een redelijk 
rustig jaar was. Er waren 2 problemen: 

1. De degradatieregel: paren die 3 of meer keer 
niet komen, met afmelding, (dus Nijland/Nijland 
en Hakvoort/Llurba) degraderen altijd.  
Dat is noch voor hen, noch voor de andere 
spelers in de lagere lijn plezierig. Kan de plaats 
van deze paren bevroren worden ? Hier is al 

vaker over gesproken en steeds is het antwoord: 
nee, dat is niet mogelijk i.v.m. promotie-/  
degradatieplaatsen. Het blijft een probleem.  
Piet van Laarhoven: al eerder zijn er andere 
regels genoemd. Kunnen we die niet eens voor 
een jaar proberen ?  
De T.C. gaat nog eens het probleem met alle 
suggesties bekijken maar er zullen altijd mensen 
ten onrechte getroffen worden. Het bestuur kan 
altijd beslissen maatregelen te nemen. 

2. Bij topintegraalspellen zijn er vaak bizarre 
verdelingen; Milton,hoe komt dat ? 
Milton: Volgens het verdeelprogramma van 
Anton Tijhuis, dat wij gebruiken, komen deze 
verdelingen tot stand; er kan niet mee 
gerommeld worden. 
Anton: Laten we dan aan tafel dupliceren ----> 
maar dan zit de spelverdeling niet in de 
computer. 
Met algemene stemmen: Milton, ga zo door ! 

De T.C. blijft bestaan uit : Anton van Harberden, Leo 
Pruijsers en Gert Mur. 
De voorzitter dankt de Technische Commissie. 
 
b) de Commissie van Beroep  
heeft ook dit jaar geen actie hoeven ondernemen maar 
wordt toch door de voorzitter bedankt. De commissie 
bestaat uit Eric Winkel en Dick van Blitterswijk. 
Eric blijft lid. Dick van Blitterswijk  heeft al enige tijd niets 
van zich laten horen. Mocht hij niet langer lid van deze 
commissie willen blijven, dan neemt Jacques Nonhebel 
zijn plaats in. Applaus. 
 
c) Redactie Clubblad:  
Jenny Omvlee doet het clubblad helemaal alleen. Wie 
wil helpen ? Onder applaus meldt Margot Mekkes zich. 
De voorzitter bedankt Jenny voor haar werk. 
 
d) De lustrumcommissie:  
in 2011 is er weer een lustrum, dus over 2 jaar moet er 
weer een nieuwe lustrumcommissie worden 
samengesteld. 

 

6. Jaarprogramma 2008 – 2009: 
Vraag van Milton: De kerstdrive valt dit jaar op 23 
december; heeft iemand daar bezwaar tegen ? Nee. 
Jaap de Jong: Telt de tussencompetitie mee voor het 
clubkampioenschap? Niet als we teams hebben die 
meedoen aan de viertallencompetitie. 
Het concept-jaarprogramma wordt goedgekeurd met 
dank aan Milton. 

 

7. Bestuursverkiezing: 
De bestuursleden die aftredend zijn: penningmeester: 
mw. A. Heijmans en secretaris:  mw. T. Mulder hebben 
zich niet herkiesbaar gesteld. 
Voor beide functies heeft zich een kandidaat aange-
meld. Onder luid applaus worden Nelleke van der Lee 
(secretaris) en Trudi Bommelé (penningmeester) in het 
bestuur opgenomen. 
De voorzitter dankt de vertrekkende bestuursleden en 
belooft de dank voor hun werk te bezegelen met een 
etentje. 

 

8. Huishoudelijke gang van zaken / 
speelgelegenheid: 

Corvee:  Anneke Nonhebel vraagt of er in Juni 2008 nog 
een corveegroep nodig is.  
 Dat hangt af van de duur van de laatste competitie. 
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Hoe zijn de regels nu: Aanwezig zijn om ± 19.00 uur en pas 
opruimen als er niemand meer speelt. 
Bar: Is nu in handen van E-cast, maar de voorzitter dankt 
Jack en Marijke Graveland voor hun werk t/m juni 2007. 
 

9. Wedstrijdzaken:  
Eric breekt nogmaals een lans voor het viertallen: doe het 
eens ! 
(Na enig commentaar vanuit de vergadering zegt Eric 
toe : als deze club gaat viertallen, komt hij uit voor 
Prometheus.) 
En dat geldt ook voor Ruitenboer: Doe het ! De club 
draagt de kosten. 
 

10. Rondvraag: 
Anneke Nonhebel zwaait het bestuur lof toe voor de 
locatie E-cast. 
Gerda Janssen: tot hoelang mogen we hier blijven?  
afhankelijk van de  (nieuwe) gebouwen. Het College van 
Bestuur is de almachtige, maar we zitten hier 
waarschijnlijk wel goed. 
Hermien van Geest komt terug op de datum van de 
Kerstdrive: kan die eerder?  Nee. 
Piet van Laarhoven dankt het bestuur voor de geweldige 
inzet. Applaus. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 
 

 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing Ruitenboer-probleem 
 
Zuid moet hoe dan ook vermijden dat west twee harten-
slagen maakt; hiervoor moet hij in de eerste slag ♥H 
duiken. 
 
♥ Bij hartenvervolg troeven in Noord  en klaveren naar 
de vrouw; de laatste harten gaat dan weg op ♣H. 
♠ Bij troefvervolg troeven trekken en verliezers 
wegwerken op ruiten. 
♣ Bij klaverenvervolg direct troef trekken en verliezers 
wegwerken op ruiten. 
♦ Bij ruitenvervolg slag nemen in Noord en klaveren 
naar de vrouw; de tweede ruiten nemen in Zuid, een 
harten troeven; de laatste harten gaat weer weg op ♣H. 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het correcte bod 
 
Wat stond er in het doosje? 
 

 
 
“PAS” is ook een bod. 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
 



 

Het Ei - mei 2008 – pagina 11 

Jaarprogramma seizoen 2008-2009 
 
2008 
 
augustus 
 26 Vrij spelen 
 
september 
 2 Herfstcompetitie 1 
 9 Herfstcompetitie 2 
 16 Herfstcompetitie 3 
 23 Herfstcompetitie 4 
 30 Herfstcompetitie 5 
 
oktober 
 7 Herfstcompetitie 6 
 14 Tussencompetitie 1 
  Viertallencompetitie 1 
 21 Vrije speelavond 
 28 Tussencompetitie 2 
  Viertallencompetitie 2 
 
november 
 4 Tussencompetitie 3 
  Viertallencompetitie 3 
 11 Tussencompetitie 4 
  Viertallencompetitie 4 
 18 Tussencompetitie 5 
  Viertallencompetitie 5 
 25 Tussencompetitie 6 
  Viertallencompetitie 6 
 
december 
 2 Sinterklaasdrive 
 9 Tussencompetitie 7   
  Viertallencompetitie 7 
 13 Delfts Viertallen Kampioenschap 
 16 Wintercompetitie 1 
 23 Kerstdrive 
 30 Gesloten (geen bridge) 

 

 
2009 
 
januari 
 6 Nieuwjaarsreceptie  
  en jaarvergadering 
 13 Wintercompetitie 2 
 20 Wintercompetitie 3 
 27 Wintercompetitie 4 
 
februari 
 3 Wintercompetitie 5 
 10 Wintercompetitie 6 
 17 Voorjaarscompetitie 1 
 24 Voorjaarscompetitie 2 
 
maart 
 3 Ruitenboer 
 10 Voorjaarscompetitie 3 
 17 Voorjaarscompetitie  4 
 24 Voorjaarscompetitie 5 
 31 Voorjaarscompetitie 6 
 
april 
 5 Halve finale Ruitenboer 
 7 Paasdrive  
 14 Slotcompetitie 1 
 21 Slotcompetitie 2 
 26 Finale Ruitenboer 
 28 Slotcompetitie 3 
 
mei 
 5 Gesloten 
 12 Slotcompetitie 4 
 19 Slotcompetitie 5 
 26 Slotcompetitie 6 
 
juni 
 2 Slotdrive 

 
  
 Herfstcompetitie  Parencompetitie, topintegraal 
 Tussencompetitie  Parencompetitie (met promotie/degradatie) 
 Wintercompetitie  Parencompetitie in 2 of 3 groepen 
 Voorjaarscompetitie Parencompetitie in 2 of 3 groepen 
 Slotcompetitie  Butler- / Parencompetitie in 2 of 3 groepen 

 
  

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 

 
 
 

Zoektocht ...  
 
... naar een nieuwe bridgepartner: 
  
Margot Mekkes zoekt een bridgepartner met ingang van 
het nieuwe seizoen. 
Niveau: B/C. 
Mocht u iemand weten die graag op de club wil spelen, 
laat het mij dan weten. 
Dat kan via e-mail: mamekkes@kpnplanet.nl 
of telefonisch: 015 2570093. 
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Corveelijst seizoen 2008-2009 
 

2008 2009 
 
augustus/september: 
Jack Graveland 
Marijke Graveland 
Arné Heijmans 
 
oktober: 
Daan Hoogwater 
Marijke Jansen 
Mia Keijzer 
 
november: 
Henk Kras 
Ton Mulder 
Ton Romeijn 
 
december: 
Hein van Velzen 
Ineke Winkel 
Jan van der Zanden 
 

 
januari: 
Marinus Hom 
Anke Hom 
Arie Klein 
 
februari: 
André Schimmel 
Joke Boot 
Jan Lieben 
 
maart: 
Toon van  Spronsen 
Henk van  Oers 
Alex Visser 
 
april: 
Corry de Vreede 
Frans de Vreede 
Anton van Harberden 
 
mei: 
Hermien van  Geest 
Ans Christiaanse 
Cees Vermeulen 
 

 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Nieuwe spelregels 
 
In het juni-nummer van ‘Bridge’ en op het volgende 
internetadres vindt u info over de nieuwe spelregels: 
http://www.bridge.nl/groepen/Wedstrijdzaken/ 
WEKOwijzers/wekowijzer109.pdf 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Nieuw webadres 
 
Onze website heeft een nieuw internetadres: 
http://bridge.prometheus.tudelft.nl 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Moe... 
 
Ik ben de vrouw uit het spel kaarten 
En ik kom even naar u toe 
Om eens openhartig te vertellen 
Ik word van dat bridgen toch zo moe! 
 
Wat jullie met elkaar aan het doen zijn 
Lijkt voor mij net een frou frou 
Gedrukt te worden tussen boer en koning 
Dat is niet leuk, het maakt mij moe! 
 
Waar jullie veel plezier aan hebben 
Is voor mij een heel gedoe 
Betast te worden door vele handen 
Zeg nou eens zelf, je blijft toch moe! 
 
In mijn jeugd was ik een degelijk meisje 
En was vrije sex taboe 
Nu wordt ik gedekt door vreemde heren 
Ik wil niet meer, ik word zo moe! 
 
Soms loopt de spanning op tot grote hoogte 
Het angstzweet breekt aan alle kanten uit, oei oei 
Ik hoor dan: Je had de vrouw toch moeten snijden, 
sufferd 
O help, het is vreselijk, ik ben zo bang (en moe)! 
 
Maar nu is een eind aan ’t bridgeseizoen gekomen 
En ben ik aan rust en vakantie toe 
Ik kruip in mijn doosje en blijf heel stil liggen 
U begrijpt het wel, ik ben van dat bridgen zo moe! 
 
Joke Boot 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Cryptogram 
 
Positieve reacties op het december-cryptogram! De 
oplossingen stroomden weliswaar niet binnen, maar er 
zijn toch twee eervolle vermeldingen: Trudi Bommelé en 
het echtpaar van 47 horizontaal (Hom) hadden beiden 
slechts één klein – hetzelfde -  foutje. Mijn complimenten! 
(16 vert. Klein conservatief opponent = rt  afkorting 
voor rechter tegenstander). 
Deze keer een iets eenvoudiger en minder omvangrijk 
crypto. Net als de vorige keer zijn er voornamelijk 
bridgetermen in verwerkt. Oplossingen en reacties zijn 
weer van harte welkom! Veel succes! 
 
Jenny Omvlee 
 

Oplossing december-cryptogram 
Horizontaal 
4 club  5 bord  7 stok  9 jumpt  10 fit  11 blackwood  17 in  18 een 
kleintje spelen  22 sans  24 viertallen  25 go  26 rating  27 snit  29 
kwetsbaar  32 blokkade  35 ecast  37 lijnenspel  40 redbod  42 
multi  43 deels  44 tellen  47 hom  49 sterk  50 entree  52 azen  53 
bridgen 
 
Verticaal 
1 klok  2 eitje  3 ruit  4 competitie  5 bod  6  drive  8 ton  11 boer  
12 controles  13 winst  14 dwang  15 gemaakt  16 rt  19 kort  20 
nullen  21 signaal  23 stop  27 score  28 tc  30 switchen  31 ronde  
33 kelder  34 dame  36 acol  38 nul  39 punt  41 down  42 mud  45 
lijn  46 es  48 man  51 eb 
 
 

 
horizontaal  
2 hout voor in- en ontspanning (5) 
5 het is niet later dan het lijkt (5) 
7 (bijna) alles (4) 
8 die zijn schering en inslag in de opvang (5) 
11 niet mogelijk voor een bridger (10,5) 
14 clubduo (4) 
15 Nederlandse gentleman (4) 
16 die borstwering lijkt ver weg in overdrachtelijke zin (8) 
19 bedien anders voor buiten resultaat (9) 
20 ovale spreekbuis (2) 
21 de overeenkomst nog eens herzien (19) 
25 verkort advies van ons hoogste orgaan? (1,1) 
26 hengelsportkaart (3) 
28 kun je ondoeltreffend opdragen (3) 
29 achtereenvolgend contactorgaan niet hoog hebben 
 zitten (6,4,4) 
33 kun je met die toestellen om vogels te vangen je doel 
 bereiken? (6) 
35 binnenhalen of doorreizen (7) 
36 komt het gelegen om te beginnen? (3) 

verticaal  
1 linkse partij met afmeting (4) 
3 in het Frans geef jij onderwijs (2) 
4 stopnet (3) 
6 die agrariër zit achter glas te kaarten (10) 
7 standpunten (5) 
8 1 exemplaar van 33 horizontaal (4) 
9 altijd meer verstand van kleuren hebben (11) 
10 onlangs een ansicht aan jou gestuurd (10_ 
12 valentijnskaarten (6) 
13 Riet stond bij de bar toen ze werd geroepen (7) 
14 het komt erg nauw met zo’n systeem (8) 
17 het is alleen maar droog (3) 
18 die achten zich blakend gezond (3) 
22 Toos speelt ook mee (4) 
23 op die homepage wordt de puntentelling 
 uitgelegd (6) 
24 vurig overblijfsel van contract maar dan anders 
 gespeeld (2) 
27 u bent niet dichtbij (5) 
30 die stew is richtinggevend (4) 
31 seintje geven dat je geen trek hebt (2) 
32 geen goede neus voor het spel hebben? (3) 
34 drukt in het algemeen verbondenheid uit (3) 
35 geen nulpunt (3)

1
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The Tourist’s Prayer 
 
Heavenly Father, look down on us your humble, obedient 
tourist servants who are doomed to travel this earth, 
taking photographs, mailing postcards, buying souvenirs 
and walking around in drip-dry underwear. We beseech 
you, O Lord, to see that our plane is not hijacked, our 
luggage is not lost and our overweight baggage goes 
unnoticed. 
 
Give us this day divine guidance in our selection of 
hotels. We pray that the phones work, and that the 
operators speak our tongue, that there is no mail waiting 
from our children that would force us to cancel the rest 
of our trip. 
 
Lead us to good, inexpensive restaurants where the wine 
is included in the price of the meal. Give us the wisdom 
to tip correctly in currencies we do not understand. 
Make the natives love us for what we are and not for 
what we can contribute to their worldly goods. 
 
Grant us the strength to visit the museums, the 
cathedrals, the palaces, and if, perchance, we skip a 
historic monument to take a nap after lunch, have 
mercy on us for our flesh is weak. 
 
Dear God, protect our wives from "bargains" they don't 
need or can't afford. Lead them not into temptation for 
they know not what they do. 
 
Almighty Father, keep our husbands from looking at 
foreign women and comparing them to us. Save them 
from making fools of themselves in nightclubs. Above all, 
please do not forgive them their trespasses for they know 
exactly what they do. 
 
And when our voyage is over, grant us the favour of 
finding someone who will look at our home movies and 
listen to our stories, so our lives as tourists will not have 
been in vain. This we ask you in the name of Conrad 
Hilton, Thomas Cook and the American Express. 
 
Amen. 

-Art Buchwald in Los Angeles Times 
 
Joke Boot 
 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Zomerdrives.... 
 
Voor degenen die in de clubbridgeloze zomermaanden 
nog eens een kaartje willen leggen en daarbij ook kijken 
hoe het er bij andere clubs aan toe gaat: die mogelijk-
heid is er. Onder andere bij de volgende clubs zijn 
bridgers welkom om mee te spelen (tegen een kleine 
vergoeding): 

 
vereniging 
 

dag/tijd periode 

PBC 
Le Carillon / Parochie-
huis, Oostlaan 38A, 
Pijnacker 
 

maandag  
19.45 

Vanaf 23 
juni 

Kontrakt 
2B-Home,  
Zoetermeer 
 

dinsdag 
20.00 

24 juni t/m 
19 augustus 

W.B.C.Naaldwijk 
Westlandia Kantine, De 
Hoge Bomen, Naaldwijk 
 

dinsdag 
19.45 

10 juni t/m 
12 augustus 

Gisolf 
Midi, Sportring 10, Delft 
 

donderdag 
19.30 

19 juni t/m 
14 augustus 

BBR 
Rehoboth, 
Wilhelminastr.2, Berkel 
 

dinsdag 
20.00 

3 juni t/m 
19 augustus 

Bleiswijk 
Parochiehuis/Paddock 
Hoefweg 53, Bleiswijk 
 

woensdag 
20.00 

juni - 
augustus 

Tuinen &Akkers 
Patio, Gaardedreef 167, 
Zoetermeer 
 

donderdag 
19.45 

3 juli t/m 28 
augustus 

Buurthuis 
Rotterdamseweg 
Delft 
 

donderdag 
19.30 

 

's-Gravenaas 
De Kiem,  
Kon. Julianaweg 91, 
's-Gravenzande  
 

donderdag 
19.45 

5 juni t/m 
28 augustus 

PBC 
Le Carillon / Parochie-
huis, Oostlaan 38A, 
Pijnacker 
 

donderdag 
19.45 

Vanaf 23 
juni 

 
 
 
 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Fijne zomer en tot 26 augustus! 
 

 ♣ ♦ ♥ ♠ 

 


