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De opening 

 

Beste clubgenoten 

 

Het is een rare tijd. We hebben elkaar nu al 

bijna negen maanden, vanaf 10 maart, niet 

meer in levende lijve op onze clubavond aan 

de bridgetafel gezien. Ruim de helft van jullie 

doet elke week of regelmatig mee met onze 

online speelavonden op Stepbridge. Daar 

hebben we wel contact, maar het is anders. 

Een groot deel van jullie speelt daar echter niet 

mee. We waren erg benieuwd hoe het 

iedereen in deze periode vergaat. Het lijkt er 

op dat het nog wel even zal duren voor we 

elkaar allemaal weer op de club zien en 

spreken. Daarom dit extra Ei, met aandacht 

voor jullie ervaringen in deze periode.  

 

Veel leden hebben zelf een bijdrage geleverd, 

een verhaaltje, foto, gedicht of bridgepro-

bleem. Daarnaast hebben we een belrondje 

gedaan langs de leden die we niet online 

treffen: de uitkomsten daarvan vind je onder 

het kopje Even bellen met… Op mijn dagelijkse 

wandelingen kwam ik wat leden tegen die ik 

op de foto mocht zetten, die vind je onder 

Ontmoeting met….  

Iedereen die op de een of andere manier een 

bijdrage heeft geleverd:  heel erg bedankt!  

Allemaal veel leesplezier en blijf gezond! 

 

Jenny Omvlee
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Van de voorzitter 

 

Beste leden, lieve mensen…..  

 

Voor jullie ligt een sinterklaas-Ei, een corona-Ei, 

een bijzonder Ei. We hebben elkaar al weer 

maanden niet in levende lijve gezien en het 

idee ontstond om een speciale uitgave te 

maken. Met de stand van zaken, met bijdragen 

van jullie allemaal in deze bijzondere tijd en 

met wat luchtige zaken om te lachen of even 

iets anders te doen. Fijn dat zovelen een 

bijdrage hebben geleverd. Fijn om weer van 

jullie te horen, want zo zie je elkaar elke week 

en zo zit iedereen thuis te wachten tot de storm 

is overgewaaid. En dat laatste duurt al even.  

 

Het bestuur heeft ondertussen niet stil gezeten. 

Stepbridge is mogelijk gemaakt en we zijn 

intensief bezig geweest om te kijken of het 

mogelijk is om weer fysiek te bridgen voor hen 

die dat willen.  

De ventilatie was daarbij een groot vraag-

teken. Kees heeft onderzoek gedaan en werd 

geholpen door Wil de Gids die verstand heeft 

van ventilatie. De Gemeente en het buurthuis 

zelf zijn lastige instanties om antwoorden van te 

krijgen, maar inmiddels is duidelijk dat de 

ventilatie geen probleem is. De zaal voldoet 

aan de voorwaarden en we kunnen, zodra de 

regering daar weer toestemming voor geeft, 

weer in de Vleugel bridgen! We gaan er van uit 

dat dat misschien vanaf 5 januari weer kan.  

We hebben daarvoor wel mensen nodig die op 

de coronaregels kunnen toezien. Een aantal 

mensen heeft zich hiervoor aangemeld maar 

we zoeken nog versterking en een coördinator. 

Er zal een aanmeldingsformulier komen waar-

mee je je kunt aanmelden als je wilt spelen. 

Waarschijnlijk mogen er 24 mensen in de zaal 

spelen. Iedereen die dat wil kan zich op die lijst 

zetten en volgens schema zullen dan 24 

mensen uitgenodigd worden. Step gaat 

natuurlijk gewoon door. We gaan proberen of 

we in de zaal dezelfde spellen kunnen spelen 

als via Step. En de drives blijven natuurlijk.  

 

Door al dat gedoe hebben we dit jaar zelfs wat 

geld overgehouden. Onze penningmeester is 

natuurlijk zuinig maar we gaan kijken of we een 

tegemoetkoming kunnen regelen op het 

lidmaatschapsgeld. Hierover horen jullie 

spoedig meer.  

Normaal zouden we op 2 februari 2021 een 

Algemene Ledenvergadering hebben. Wij 

gaan er van uit dat dat dit jaar niet in de zaal 

zal lukken. Het is de bedoeling om in het 

nieuwjaars-Ei, ons normale Ei zal ik maar 

zeggen, de vergaderstukken op te nemen. 

Jullie worden dan verzocht digitaal vragen te 

stellen of commentaar te leveren. Dat zal 

worden behandeld zodat alles voor 2 februari 

in orde is en we toch aan onze verplichtingen 

voldoen, al is het dan digitaal.  

 

Wel…. velen van jullie hebben aan dit Ei een 

bijdrage geleverd. Ik zou zeggen ga er eens 

lekker voor zitten, we hebben toch tijd zat, en 

geniet van de verhalen en foto’s.  

Begin januari ontvangen jullie het Ei met de 

stukken voor de jaarvergadering en, daar kijken 

we alvast naar uit, verder in dit jaar gaan we 

ons jubileum vieren. Jenny heeft een oproep 

gedaan voor ideeën en is hier al mee bezig. 

Uiteraard horen jullie daarover begin 2021 meer 

maar we gaan dit in ieder geval vieren!!  

 

We hopen dat jullie het laten weten als jullie 

vragen of wensen hebben. Ik zou zeggen denk 

mee en werk mee: we zijn een club die bekend 

staat om zijn laagdrempeligheid en gezellig-

heid. En dat doen we samen.  

En natuurlijk tot slot: blijf gezond en houd 

afstand. 

 

Vriendelijke groet,  

Marian Reijmers  

 

    

 

Even bellen met Henk…. 

 

Met Henk van Oers gaat het prima. Hoewel hij 

al jaren met pensioen is heeft hij al die tijd nog 

gewerkt aan projecten. Nadat vorig jaar een 

project is afgerond heeft hij nu ook zijn andere 

werk overgedragen en gaat hij eindelijk echt 

met pensioen. Plannen, voor als hij meer tijd 

heeft, heeft hij nog niet gemaakt.(Net als bij 

iemand die met 67 met pensioen gaat!) Henk 

speelt soms op Step met zijn vrouw, maar 

steeds kort. Zo’n hele avond ziet hij niet zo 

zitten. Hij wil eventueel wel weer in de Vleugel 

gaan spelen zodra dat veilig is. 
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Bridgeprobleem 1 

Hoe maak je 4? 

 

 

Het biedverloop is als volgt:  
 

West Noord Oost Zuid 

     1 

pas 2 pas 4 

pas pas pas   
 

Als zuid open je 1 en na -steun bij partner 

bied je 4. West komt uit met 6.  

Wat is de beste speelwijze? Hoe kun je het 

contract altijd maken? 

 

Olaf Duin     De oplossing staat op pagina 16 

 

    

Bridge aan de Pinksterbloem 

   

 

In huize Van ’t Hul/Moll speelt Kees boven 

achter de computer, een glaasje wijn en een 

bakje nootjes (al leeg) bij de hand. Beneden zit 

Juliet met een glas water achter haar ipad.  
 

 

    

Het Ei van Columbus 

 

We spelen natuurlijk vanwege de corona 

perikelen al heel lang wekelijks via Stepbridge 

een bridgedrive bij Prometheus. Zoals jullie 

weten is Mieke altijd mijn partner. Maar Mieke 

ging van de zomer zes weken op vakantie, 

trekken door Nederland met de camper. Dat 

gun ik haar natuurlijk, maar ja, ik had dan geen 

partner om te bridgen.  

Nu heb ik ooit via Stepbridge een bestuurslid 

van een bridgevereniging uit Houten ontmoet. 

Ze heet Nel Frederiks en toen ze hoorde dat ik 

zonder partner zat, bood ze aan om met mij bij 

Prometheus te spelen. Zij speelt al heel lang 

bridge en is veel beter dan ik. Toen ik vroeg of 

dat geen probleem was, zei ze “Nee natuurlijk 

niet”. En dus heb ik al die weken dat Mieke er 

niet was met Nel gebridged.  

Zelfs toen ik een week of vier naar Curaçao 

moest, ging dat gewoon door. In plaats van 

om half acht ‘s avonds zat ik dan om half twee 

’s middags in een gekoelde ruimte achter mijn 

computer.  

Eén keer wonnen we bij toeval ook een prijs. 

Moest ik dus een fles wijn naar Houten brengen. 

Dat heb ik met veel plezier gedaan.  

Wat Nel direct zei: “We spelen op woensdag 

de spellen van dinsdag na en kijken dan naar 

het bieden en het afspelen. Niet alleen van ons 

maar ook van de anderen”. En dat is heel 

leerzaam. Ik heb dat van haar overgenomen 

toen Mieke terug was van vakantie. Nu spelen 

Mieke en ik op woensdag de spellen van 

dinsdag na. Wij kunnen het iedereen 

aanbevelen zeker diegenen die nog veel 

moeten leren.  

Inmiddels speel ik ook op woensdagavond 

Stepbridge maar dan met de club van Nel.  

Zij hebben met drie clubs uit de omgeving een 

gezamenlijke wekelijkse bridgedrive, waar vaak 

40 paren aan mee doen. Zolang zij het wil en ik 

kan, blijf ik dat ook doen. Het is zo leuk en 

leerzaam. 

 

Ik heb dus het ei van Columbus gevonden door 

Stepbridge, niet alleen bridgespelen maar ook 

nog een docent die mij van alles leert. 

 

Wil de Gids    

 

 

    

 

Zuid / allen 

kwetsbaar 
 

 5 4 3 2   

 9 8 7  

 A V  

 5 4 3 2   
  

N 
  

 
W O 

 
 

Z 
 

    
  H V  

 A H V B 10 

 4 3 2 

 H V B  
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Clubbridge op internet 

 

Na een peiling onder de leden of er genoeg 

belangstelling was om op Stepbridge te gaan 

spelen, gingen we op 21 april van start met een 

clubje van 16 paren. Onder leiding van Sjoerd die 

helemaal had uitgezocht hoe het werkte. 

 

Onze eerste activiteit op 

Step hebben we feestelijk 

aangekleed met prijsjes 

voor no. 1, 50% en één na 

laatste paar. De prijsjes zijn 

persoonlijk en op gepaste 

afstand thuis afgeleverd! 

 

Sindsdien zijn er meestal 

zo’n twintig paren die 

enthousiast elke dinsdag 

klaar zitten om een 

digitaal kaartje te leggen. 

We spelen de avonden 

afwisselend onder leiding 

van Sjoerd, Ank, Kees, 

Huib en Lowie. In het begin moesten de 

wedstrijdleiders nog regelmatig extra tijd bijtellen 

omdat er te langzaam gespeeld werd. Dat gebeurt 

nu in principe niet meer: als de tijd om is start de 

volgende ronde. 

Ank verzorgt vanaf het begin elke week de indeling 

en zoekt er zo nodig invallers bij om te voorkomen 

dat er een stilzit is. Zo hebben we een vaste 

gastspeler, die er bijna altijd bij is, en een aantal 

anderen die regelmatig meedoen. 

 

Op 19 mei deed ons 40e 

clublid mee: Aad van ’t 

Noordende kreeg het 

uitgeloofde appeltaartje 

thuisbezorgd. 

 

Met de zomer in zicht 

hadden we het plan 

opgevat om een 

individuele online 

zomercompetitie te 

organiseren. Gasten 

mochten wel meedoen, 

maar kwamen niet in 

aanmerking voor de prijzen. 

 

 
    

 Zomerkampioenschap: 

1 Rossend Llurba  60,91% 

2 Olaf Duin            59,62% 

3 Juliet Moll           57,32% 

    

Leo was bereid een programma te schrijven 

waarmee de uitslagen 

verwerkt konden worden, 

een flinke klus!  We 

hebben hem daar met 

een mooie bos bloemen 

voor bedankt. 

De zomercompetitie 

omvatte 12 avonden. Om 

zomerkampioen te worden 

moest je minimaal 8 keer  

meedoen. Alleen de 8 

beste scores telden mee, 

de overige vervielen. 

 

Het leuke van een 

competitie via internet is 

dat je, ook al ben je op 

vakantie, gewoon mee kunt doen. Sommige leden 

deden dat dan ook en speelden bijvoorbeeld mee 

vanaf de camping. 

Dinsdagavond 23 juni had 

het bestuur aangemerkt 

als ‘Langste dag-drive’ 

met prijsjes voor de paren 

die als eerste, dichtst bij de 

50% en als een na laatste 

eindigden: een plant, rode 

wijn of Prosecco. 

De eerste prijs was voor 

Hein & Joke (59,55%), 

dichtst bij de 50% eindig-

den Rossend & Olaf 

(50,9%) en Juliet & Kees 

(49,1%) en Wil & Nel kregen de een-na-laatste-prijs. 

 

Op 25 augustus speelden we de laatste avond van 

de zomercompetitie. Rossend is de zomerkampioen: 

hij eindigde als no. 1 met 60,91%. Olaf werd 2e met 

59,62% en Juliet behaalde een mooie – en 

verrassende - 3e plaats met 57,32%. Verrassend 

omdat Elly en Fred al een hele tijd de 3e plaats 

innamen en Juliet hen op het laatste moment 

voorbijstreefde. De prijzen van de zomercompetitie 

gingen naar de nummers 1, 2 en 3 en naar de 

bridger die het dichtst bij de 50% eindigde: dat was 

Marian met 50,29%. 

 

Er staan dit jaar nog twee speciale drives op het 

programma: de sinterklaasdrive op 1 december 

(met voor alle leden prijs: een sinterklaaspresentje 

thuisbezorgd, en als je dit leest heb je dat al ont-

vangen) en de kerstdrive op 22 december. Deze 

laatste is nu voor het eerst sinds jaren zonder 

uitgebreide tafel met lekkere - door de leden 

meegebrachte -  hapjes en zonder de glühwein van 

Anneke en Jacques. Hopelijk kan het volgend jaar 

allemaal wel weer!  

 

Jenny Omvlee                       
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Bridgeprobleem 2 

Hoe maakt Zuid 4? 

 

 

Het biedverloop is als volgt:  

West Noord Oost Zuid 

2  pas  pas dbl 

pas 3 pas 3 

pas 4 pas pas 

pas    
 

West opent met een zwakke twee in ♦ (6-kaart 

6-10pt) en zuid geeft, met eerst een doublet en 

daarna een nieuwe kleur, een sterk spel aan. 

Noord besluit met een Aas en 3 troeven mee 

de manche te bieden. 

West komt uit met ♦H. 

Wat is de beste speelwijze om 4♥ te maken? 

 

Olaf Duin        De oplossing staat op pagina 20 

 

    

Hoort wie klopt daar bridgers 

Hoort wie klopt daar bridgers? 

Hoort wie klopt daar bridgers? 

Hoort wie alerteert nog kloppend, onverstoord? 

Het is een nieuweling zeker. 

En geen clublid zeker, 

Die van biedboxen nog nooit heeft gehoord. 

    

 

Even bellen met Jan…. 

 

Jan Lieben heeft niet gebridged omdat zijn 

gezondheid hem bezig hield. Hij had last van 

zijn hart en kreeg half november een bypass-

operatie. We wensen hem een voorspoedig 

herstel. 

    

Bridge op de Paardenmarkt 

 
 

De tafel met mijn laptop staat voor het raam, 

en ik geniet van de schitterende herfstkleuren 

van 'mijn' platanen.  

Aan die tafel breng ik heel wat tijd door met 

bridgen, twee vaste avonden in de week, bij 

Prometheus en ODD. Verder volg ik BridgeTV- 

de basis en doe regelmatig oefenspelletjes op 

BIC. Het is fijn en ontspannend om tussen het 

kaarten door naar die bomen te kijken, het 

wisselende kleurenspel, donkere regenluchten, 

overdag die knalgeel/oranje bladeren in de 

herfstzon. 

Bridgen helpt me de coronatijd door.  

Ik bewonder de vele initiatieven van de NBB op 

dit terrein. BridgeTV is leerzaam, leuk en zit 

didactisch erg goed in elkaar. Door op Step te 

spelen hou je het clubgevoel nog enigszins in 

stand, ook door het telefonisch nakaarten met 

mijn partner.  

Maar o, wat zou het fijn zijn om weer in het echt 

te kunnen spelen, met echte mensen, echte 

kaarten en niet meer chatten, maar gewoon 

praten met je medespelers. Daar kunnen die 

platanen, hoe mooi ook, niet tegenop..... 

 

Hanny Reneman, ook wel HannyR geheten 

 
 

    

Even bellen met…. 

Anneke & Jacques  

 

Met Anneke en Jacques Nonhebel gaat het 

goed, ze zijn gezond. Ze spelen nog regelmatig 

bridge, samen met anderen paren, thuis of bij 

hen. Spelen op Stepbridge vinden ze ‘3x niks’. 

Als we weer in de Vleugel gaan spelen doen zij 

ook mee. Behalve als er mondkapjes gedragen 

moeten worden, dan haken ze af. 

    

Zuid / niemand 

kwetsbaar 
 

 A5 4   

 4 3 2   

 5 4  

 6 5 4 3 2   
  

N 
  

 
W O 

 
 

Z 
 

    
  H 3 2  

 A H V B 10 

 A 3 2 

 A 7  
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Ja, hoe kom ik de coronatijd 

door? 

Ik had een hard hoofd in Step, maar 

toen dat mogelijk was heb ik me er 

toch op gestort: hoe werkt het, wat 

zijn de mogelijkheden.  

Meestal zit ik in de keuken en gebruik de iPad. 

In het begin had ik veel problemen met de 

verbinding. Dan zat alles op slot of ging hij 

steeds opnieuw opstarten. Dan rende ik naar 

boven naar de vaste computer. Veel stress 

voordat die opgestart was. Maar nadat mijn 

zoon had gekeken naar de instellingen deed 

de iPad het goed en begon ik het steeds leuker 

te vinden.  

Ik vind het leuk als ik met jullie, Prometheus-

leden, kan bridgen. Gek genoeg is het leuker 

als je de mensen kent waar je tegen bridget. 

Zelfs als de mogelijkheid tot chatten beperkt is 

(en ik merk dat niet iedereen dat leuk vindt). 

Martha en ik spelen nog steeds samen en zijn 

meestal ruim voor tijd klaar. Dat betekent dat ik 

in de pauze de vaatwasser uit kan ruimen of 

iets kan inschenken. In de zaal dronk ik eigenlijk 

nooit iets, maar thuis soms wel. Er is ook steeds 

tijd zat om iets in te schenken. Ik mis de blokjes 

kaas wel, jullie niet? 

Omdat ik al snel last heb van mijn nek, heb ik 

voor de Ipad een soort standaard gekocht die 

in 3 standen schuin gezet kan worden. Om hem 

nog meer op ooghoogte te krijgen gaat er nog 

een deel van de Dikke Van Dale onder. En 

daar zit ik dan... geen “reis” naar de Vleugel. 

Het kost dus veel minder tijd.  

 

Met het bestuur zijn we al vanaf het begin 

bezig geweest of we weer fysiek kunnen gaan 

bridgen. Het ziet er naar uit dat dat misschien 

weer mogelijk is zodra de maatregelen van de 

regering worden versoepeld, maar ik weet 

eerlijk gezegd nog niet of ik dat gelijk doe.  

Nu gaat het in huize Reijmers goed: we zien de 

kinderen en de kleinkinderen van 2 en 7 

regelmatig. En daar ga ik voor. Ik wil geen risico 

lopen om besmet te worden. Dan is niet 

bridgen in de Vleugel maar een kleine 

opoffering.  

Inmiddels ben ik lid geworden van Step en kan 

in principe 24/7 bridgen. Ik slaap soms slecht, 

maar dat ga ik toch maar niet doen. Ik bridge 

wel regelmatig met Truus. Ook leuk. En ik heb 

inmiddels een paar andere mensen “ontmoet” 

met wie ik bridge als ze online zijn. En er is één 

horkerig persoon waar ik absoluut niet meer 

mee wil bridgen. Dat soort mensen is er ook, 

maar daar kun je goed omheen.  

 

Beste mensen.. ik ga misschien niet gelijk 

bridgen in de Vleugel, maar ik mis jullie wel.  

Zo zie je iedereen elke week en zo is dat abrupt 

afgelopen en “zie” je slechts de helft. Ik hoop 

dat daar snel op een verantwoorde wijze 

verandering in komt, want ik mis die 

gezelligheid wel. En dan laat ik het uitruimen 

van de vaatwasser gewoon weer aan mijn 

man over.  

 

  
 

Groetjes van Marian  

(MariaRei). 
 

    

 

Bridgecursussen  

 

In januari ontvingen we nog op twee avonden 

groepjes cursisten op onze club om het bridgen 

in de praktijk te oefenen, onder begeleiding 

van Siebe en Marian.  

En daarna ging in februari onze vierde vervolg-

cursus ‘Bridge in een flits 2’ van start. Op de 

maandagavond, met docent Peer Relou, 

hadden we 16 cursisten; op de woensdag-

avond, met docent Teun Huijer, waren het er 

24. Vanwege de grootte van deze laatste 

groep, ging ik elke woensdag (halverwege de 

avond) naar buurthuis Voorhof om Teun te 

ondersteunen bij het oefenen van de cursisten. 

Zo leer ik de cursisten ook wat beter kennen, en 

ik steek er zelf ook nog wat van op.  

Win-win dus.  
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En toen kwam het corona-virus er in maart een 

stokje voor steken. We waren halverwege de 

cursus, de eerste 6 lessen zaten er op. Wat nu. 

In eerste instantie schortten we de cursus voor 

een aantal weken op. Maar toen het er op 

ging lijken dat het allemaal langer zou gaan 

duren, hebben we een enquête uitgezet om te 

inventariseren wat de cursisten wilden. Ze 

hadden de keus uit: de cursus digitaal 

vervolgen, fysiek vervolgen met 1,5 m afstand, 

fysiek vervolgen op de oude manier zodra dat 

weer mogelijk is, de cursus helemaal opnieuw 

doen of stoppen. 

Van de 40 cursisten gaven er 32 als eerste 

keuze op te willen wachten. Er waren slechts 3 

in voor een digitaal vervolg. En 3 cursisten zijn 

gestopt. Op basis daarvan hebben we 

besloten te wachten tot het binnen bridgen 

weer mogelijk is en wij de cursusavonden op 

een verantwoorde manier kunnen organiseren. 

Momenteel ziet het er niet naar uit dat dit snel 

zal gebeuren. We zullen zien…. 

 

Jenny Omvlee  

     
 

Het corona-Ei  

 

Jenny had het idee om een extra editie 

van Het Ei te verzorgen, het ‘corona-Ei’. 

Corona vind ik eigenlijk best een leuk 

woord, ik heb geen idee wie op deze wereld 

deze naam bedacht heeft voor zo’n naar virus. 

Een uitstapje naar de betekenis van het woord 

corona op Wikipedia leverde het volgende op. 

 

Woordherkomst en -opbouw van corona 

(Als het op woorden aankomt heb ik een kleine 

kronkel, ik wil ze gewoon kunnen begrijpen).  

Corona is een leenwoord uit het Latijn, in de 

betekenis van ‘kransvormige buitenste 

atmosfeer van de zon’ voor het eerst 

aangetroffen in het jaar 1900. Corona heeft 

ook officiële verkleinwoorden. Coronaatje(s). 

Klinkt best lief vind ik. 

 

Het wordt als zelfstandig naamwoord gebruikt 

onder andere: 

• in de astronomie: krans van licht rond de zon 

te zien tijdens een volledige 

zonsverduistering, 

• in de meteorologie: krans van licht door 

vocht dat de stralen van zon of maan 

breekt,  

• in de mineralogie: een mineraal dat omringd 

wordt door een ander mineraal, 

• in de natuurkunde: een ontladingsverschijn-

sel doordat licht elektrisch geleidend wordt, 

• in de planetaire geologie: een ovale  

geologische formatie, aangetroffen op 

Venus en Miranda, 

• leden van de commissie bij een weten-

schappelijke promotie, 

• de aanwezigen op een cantus, een zang- 

en drankfestijn, 

• in biologie/medisch: de kransslagader (be-  

naming voor virussen uit de familie corona-

viridae en meer in het bijzonder de onder-

familie orthocoronavirinae), 

• een corona aardbei (aardbeienras). 

 

Terug naar bridge en Prometheus 

Onze club heeft net als alle andere bridgeclubs 

te lijden onder het virus, dat al maanden 

rondwaart. Ik hoop van harte, dat het jullie 

allemaal bespaard is gebleven ziek te worden 

door dit virus. 

Het volgende hebben jullie van mij al eerder 

gelezen. Ik ben blij, dat de NBB zo actief en 

ondernemend is geweest hun Stepbridge 

programma door te ontwikkelen en gratis 

beschikbaar te stellen voor alle aangesloten 

clubs. Hoewel ik eerder geen plezierige 

ervaringen had op Step ben ik er bij 

Prometheus elke week bij onder het motto: een 

virtueel uitje met bekenden is altijd veel beter 

dan helemaal geen uitje.  

 

Zelf probeer ik ook dagelijks een serie spellen te 

spelen op BIC bridge, ook een leuke uitdaging. 

Ik vind het wel jammer, dat ik niet alle leden 

tegenkom op de dinsdagavonden, uitwisseling 

van wel en wee is een belangrijk aspect binnen 

een club.  

 

Tot slot 

Het is fantastisch om te zien hoe in onze 

gemeenschap allerlei vernuftige ideeën 

worden uitgewerkt om een leefbare situatie te 

creëren, maar het blijft een uitdaging.  

 

Blijf voorzichtig allemaal, wees blij en een 

goede gezondheid voor jullie allemaal. 

 

Liefs 

Juliet Joan Moll 
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Verhuizen is niet niks ! 

 

In januari hebben Jan en ik besloten het huis op 

de Delftweg te verkopen.  

Bij zo’n besluit hoort ook het denken over een 

andere vorm van wonen. Dan in een rap 

tempo is er een makelaar, een woninginspec-

tie, formulieren invullen, wensen, hoe beschrijf 

je de woning op Funda, etc. etc. Daarna komt 

de spanning of er iemand de woning komt 

bezichtigen. Hoe lang gaat dat duren. 

Toch maar beginnen met spullen weg te doen. 

Onze wens was om naar een appartement te 

gaan. Dus je zult begrijpen dat zeker de helft 

van het huishouden overbodig werd. Gelukkig 

konden we heel veel mensen er een plezier 

mee doen. 

Op zoek naar een mooi appartement. Ook dat 

gaf spanning. Om kort te zijn, na veel zoeken 

vonden we dit appartement. We waren gelijk 

enthousiast. Uiteindelijk toch in Delft gebleven. 

Het inpakken, veel weg doen, het uitpakken en 

alles een plekje geven…………..nooit meer  

verhuizen. 

We hebben het hier heerlijk, geen heimwee, 

voor ons de beste keuze. Eind november zal 

alles op orde zijn, mocht je een kijkje willen 

nemen, altijd welkom.  

 

Hoe hebben we de coronatijd beleefd… 

Om eerlijk te zijn hebben wij in de verhuistijd 

niet zo heel veel meegekregen van de eerste 

coronaperiode. Te veel spanning om de 

verkoop en de drukte om het verhuizen. 

Deze tweede coronaperiode houden we ons 

zoveel mogelijk aan de regels, zijn niet bang.  

Wel denken we zeker aan het verdriet en de 

zorgen van iedereen die het deze tijd moeilijk 

hebben.  

 
 

 Marijke Jansen 

 

Bridge in De Hoop 

 
 

Toen de corona onze vrijdagse bridgeavondjes 

dwarsboomde, zijn we met met ons dames-

bridgeclubje via Stepbridge gaan spelen. Met 

een whatsapp-videocall ernaast, zodat we 

elkaar toch zien en spreken, ook al is het op 

afstand. Maar sinds kort spelen we daarnaast 

ook af en toe weer thuis. Natuurlijk met 

inachtneming van de nodige afstand (en 

zonodig een mondkapje). Hier waren Mieke, 

Martha en Jenny - die de foto maakte - te gast 

bij Marijke in haar prachtige appartement.  

 

 

    

 

Oh kom er eens kijken… 

 

Oh, kom er eens kijken 

Wat ik in mijn handje vind 

Wat moet ik nu bieden, 

volgens Acol-Sint? 

Eén harten, of één sans atout? 

Ik word dat denken steeds zo moe. 

’t Is of ik het bridgen toch nooit leer 

Down ga ik elke keer! 

Oh, kom er eens kijken 

Wat ik in mijn handje vind 

Wat moet ik nu bieden, 

volgens Acol-Sint 
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Ontmoeting met Frans 

 
 

Tijdens mijn dagelijkse wandeling met 

luisterboek op de oren, hoor ik opeens een 

stem: “Hee Jenny!” En daar staat  

Frans de Vreede naast me.  

Het gaat goed met Frans en Corry, allebei 

gezond. Hij heeft sinds maart niet meer 

gebridged en mist het wel erg. Hij gaat 

regelmatig golfen, al is het wat minder dat je 

daar nu niet meer gezellig samen  

na het golfen een koffie kunt doen. 
 

 

    

 

Even bellen met Kitty…. 

 

Kitty Verkade hebben we al een hele tijd niet 

meer gezien op de club. Ze heeft de afgelopen 

twee jaar fulltime voor haar 90- jarige moeder 

gezorgd. Nadat deze was overleden kreeg Kitty 

zelf gezondheidsproblemen. Ze ging weer naar 

huis in Delft, het ging de goede kant op en ze 

pakte ook het (online) bridgen weer op.  

Maar, hoewel het eerst beter leek te gaan, tobt 

ze nu toch weer met haar gezondheid.  

 

    

Leo in coronatijd 

 

Het is saai; erg saai. 

Hoewel het ‘normale leven’ bij ons gewoon 

doorgaat, mis je het sociale contact met vooral 

de familie. 

Gelukkig passen we nog twee keer in de week 

op de kleinkinderen, zodat je je eigen kinderen 

nog spreekt; maar de handdruk of de knuffel 

ga je toch wel missen. 

Waar je de rest van de familie op verjaardagen 

trof, is dat nu geheel weggevallen; de laatste 

verjaardag die wij gezamenlijk vierden was de 

mijne en die was in januari. 

De gezellige zaken, zoals een keertje naar een 

restaurant of een fietstocht maken en dan 

ergens lunchen, kunnen op het ogenblik niet. 

Vooral het gezellig dagje winkelen (waar ik niet 

aan doe hoor, maar wel mijn vrouw) is er niet 

meer bij; even tussendoor een hapje of een 

kopje koffie drinken dat kan niet en ook de 

drukte schrikt mijn vrouw af. Dus voor haar is het 

allemaal nog een stukje minder prettig deze 

tijd. 

Het bridgen op zich mis ik nog geeneens 

zoveel, maar wel de contacten en de bezig-

heden op de dinsdagavond in de Vleugel. 

Mijn vrouw en ik houden ons verder goed aan 

alle coronaregels en zijn dan ook tot nu toe 

gezond gebleven. Hopelijk kunnen we in het 

nieuwe jaar weer gezellig een ouderwetse 

bridgeavond op de club beleven. 

Blijf gezond en tot ziens. 

 

Leo Pruijsers 
 

    

 

Goed voorbereid 

 

Net voordat de buurthuizen weer op slot 

gingen begin november, hebben Ank en Leo 

onze elektronica opgehaald uit de Vleugel.  

Leo heeft vervolgens alles nagekeken. De 

batterijen zijn uit de bridgemates gehaald 

(deze waren nog goed), de laptop en de 

backup-laptop zijn geüpdatet en het nieuwste 

rekenprogramma is er op gezet.  

Wat elektronica betreft zijn we er helemaal 

klaar voor om te gaan bridgen zodra het weer 

kan. Leo bedankt! 
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De gevaarlijke bridgesport! 

 

Neen, even niet over corona! 

In mijn hele leven heb ik één keer een nacht in 

het ziekenhuis doorgebracht. 

Door de gevaarlijke bridgesport! 

Het gebeurde zo’n vijftien jaar geleden. Goede 

vriend – en oud-Prometheuslid – Jaap belde of 

ik wilde invallen op zijn bridgeclub in De Lier; z’n 

vrouw Gera had ziekenhuisdienst.  

Het was winter en er lag sneeuw. Maar De Lier 

doe ik altijd fietsend: 10 km; half uur. En wat er is 

gebeurd weet ik eigenlijk niet, en nog steeds 

niet, maar op de Buitenwatersloot ben ik 

onderuit gegaan, op het hoofd. Een toevallige 

passant heeft de ambulance gebeld, en zo 

ben ik naar het RdGG afgevoerd. Anderhalf 

uur later werd ik wakker en mocht gelijk de 

controlevragen beantwoorden: naam?; 

geboortedatum?; adres? – precies de vragen 

waarvan ik de antwoorden nog wist!...Ze gaan 

bellen, en even later staan m’n broer en 

schoonzus, en Peter aan m’n bed. Neen, dat 

wordt geen bridge meer vanavond, maar een 

nachtje blijven. Niet overgegeven? OK; geen 

hersenschudding. En zo mocht ik de volgende 

ochtend weer naar huis. 

Wat leer je hiervan? Pas op met de gevaarlijke 

bridgesport! – ga toch liever autoracen, 

wielrennen, of desnoods voetballen… 

 

Cock Hazeu 

 

    

Seizoen 2019-2020:  

geen kampioenen  

Doordat ons speelseizoen dit jaar  

nogal abrupt eindigde in maart  

zijn er geen kampioenen 

    

 

Even bellen met Daan…. 

 

Met de gezondheid van Daan Hoogwater gaat 

het goed. Hij heeft sinds maart niet meer fysiek 

gebridged en heeft het nog druk met 

vakbondswerk voor de TU. 

 

    
 

Slimme kat 

 
 

Dat Olaf en ik gisteren (27-10) bovenaan 

eindigden was wonderlijk… 

Maar ik kan nu wel verklappen wie me zo goed 

heeft voorgezegd. Daphne wist spel na spel 

mijn bod aan te wijzen : slimme kat he ! 

 

Arné Heijmans 

 

    

 

Even bellen met Trees…. 

 

Het gaat goed met Trees Jongen. Tot voor  

kort speelde ze nog wel regelmatig thuis 

bridge, maar sinds de laatste strenge corona-

maatregelen niet meer. Ze mist de sociale 

contacten. Gelukkig ziet ze haar kinderen en 

kleinkinderen wel regelmatig. Trees mist de club 

heel erg en zal heel blij zijn als de gezellige 

bridgeavond in de Vleugel weer kan beginnen. 

Maar Stepbridge…. daar heeft ze geen zin in. 

 

 

Even bellen met Gerda…. 

 

Ook met Gerda Jansen gaat het goed. Ze  

leest veel en wandelt veel met haar vriend. 

Begin dit jaar heeft ze een darmoperatie 

gehad, gelukkig heeft ze daar nu geen last 

meer van. Haar kinderen ziet ze niet veel, die 

zijn bang haar te besmetten en dus hebben ze 

voornamelijk telefonisch contact. 
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Twee uitspeelvraagstukken 

 

 

Je bent leider in een 6SA-contract. 

West start met V.  

Hoe probeer je dit contract maken? 

 

    

 

 

Nu speel je (gelukkig) slechts 3SA.  

En je hebt meer geluk met de uitkomst van 

west: B. Hoe buit je al dat geluk uit? 
 

Kijk voor de oplossingen op pagina 14 

Uit: Bridge Training 823, van Rob Stravers 

 

    
 

Saai 

Ja, wij vinden het ook saai, zo’n jaar met weinig 

sociale contacten, want we proberen ons 

zoveel mogelijk aan de regels te houden.  

We spelen bij twee clubs op Stepbridge en dat 

verzacht de sociale pijn maar een beetje.  

Af en toe spelen we met vrienden thuis, maar 

dan meestal met laptops op schoot en op 

enige afstand van elkaar. Nu het aantal 

besmettingen weer oploopt, spelen we vanaf  

 

onze thuisbasis met vrienden via Stepbridge,  

waarbij we tegelijk via WhatsApp een geluids-

verbinding hebben. Dat bevalt ons goed om-

dat je tussendoor een beetje kan babbelen.   

Ik weet dat er leden zijn die zich meer vrijheid 

gunnen en daar hebben we alle begrip voor. 

Gelukkig zien we onze (klein)kinderen nog 

regelmatig en deze zomer ontvingen we ook 

regelmatig vrienden en familie in onze tuin.  

Met onze camper zijn we een paar keer een 

weekje weggeweest, eerst in NL en B en in 

september drie weken naar Italië dat toen nog 

veilig was. Verder ben ik deze zomer een 

maand of twee lekker bezig geweest met een 

bouwkundige aanpassing aan ons huis.  

Morgen gaan we een weekje naar Egmond 

waar ook onze zoon met aanhang een huisje 

heeft gehuurd. We mogen wel bij elkaar op 

bezoek (2+2), maar niet met zijn vieren naar 

buiten! Zo gaat dat in deze tijd, maar daar zal 

toch ooit wel een keer een einde aan komen? 

 

Gaby en Sjoerd de Haan 

 

    

 

Ontmoeting met Gaby 

 
 

Op mijn dagelijkse wandeling  

even bij Gaby langs om haar  

een stapeltje leesvoer te bezorgen.  

 

 

    

Spel 1  3 2  

 3 2  

 V B 10 9 8  

 A 6 5 4  
  

N 
  

 
W O 

 
 

Z 
 

    
  A H 5 4  

 A H 5 4 

 A 

 H V 7 3  

Spel 2  A H V  

 4 3 2  

 B 10 9 8 7 6 5  

 -  
  

N 
  

 
W O 

 
 

Z 
 

    
  -  

 H 8 7 6  

 A H V 

 B 10 9 8 7 6  
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Niemand komt met een hapje 

 

Dinsdagavond bridgen bij Prometheus, maar 

niet op mijn fiets naar De Vleugel, gewoon thuis 

op de computer… hoe gek kan het gaan. 

Ans vraagt: “Doen we daar aan mee?”  

“Ja, ik wil het wel proberen, maar ik weet niet 

of het lukt hoor.” We gaan er gewoon voor en 

we zullen wel zien. Eerst maar Stepbridge 

installeren, dat is in ieder geval gelukt. 

De eerste avond:  

“Hallo Ans, ben je daar?” “Ja, maar ik ben wel 

een beetje zenuwachtig hoor.” “Rustig blijven, 

het zal wel lukken.”  

Precies om half 8… ping… we kunnen begin-

nen. Succes gewenst en een groet aan de 

tegenstanders . 

Alerteren moet ook gebeuren. Maar hoe doe 

je dat? Na de eerste week uitleg gekregen van 

Ank, ook over de systeemkaart.  

Maar goed, we gaan dus beginnen, eerst 12 

spellen en dan is er pauze. Normaal ga je koffie 

halen, even in het rijtje staan, maar nu is er 

niemand die het voor je haalt. Dus zelf maar 

zetten en onder het spelen opdrinken, want er 

is niet veel tijd..  we moeten weer starten.  

Soms gaat het niet zoals we willen. Een ver-

keerd bod, een misklik noemen ze dat, maar 

hoe je dat oplost dat staat er niet bij, dus maar 

laten gaan. Maar ook dat hebben we weer 

geleerd.  

Nu heb ik wel trek in een wijntje, maar geen tijd 

om in te schenken, ook komt er niemand langs 

met een hapje. Nu we het al een tijdje spelen 

worden we wel wat handiger en gaan het ook 

steeds leuker vinden. 

 

 
Alles staat zo klaar als ik begin thuis op de bank.  

 

 

Bridge in de Bonairestraat 

 
Lieve mensen, 

Wat was het voor mij spannend 

de eerste keren op Stepbridge. 

Maar nu is het leuk en fijn  

dat het zo kan in deze tijd. 

Ik vind het heel knap 

van degenen die zulke bridge- 

programma’s kunnen maken. 

Wie weet tot spoedig ziens 

op de club. 

 

Groetjes  

Martha Schütz 

 

    
 

En de uitslag die komt ook al snel, spannend 

hoe hebben we gespeeld. De ene keer 

tevreden en dan weer knudde, maar het is 

toch leuk dat we er aan begonnen zijn en de 

kans hebben via de vereniging hier aan mee te 

doen.  

Dus iedereen die zich inzet om dat voor ons 

mogelijk te maken willen bedanken. 

 

Wil Jutte         
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Oplossing uitspeelvraagstukken 

 

 

Tel je ook acht vaste speelslagen (AH, AH, 

A en AHV)? Helemaal goed. 

• Hoeveel entrees moet dummy hebben om 

ruitenslagen te kunnen maken? 

• En … hoeveel entrees hééft dummy? 

 

Neem de uitkomst met A. Speel A. Steek 

met 7 over naar A en speel dan ruiten tot 

OW H de slag laat winnen. 

Neem de volgende slag in de hand (OW zullen 

beslist geen ruiten terugspelen      ), dan HV 

en dán … 3 naar 6 voor de broodnodige 

oversteek om dummy’s laatste ruiten te kunnen 

afdraaien! 

Essentieel is de eerste klaverenoversteek met 

7. Want als je met 3 oversteekt naar A, 

ruiten speelt en – na A voor OW – H en V 

slaat, heb je in zuid 7 en in dummy 6. Dan 

zijn dummy’s vrije ruiten onbereikbaar. Je gaat 

ervan uit dat de ontbrekende vijf klaveren 3-2 

zitten. 

 

 

Fijn dat west met schoppen startte. Want 

zonder hulp van OW kun je niet bij noords 

schoppenwinners komen.  

Ik tel 10 vaste slagen! En jij ook, als je op AHV 

zuids drie hoogst ruiten opruimt. Want dan win 

je achter elkaar dummy’s zeven ruiten. 

 

     

 

Even bellen met Ria…. 

 

Met Ria Schoneveld gaat het goed. Ze ver-

maakt zich prima, maar het is wel wat saai. Een 

enkele keer gebridged en geen terrasjes meer 

nu. Maar wel lekker in de tuin bezig en veel 

wandelen. Dochter Petra werkt in de thuiszorg, 

dus die contacten zijn momenteel ook wat 

minder. Het jaarlijkse kerstdiner bij De V voor de 

voedselbank zit er dit keer ook niet in. Jammer. 

 

    

 

Beste mensen, 

 
Jammer dat wij nog steeds niet live 

kunnen bridgen. Maar fijn dat zovelen  

van jullie plezier hebben in Stepbridge. 

Ik ben digibeet en de hele avond achter 

de computer zie ik echt niet zitten, dus 

vanaf maart heb ik niet meer gebridged. 

Desondanks gaat de tijd snel. Ik geniet 

van de natuur, nu van de prachtige 

herfstkleuren en wandel veel. 

Ik hoop dat het goed met jullie gaat. 

  
Vriendelijke groet, 

Ina Jansen 

 

    

Spel 1  3 2 Contract: 

NZ  6SA 

Uitkomst: 

 W   V 

 3 2  

 V B 10 9 8  

 A 6 5 4  
  

N 
  

 
W O 

 
 

Z 
 

    
  A H 5 4  

 A H 5 4 

 A 

 H V 7 3  

Spel 2  A H V Contract:  

NZ  3SA 

Uitkomst:  

W    B 

 4 3 2  

 B 10 9 8 7 6 5  

 -  
  

N 
  

 
W O 

 
 

Z 
 

    
  -  

 H 8 7 6  

 A H V 

 B 10 9 8 7 6  
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Ruitenboer 2020 

 

Op 3 maart, de een-na-laatste speelavond 

voor de coronastop, speelden we de 

Ruitenboer-voorronde op de club. Frans & Henk 

werden 1e met 64,17%.  Van de paren die 

bereid waren namens de club deel te nemen 

aan de halve finale in Zoetermeer, eindigden 

Ank en Jenny  als hoogste, met 61,67%.  

De halve finale stond gepland op 29 maart, 

maar kon toen niet doorgaan vanwege de 

corona-perikelen. Uiteindelijk is besloten om de 

halve finales live te spelen (via Stepbridge) op 

zondag 20 september.  

We startten stipt om 13.00 uur en speelden 

zonder pauze 9 x 3 spellen. Er deden 122 paren 

mee, waarvan de eerste 31 paren door 

mochten naar de finale. Hoewel we best 

aardig gescoord hebben, hoorden wij daar 

niet bij: we werden 47e met 51.92% en daar 

waren we best tevreden mee. 

 

Elly en Fred deden voor ODD mee aan de 

halve finale, zij eindigden als 70e met 49,24%. 

Andere Delftse bridgers zagen we eindigen op 

de plaatsen 25, 40, 41, 60, 69, 102 en 115.  

 

Onze hoogste score haalden we op spel 7, een 

spel waarbij onze tegenstanders aardig uit de 

bocht vlogen met hun bieding. 

 

 

West Noord Oost Zuid 

    pas 

1♣ pas pas pas 

 

In het boekje met de biedverlopen en analyses 

bij de spellen schrijft Marcel Winkel:  

 

West opent enthousiast een ‘aanloopklave-

ren’, wat een doubleton kan zijn. Alweer geen 

slem op dit spel, want iedereen past er op!  

Als je in vierde hand op een 1-opening van de 

tegenstanders beschermend 1SA wilt bieden 

heb je heus geen 15 punten nodig, maar 9 is 

toch echt te weinig. 

De leider kan in 1♣ op eigen kracht zeven 

slagen maken, maar als noord met H start 

kunnen dat er ook heel snel acht of zelfs negen 

worden. 

 

Bij Elly en Fred verliep de bieding volgens het 

boekje: Fred biedt 1♣ en allen passen. Aan 

onze tafel verliep het iets anders (wij zijn 

Noord/Zuid): 

 

West Noord Oost Zuid 

    pas 

1♣ pas 1 pas 

2SA pas 3 pas 

3SA pas 4 pas 

pas pas   

 

Resultaat:  4 -4 door O = -400 

Score: 96,67% voor N/Z 

Onze tegenstanders waren trouwens niet de 

enigen die in een te hoog contract belandden: 

de contracten varieerden van 1♣ tot 5♣, 1SA 

tot 3SA, 2 tot 4 en ook nog wat  en  

contracten, en de resultaten varieerden van 

contract gemaakt tot 6 down en van alles 

daartussen.  

 

Benieuwd naar de overige spellen? Het 

spellenboekje is te downloaden via 

https://www.bridge.nl/ruitenboer/boekjes-

2020/halve-finale/ 

 

Jenny Omvlee 

    

 

Bridgede of bridgete? 

 

Bij het werkwoord ‘bridgen’ gaat het vaak mis met 

het vervoegen, hoe zit dat eigenlijk? Zo dus…: 

 

ik   bridge  bridgede    heb gebridged 

jij   bridget    bridgede    hebt gebridged 

hij/zij  bridget    bridgede    heeft gebridged 

wij  bridgen   bridgeden   hebben gebridged 

jullie  bridgen   bridgeden   hebben gebridged 

zij   bridgen   bridgeden   hebben gebridged 

 

    

Zuid / allen 

kwetsbaar 
 

 V   

 A B 9  

 V 10 7 5  

 A V B 9 7  

 H 10 9 4    
N 

  B 7 2  

 8 6 4 
W O 

 H V 2 

 H 9 4 
Z 

 A B 8 3  

 H 10 6    5 3 2 
  A 8 6 5 3  

 10 7 5 3 

 6 2 

 8 4  



 

Het Ei – extra nummer - november 2020 - pagina 16 

 

Oplossing bridgeprobleem 1 

Hoe maak je 4? 

 

West start met een kleine troef tegen 4 en zuid 

neemt de slag in de hand.  

Zuid verliest ♣A en ♠A en mag dus maar 1 

ruitenslag verliezen. 

Als west ♦H heeft is een simpele snit voldoende. 

Maar als oost de ♦H heeft dan is Zuid in 

moeilijkheden. Oost zal harten naspelen om 

een tweede troef van noord weg te spelen.  

Als zuid nu een ruiten naar de aas speelt, om 

de ruiten introever voor te bereiden, heeft 

noord geen mogelijkheid meer om naar de 

hand te komen.  Als noord  ♣ en ♠ speelt neemt 

de verdediging met de Aas en speelt een 

derde harten. Daarmee is een ruiten introever 

onmogelijk geworden. 

 

Zuid kan het beter doen door af te zien van de 

snit en meteen ♦A te slaan en ♦V na te spelen. 

Oost kan nemen met de ♦H en troef naspelen, 

maar zuid kan de troefnakomst eenvoudig 

nemen en de derde ruiten introeven in noord. 

Zuid verliest alleen nog ♣A en ♠A en 4 is 

gemaakt. 

 

De volledige hand: 

 

Olaf Duin  

    

 

                                   

       
 

Ontmoeting met Hein 

 
 

Tijdens mijn dagelijkse wandeling passeer ik ook 

vaak het huis van Hein en Joke van Velzen. 

Soms zie ik ze, vaak ook niet. Maar deze 

woensdagochtend tref ik Hein. Joke en Hein zijn 

beiden gezond, geen corona. De kleindochters 

hadden het wel, maar die zijn inmiddels niet 

meer besmettelijk, dus kunnen ze elkaar weer 

zien. Hein en Joke spelen op dinsdag Step-

bridge bij Prometheus en op donderdag bij 

Gisolf. Een leuke manier om toch nog te 

bridgen. 
 

 

    
 

Even bellen met Johan… 

 

Met Johan en Marta Boonmann gaat het goed 

en ze vervelen zich niet. Begin dit jaar zijn ze 

verhuisd en het nieuwe huis bevalt goed.  

Zoals veel mensen gaan ze nergens heen en 

ontvangen weinig bezoek. Johan is dit jaar 

alleen een paar dagen naar hun zoon in Basel 

geweest. Hoewel Marta nog in de rolstoel zit, 

redde ze zich wel thuis die dagen.  

Johan leest veel en is veel bezig met zijn post-

zegelverzameling. Het bridge staat op een 

laag pitje wat spelen betreft. Johan speelt veel 

spellen via Berry Westra en heeft nog diverse 

bridgeboekjes. Hij houdt zijn bridge op peil. 

 

    

 

 

Zuid  4 

 

 5 4 3 2  

 9 8 7  

 A V  

 5 4 3 2   

 B 8 7 6    
N 

  A 10 9  

 6 5 
W O 

 4 3 2 

 7 6 5 
Z 

 H B 10 9 8  

 10 9 8 7    A 6 
  H V  

 A H V B 10 

 4 3 2 

 H V B  
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Jong geleerd, oud gedaan 

 

Een stukje voor het “EI”. Er valt veel te schrijven, 

het is meer een kwestie van wat? In dit geval 

hou ik het bij ik. Over bridge schrijven kan 

iedereen. 

Bridgen doe ik momenteel bij BIC op de PC. 

Stepbridge is niet mijn ding. Gewoon een 

kwestie van smaak. 

Wat mezelf betreft: Ik ben gezond, ik heb geen 

corona. Tegenwoordig ben je gezond als je 

geen corona hebt, vroeger kon je ziek zijn 

zonder corona. Maar dat is veranderd, daar 

hoor je mij verder niet over. 

Over mezelf:  

Ik ben mijn memoires aan het schrijven, niet om 

er geld mee te verdienen. Ik had gewoon zin 

om het te doen. De periode van 1996 t/m 2005, 

de eerste 10 jaar met Marijke, had ik 8 jaar 

geleden al af. Nu ben ik bezig met het begin, 

mijn jeugd, de jeugd van mijn eerste vrouw en 

alles wat daarna komt. Ik ben nu bij de 

geboorte van mijn 4e kind(1973), voorlopig 

hoef ik me niet te vervelen. 

Bridgen:  

Ik leerde bridge toen ik 8 jaar oud was. Mijn 

ouders (vooral mijn moeder) vond het 

belangrijk en was zelf de fanatiekste van ons 

allemaal. Toen ik ging bridgen stopte mijn 

vader direct om huwelijksproblemen te 

voorkomen.  

Later ook veel gebridged, op het werk in de 

pauze en in clubverband. De meest bijzondere 

en leerzame periode was bij ODD. Dat stopte 

toen mijn partner verhuisde. 

Op een gegeven moment ben ik arbiter 

geworden. Bij Evert geleerd, voor mij de ideale 

docent, strikt, correct en kortaf (voor sommigen 

vervelend, goed voor mij). 

Nu is voor mij de sfeer bij  het bridgen 

belangrijker dan het bridgen zelf. 

De contacten, de praatjes, het geroezemoes 

tijdens het spelen, de discussies achteraf, het 

nakaarten. Dat is voor mij nu het bridge. Dus 

zodra we weer kunnen beginnen ben ik er in 

ieder geval bij. 

 

 
Ik vond nog een jeugdfoto. Hier legt mijn  

moeder me de Stayman-conventie uit. 

 

Ton van Hoek 

 

    

 

Even bellen met Gerrit… 

 

Gerrit wil heel graag bridgen maar niet via de 

computer, het zweeft hem dan voor de ogen; 

vandaar dat hij wacht op het moment dat er 

weer veilig gebridged kan worden in De 

Vleugel. In de tussentijd is hij lekker bezig o.a. 

met fietsen en blijft zo heel goed in beweging. 

 

Met hartelijke groet van Gerrit Hakvoort 

 

    

 

Even bellen met Anke… 

 

Met Anke Hom gaat het goed, ondanks dat ze 

de gezelligheid van het fysiek bridgen wel mist. 

Maar Stepbridge is niet haar ding; af en toe 

een spelletje bridge op haar computer. 

Ze blijft heerlijk in haar eigen “bubbel” 

wachtend op betere tijden. In de tussentijd is ze 

bezig: met golfen lekker buiten, veel lezen en 

(leg)puzzelen; zij komt haar tijd wel door        
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Winnaars Stepbridgeavonden 

 
21 april Olaf Duin & Rossend LLurba 72,39% 

28 april Olaf Duin & Rossend LLurba 64,29% 

5 mei Joke & Hein van Velzen 62,11% 

12 mei Bart Moors & Eliza Guse 63,02% 

19 mei Olaf Duin & Rossend LLurba 61,11% 

26 mei Juliet Moll & Kees van ‘t Hul 63,43% 

2 juni Elly Legerstee & Fred Slemmer 64,53% 

9 juni Bart Moors & Eliza Guse 70,14% 

16 juni Elly Legerstee & Fred Slemmer 60,42% 

23 juni Joke & Hein van Velzen 59,55% 

30 juni Olaf Duin & Rossend LLurba 62,24% 

7-juli  Olaf Duin & Rossend LLurba 68,45% 

14-jul Huib Woudstra & Lowie Geertse 65,36% 

21-jul Elly Legerstee & Fred Slemmer 62,67% 

28-jul Ingrid Kappe & Marleen Mergler 62,50% 

4-aug Juliet Moll & Kees van ‘t Hul 69,79% 

11-aug Willem vd Berg & Peter Steenweg  60,71% 

18-aug Rossend Llurba & Enno Dreef 67,19% 

25-aug Olaf Duin & Rossend LLurba 61,98% 

1-sep Joke & Hein van Velzen 60,90% 

8-sep Olaf Duin & Rossend LLurba 61,72% 

15-sep Bart Moors & Eliza Guse 58,68% 

22-sep Bart Moors & Eliza Guse 67,59% 

29-sep Ank Hoogeveen & Jenny Omvlee 60,07% 

6-okt Annelies & Henk van der Hee 64,10% 

13-okt Fred Slemmer & Rossend Llurba 60,19% 

20-okt Karel Mulder & Truus Verhaar 62,46% 

27-okt Arne Heijmans & Olaf Duin 59,68% 

3-nov Bart Kommers & Toine Schreuder 65,23%  

10-nov Fred Slemmer & Rossend Llurba 61,16%  

17-nov Siebe Auwerda & Henk Schreuder 66,69%    

 

    

     
 

 

Even bellen met Corrie…. 

 

Corrie Gerritsen vertelde dat het haar goed 

gaat. Ze heeft net, zoals ze het noemt, een 

“APK-keuring” gehad en de dokter is tevreden. 

Ze heeft een fietsvriendin waar ze regelmatig 

mee fietst. Corrie zou best weer willen spelen in 

de Vleugel, maar dan moet ze eerst een 

partner vinden. Ik moest van haar zeggen dat 

als ze kon toveren, iedereen blij zou zijn. En 

“Probeer de dag te leven zoals die komt. Wees 

tevreden met wat je hebt”. Zo klonk ze zelf ook: 

het was een zeer optimistisch gesprek. 

 

    

Even bellen met Cees…. 

 

Cees van der Ent is, zoals jullie waarschijnlijk 

weten, thuis. Daar wordt hij, naar eigen 

zeggen, door zijn vrouw beter verzorgd dan in 

een verpleeghuis. Hij is nog steeds bezig met 

zijn herstel. Zijn wonden zijn dicht maar lopen 

lukt nog nauwelijks. Hij krijgt daarvoor fysio. Het 

herstel gaat langzaam maar hij wil, als het 

lichamelijk weer lukt, best wel weer in de 

Vleugel spelen. Hij vroeg me jullie allemaal de 

groeten te doen. 

 
    

 

Alerteren op Stepbridge  

 

Alerteren op Stepbridge werkt iets anders dan 

wanneer je fysiek speelt. Hoe werkt het? 

• Je alerteert je eigen biedingen. 

• Je geeft ongevraagd uitleg via een privé 

bericht aan je tegenstanders (als je de uitleg 

typt in je biedbakje gaat dit vanzelf goed). 

• Jouw partner ziet dit alert en de uitleg niet. 

Zo geef je dus geen ongeoorloofde info. 

• Je mag geen informatie vragen aan de 

partner van de alerteerder. 

Op de club hanteren we de NBB-alerteerregels. 

Op Stepbridge gelden nog wat extra regels.  

  

Alerteerregels NBB: 

• Je moet biedingen alerteren waarvan je 

kunt vermoeden dat de tegenpartij er 

zonder waarschuwing een andere betekenis 

aan toekent. Dit is de hoofdregel.  

• Biedingen die een kunstmatige (conven-

tionele) betekenis hebben. (zoals Stayman, 

Jacoby, Multi, afwachtbod, Cuebod, enz.) 

• Openingen van 1  en 1 als deze niet ten 

minste een driekaart beloven.  

• De 1SA-opening, als die minder dan 14 of 

meer dan 18 punten kan bevatten. 

  

Extra alerteerregels op StepBridge: 

• Conventionele biedingen op 4-niveau moet 

je alerteren. 

• Zwakke sprongvolgbiedingen en zwakke 2 

openingen: alerteren is niet verplicht, maar 

wordt wel aanbevolen. Voor een vlot 

biedverloop is dat handiger, zo voorkom je 

dat de tegenstanders er naar gaan vragen 

en dat kost tijd.  
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Joke 90! 

 

Op vrijdagochtend 

13 november ben ik 

langs geweest bij 

Joke Boot om een 

mooie bos bloemen 

te brengen namens 

Prometheus.  

Zij werd die zondag 

90 jaar en is daar-

mee ons oudste lid. 

Ik had mijn bezoek 

niet aangekondigd 

dus het was een 

verrassing.  

Die werd zeer op 

prijs gesteld. Door 

corona komt Joke 

niet veel buiten en 

visite is natuurlijk ook 

minimaal. Zondags 

was er een etentje 

gepland, maar dat 

kon natuurlijk ook 

niet doorgaan. Vroeger heeft Joke veel gereisd 

dus we hebben gepraat over Petra, Toledo, 

Damascus en nog veel meer plaatsen en 

landen. Ze vindt het jammer dat ze nooit naar 

Ethiopië is geweest, maar gelukkig heeft ze veel 

herinneringen aan al haar reizen.  

Zoals gezegd komt Joke niet veel buiten. Wel 

speelt ze minstens één keer per week bridge bij 

haar thuis, steeds met dezelfde mensen. Naar 

eigen zeggen kan ze de kaarten en een glas 

wijn nog steeds vasthouden en het gaat om de 

gezelligheid. Op zich wil zij best weer in de 

Vleugel gaan spelen, maar het is nog niet 

duidelijk of dat te realiseren valt. 

 

Het was erg gezellig. Joke weet veel te 

vertellen, ze leest veel, heeft net het laatste 

boek van Hendrik Groen gekregen wat heel 

toepasselijk ‘Opgewekt naar de eindstreep’ 

heet. Iets wat Joke die ochtend ook uitstraalde, 

want ik mocht wel een stukje schrijven maar 

niet met gezeur over gezondheid en zo.  

Dit jaar 90, volgend jaar 91 en dat kun je weer 

omdraaien dus daar gaat ze voor.  

 

Marian Reijmers  

 
    

 

Bedankje 

 

Ik wil alle leden hartelijk bedanken voor de 

prachtige bloemen en de vele kaarten die ik 

heb ontvangen. 

Hartelijke groeten van Joke Boot 

 

    

Speelfiguren 

 

Je speelt een 7SA-contract. Om je contract te 

maken, moet je alle klaverenslagen maken. 

In de bijkleuren heb je in beide handen 

voldoende entrees om deze klaveren optimaal 

te behandelen. 

 

       A         B         C 

 A 8 7 6 5  A H 9 8 7  A H B 10 9 8 

 

 H V 10 9   V 6 5 4   3 2 

 

Welke stelling is correct? 

 
Je moet beginnen met  A 

a) in géén van deze drie speelfiguren  

b) in slechts één van deze drie speelfiguren 

c) in twee speelfiguren  

d) In alle (drie) speelfiguren  

 

Hoe ga je alle klaverenslagen maken? 
 

Kijk voor de oplossingen op pagina 23 

Uit: Anti Coronacompetitie nr 95, van Rob Stravers 

 

    

Taal in tijden van corona 

Het coronavirus zorgde in het dagelijks taalgebruik 

met heel veel nieuwe woorden. 

Zoals handenschudverbod, afstandschaamte, 

coronapatiënt, coronaquarantaine, corona-

symptoom, coronadreiger, -hoester en -spuger, 

coronababy, coronageneratie, coronascheiding, 

besmettingscurve, druppelinfectie, amateur-

epidemioloog, zijlijnviroloog, thuisquarantaine, 

zelfisolatie, lockdownkilo, lockdownparty, 

coronahamsteren, hamsterhufter of -paria, 

paniekhamsteraar, hamsterspijt, hamsterschaamte, 

anderhalvemeterpolitie, anderhalvemetersamen-

leving, coronarij, covidioot, hoestschaamte, 

kuchscherm, raamvisite, schijt-aan-coronafeestje, 

straatschaamte, zelfquarantaine, zorgheld. 

En dat zijn ze nog lang niet allemaal….. 
 

Bron: Onze Taal, nr. 5, 2020 
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Oplossing bridgeprobleem 2 

Hoe maakt Zuid 4? 

 

Zuid heeft een zekere verliezer in schoppen, 

ruiten en klaveren. Zuid moet voorkomen dat er 

een tweede ruitenslag verloren gaat. 

Omdat west 6 ruitens heeft getoond met het 

2♦-bod heeft oost maximaal 2 ruitens en 

waarschijnlijk 3 of meer troeven. De derde 

ruiten introeven in de dummy is daarom 

gedoemd te mislukken. 

Een veel betere kans voor zuid is de loser-on-

loser methode. Zuid kan het contract binnen-

halen door de ruitenuitkomst in de hand te 

nemen en meteen ruiten na te spelen. Als west 

neemt en nog een ruiten doorspeelt dan troeft 

noord niet af, maar gooit een schoppen weg 

(loser-on-loser play). 

Als west met een andere kleur nakomt dan 

neemt zuid deze slag en speelt zelf ruiten na, 

waarop noord weer een schoppen afgooit. 

Later speelt zuid twee keer troef en daarna de 

schoppens, eindigend met een aftroever in 

noord.  

Op deze manier is een ruitenintroever (met 

gevaar voor overtroeven) effectief omgeruild 

voor een veiliger schoppenintroever.  

 

De volledige hand: 

 

Olaf Duin  

 

 

 

       
 

 

 

Even bellen met Elly…. 

 

Met Elly en Jaap Legerstee gaat het goed. Elly 

trekt er veel op uit met het hondje en kijkt veel 

series op Netflix, dat is ook leuk. Elly speelde 

eerst bij ons mee op Stepbridge, maar wil dat 

niet meer omdat ze vindt dat ze steeds te lang 

moet wachten. Bij ODD speelt ze nog wel mee. 

Incidenteel wil ze wel bij ons invallen. 

 

Kaarten bij Prometheus, dat was zo gezellig en 

voor een ieder een pleziertje. 

Altijd gezellig, een lekker wijntje, een portje,  

een fris of een biertje. 

Maar toen gebeurde  

wat niemand had verwacht. 

Het Covid-virus bereikte ons,  

wie had dat ooit gedacht. 

Laten we hopen, dat we elkaar snel  

weer kunnen zien. 

Want eerlijk is eerlijk:  

bridgen onder elkaar telt voor tien. 

Voor een ieder: Blijf gezond  

en ik hoop jullie snel weer te ontmoeten. 

Aan de bridgetafel of aan de bar en  

vanuit het Ei, doe ik iedereen de groeten. 

 

Elly Legerstee 

 

    

 

Even bellen met…. 

Jack & Marijke 

 

Met Jack en Marijke Graveland belde ik (MR) 

op een speciaal moment: Jack was jarig. Het 

gaat naar omstandigheden goed met hem en 

Marijke. Lopen gaat wat minder maar hij 

probeert, als het kan, iedere middag een stukje 

te fietsen. Ze ontdekken mooie plekjes waar ze 

eerder geen weet van hadden. Hun dagen zijn 

goed gevuld hoewel bridge en zangkoor op dit 

moment natuurlijk stilliggen. Hij en Marijke 

houden zich aan de coronaregels en de 

verjaardagsvisite is daar op afgestemd. Ik heb 

hem, mede uit naam van jullie allen, nog veel 

gelukkige jaren toegewenst. 
 

    

 

Zuid 4 

 

 A 5 4   

 4 3 2  

 5 4  

 6 5 4 3 2   

 B 9    
N 

  V 10 8 7 6  

 6 5 
W O 

 9 8 7 

 H V B 10 9 8 
Z 

 7 6  

 V 10 9     H B 8 
  H 3 2  

 A H V B 10 

 A 3 2 

 A 7  
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Pakjesavond 

 

Als het Sinterklaas is, klopt vol verwachting ons 

hart. Want wie ontvangt er op pakjesavond 

nou niet graag een leuk cadeautje? Mooi 

gedicht erbij, en het feest is compleet. Vooral 

van genieten, want het leven van alledag 

begint weer snel. Ook de wekelijkse clubavond 

zit er al aan te komen, en daar krijg je zelden 

leuke presentjes, en al helemaal niet met 

gedicht…! Soms heeft het er even de schijn 

van dat je tegenstander het beste met je voor 

heeft, maar dan blijkt die schijn toch te 

bedriegen. 

 

Een simpel en alledaags biedverloop (1SA-3SA) 

leidt naar 3SA waartegen west begint met V. 

Oost neemt over met H, mag de slag maken, 

en vervolgt met 8 voor de A van zuid.  

De ruitenkleur ziet er fraai uit, lijkt goed voor vijf 

slagen. Wie niet verder kijkt dan de neus lang is 

telt negen slagen en begint opgewekt zijn 

ruitens te incasseren. Om er te laat achter te 

komen, dat de kleur bij een 3-1 zitsel blokkeert. 

Er is geen weg meer terug, je maakt nu 

maximaal vier ruitenslagen, de dummy is niet 

op tijd bereikbaar om de vijfde ruiten te 

cashen.  

Is er dan een oplossing? Ja, maar je moet wel 

even goed kijken. 

Na A steek je over naar A en je speelt ook 

H. Als de ruitens 2-2 zitten, dan kun je terug 

naar 8, dan met 9 weer over naar V in 

dummy, en je hebt negen slagen. Als de ruitens 

echter 3-1 zitten, moet je een list verzinnen. 

Vervolg dan in slag 5 van tafel met een kleine 

harten, en gooi daarop een ruiten weg.  

West denkt: “Da’s mooi, maak ik zomaar mijn 

drie vrije hartens, het lijkt wel Sinterklaas 

vandaag.” Maar dan… moet hij zuid aan slag 

brengen. Deze is nu verlost van de blokkade, 

en maakt de rest van de slagen. West vindt het 

nu ineens geen leuk cadeautje meer.  
Uit: Secce Heren; bridgeverhalen, door Paul Erich. 

 

    

Bridge in de Rode Kruisbuurt 

  
Wedstrijdleider Ank is klaar voor een avondje 

online bridge. Zij bridget het liefst aan tafel. 

Jenny heeft voorkeur voor een luie stoel. 

    
 

Wandeltip 

Er wordt heel wat afgewandeld in deze coronatijd. 

Mocht je eens zin hebben in iets anders dan je 

dagelijkse vaste routes, kijk dan op de wandelzoek-

pagina. Daar vind je verschillende wandelroutes in 

Delft en omgeving, die gemaakt zijn door onze 

clubgenoten Cock Hazeu en Peter Kuiper. 

https://www.wandelzoekpagina.nl/wandelroutes/ 

cock-hazeu-en-peter-kuiper/ 

 

    
 

Acht maanden geen bridge 

 

Iedereen weet nog waar hij was toen de eerste 

mens op de maan landde. Toch?  

En wanneer de coronamaatregelen ingingen in 

Nederland? Dat hing er wel vanaf of je in de 

regio Brabant woonde of daarbuiten. Voor mij 

en velen van jullie was het donderdag 12 

maart. 

En dat betekende dat het grote ontwerpvak 

op de TU, waar ik verantwoordelijk voor ben, 

van het ene op het andere moment van totaal 

analoog overging ging naar 100% digitaal. 350 

eerstejaars studenten Industrieel Ontwerpen, 21 

docenten, 2 andere vakonderdelen. Een vak 

waarbij normaal gesproken de studenten twee 

keer per week live les krijgen in 18 grote 

ontwerpstudio’s. Maar we hadden het aan zien 

komen en waren ons al aan het voorbereiden. 

Zuid gever 

Allen kwetsbaar 
 

 V 6   

 6 5 4 2  

 A H V 5 2  

 8 3   

 H 7 2    
N 

  8 5 4 3  

 V B 10 9 7 
W O 

 H 8 

 4 
Z 

 B 10 3  

 V 10 6 2     B 9 5 4 
  A B 10 9  

 A 3 

 9 8 7 6 

 A H 7  

https://www.wandelzoekpagina.nl/wandelroutes/%0bcock-hazeu-en-peter-kuiper/
https://www.wandelzoekpagina.nl/wandelroutes/%0bcock-hazeu-en-peter-kuiper/
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De paniek hadden we al gehad en op 12 maart 

was het ontwerpvak binnen een half uur 180 graden 

gedraaid naar lesgeven via het internet. Gek 

genoeg vooral een (persoonlijke) grote droom die 

uitkwam. Ik houd wel van een uitdaging, ben nogal 

een remote werknemer en werk net zo makkelijk 

vanuit Hong Kong, Delft of Frankrijk.  

 

Met het ontwerpvak is het zeer goed afgelopen. 

Binnen de leerdoelen en normale deadlines zijn 

mooie resultaten behaald. Daarna kwamen vakken 

die het roer iets minder soepel wisten om te gooien. 

Met als gevolg dat ik als docent soms meer dan 30 

uur in een week aan het zoomen was. Vierkante 

ogen en suizende oren waren het resultaat van vier  

maanden thuis werken achter mijn 15 inch-laptop.  

Ik heb thuis een super eigen werkkamer dus daar 

lag het niet aan. Maar al die uren op een stoel 

geconcentreerd werken blijkt uiteindelijke gewoon 

ongezond te zijn.   

Ook het gemis van collega’s openbaarde zich, hoe 

gezellig het thuis ook is. Je komt er dan pas achter 

wat ‘werken’ eigenlijk betekent. Het vaste ritme, je 

werkkamer, de koffie met collega’s, het contact 

met de studenten, etc.  

 

En toen kwam half juli gelukkig de zomervakantie. 

Voor mij betekent dat de auto vol laden en dan zo 

snel mogelijk richting de Limousin in Frankrijk. Al tien 

jaar heeft mijn gezin daar een vakantiehuis, uitkij-

kend op een meer. Mijn vrouw en oudste zoon 

waren er al, maar zouden hetzelfde weekend terug 

gaan naar Delft. Een rustige zomervakantie kon 

beginnen. Rustig want geen dorpsevenementen dit  

jaar in Frankrijk. Geen rommelmarkten, geen locale 

productenmarkten en ga zo maar door. Wel veel 

bekenden in de nabije omgeving. Veel Nederlan-

ders, waaronder twee TU-collega’s. Frankrijk is leuk 

maar een Nederlands sociaal netwerk is onontbeer-

lijk. Helaas door de corona weinig barbecue’s, 

verjaardagen of feestjes dit jaar. Wel iedere dag 

voor mij een kop koffie en Franse krant bij de Bar 

Tabac. Daar kennen de vaste klanten mij na tien 

jaar inburgeren onderhand wel, hoewel het er ieder 

jaar steeds minder worden (vrijwel alleen gepensio-

neerde mannen aan bier of wijn bij de Bar Tabac!). 

Al met al heb ik het meer dan drie maanden uitge-

houden in Frankrijk. We hebben daar redelijk inter-

net (op internetgebied lopen ze vijf jaar achter) en 

dus vaak tv gekeken via Ziggo op de computer. Zo 

ook de hele Tour de France en vooral het 8 uur- 

journaal zelden gemist.  

De Tour ook nog live meegemaakt in het plaatsje 

Saint Leonard de Noblat, de geboorteplaats van 

Frankrijks bekendste wielrenner Raymond Poulidor. 

Met mondkapje op uren in de berm staan wachten, 

de kenners hoef ik niets te vertellen. Mijn jongste 

zoon in Nederland zag mij nog langs de kant staan 

tijdens het NOS verslag (zie foto middenonder).  

Als toetje op mijn zeer lange verblijf kwamen nog de 

kraanvogels bovenlangs op weg naar het zuiden 

(vaste prik ieder jaar, zo wel heen als terug) en was 

het genieten van de invallende herfst. Van dag tot 

dag het ‘meeruitzicht’ zien veranderen van veel 

groen naar bruin en geel zorgt voor veel rustgeven-

de fotomomenten.  

Tot president Macron eind oktober plotseling een 

totale lockdown aankondigde. Geen mobiliteit 

meer in Frankrijk! Het leven in Frankrijk begon toch al 

nogal eenzaam te worden. Veel bekenden waren 

al eerder vertrokken naar België, Nederland en 

Engeland. Op stel en sprong het huis winterklaar 

gemaakt en na een rit van 14 uur (3 uur file rond 

Parijs, voor 21 uur moest ik Frankrijk uit zijn en voor de 

avondklok van 24 uur door België gereden) was ik 

‘veilig’ terug in Delft, de corona hotspot van 

Nederland. 

 

Kort samengevat: acht maanden geen bridge.  

Van maart tot half juli vooral omdat ik al genoeg 

naar het scherm van mijn laptop moest kijken. Zoals 

al gezegd met vierkante ogen en oorsuizen van het 

vele zoomen tot gevolg. Later was het gewoon 

zomervakantie en vanaf september begon het 

werken op afstand voor de TU weer. Ik kan niet 

zeggen dat ik bridgen erg gemist heb, zo fanatiek 

ben ik niet moet ik bekennen. Wel mis ik jullie 

natuurlijk, de gezelligheid van onze vaste bridge-

avond in de Vleugel. Hoorde dat we wellicht in 

januari weer live mogen gaan bridgen en dan zal ik 

er zeker weer bij zijn. Hoewel op een zeker moment 

vertrek ik volgend voorjaar toch weer snel richting 

Frankrijk. Om de derde, vierde en ……. coronagolf 

te ontwijken. 

 

AlexVisser
 

   
Zoomen vanuit Delft, Frankrijk of Hong Kong/ Tour de France / De herfst is altijd mooi om van dag tot dag te volgen 
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Oplossing speelfiguren 

 

Hoe maak je alle klaveren? In de bijkleuren heb 

je in beide handen voldoende entrees. 

 

       A         B         C 

 A 8 7 6 5  A H 9 8 7  A H B 10 9 8 

 

 H V 10 9   V 6 5 4   3 2 

 

Speelfiguur A 

Je mist Bxxx. Als die 2-2 of 3-1 zitten, maakt het 

niet uit of je begint met A of H; B valt dan 

automatisch in de 1e, 2e of 3e slag.  

Maar als de klaveren 4-0 zitten, valt B niet, en 

zul je moeten snijden. Als je begint met A, en 

west blijkt Bxxx te hebben, is B ongrijpbaar 

zonder hoge ome achter zich. Daarom moet je 

beginnen met H of V (de dubbele honneur). 

Als oost dan niet bekent, kun je daarna veilig 

over west snijden op B. En dat doe je over 

oost als west in de eerste klaverenslag geen 

klaveren bijspeelt. Je begint dus NIET met A. 

 

Speelfiguur B 

Nu mis je B10xx. Met dit kwartet bij oost ben je 

kansloos: je zult dan altijd een klaverenslag 

verliezen. V kan namelijk niet B én 10 in de 

kraag vatten. Met B10xx bij west hoef je geen 

slag te verliezen, mits… je begint met V! Als 

west niet bekent, kun je twee keer over oost 

snijden op B en 10. Noords A en H staan 

klaar om B en 10 op te vangen. 

Ook hier begin je dus NIET met A! 

 

Speelfiguur C 

Je mist Vxxxx. Snijden op V is met vijf ontbre-

kende klaveren kansrijker dan AH slaan en 

hopen dat V valt. Je zóú eerst A kúnnen 

slaan; leuk als oost V-sec heeft. Nadeel van 

eerst A slaan, is dat je daarna maar één keer 

over west kunt snijden op V. Dan gaat het mis 

als west Vxxx heeft. Om die te vangen moet 

je namelijk twee keer snijden. En áls west een 4-

kaart klaveren heeft, en oost dus maar één, is 

de kans vier keer groter dat V bij wests 

vierkaart zit dan sec bij oost. West heeft dan 

immers vier ‘klaverenloten’ tegen oost slechts 

één. Ook hier begin je beslist NIET met A! 
 

    

Wist je dit over de systeemkaart? 

 

Aan de fysieke bridgetafel mag je tijdens het 

bieden je eigen ‘administratie’ niet raadplegen 

(op een paar uitzonderingen na). 

Aan de Stepbridgetafel mag je wél je eigen 

systeemkaart, aantekeningen, geheugen-

steuntjes en desnoods internet raadplegen. 

 

    

 

Even bellen met Milton….. 

 
Met ons ‘lid van verdienste’ Milton Russel  gaat 

het goed. Om fit te blijven gaat hij drie keer in 

de week naar de sportschool. Daarnaast 

fietsen hij en Berry veel. Ze zien eigenlijk alleen 

de kinderen en kleinkinderen. Twee keer in de 

week past Berry op en als ze dan thuis komt 

heeft Milton het eten klaar. Hij is de kok thuis en 

doet dat al 45 jaar. Aan thuis bridgen doet 

Milton niet. Wel brengt hij regelmatig Joke Boot 

een bezoekje. 

 

    

 

 
Hopelijk hebben we volgend jaar weer een 

sinterklaasdrive (en kerstdrive) in De Vleugel 
 

    
 

Even bellen met Jan…. 

 

Jan van der Zanden tobt al sinds eind vorig jaar 

met zijn gezondheid. Geen corona, maar hart- 

en vaatproblemen en, als gevolg van onder-

zoek daarnaar, ook nog nierproblemen.  

Door deze ongemakken en de corona-

belemmeringen zijn ze dit jaar niet naar hun 

huis in Frankrijk geweest. 
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Speeldata 2020-2021 

Tot eind december spelen we alleen online bridge. 

Hopelijk kan het daarna weer snel in De Vleugel. 

 

december 

1 sinterklaasdrive 

8 bridge 

15  bridge 

22  kerstdrive 

29  geen bridge? 

 

februari  

2 alv / bridge  

9  bridge  

16 krokusdrive 

23 bridge 

 

 

april 

5 bridge 

12 bridge  

19 bridge 

26 bridge 

 

januari 

5  bridge 

12 bridge 

19  bridge 

26  bridge 

 

 

maart 

1 ruitenboer  

8 bridge 

15 bridge 

22 bridge 

29 paasdrive 

 

mei 

3 bridge 

10 bridge 

17 bridge 

25  slotdrive 

 

    

Verhinderd  voor Stepbridge? 

Svp bijtijds afmelden! 

Laat het Ank even weten 

Mail, bel, sms of app haar op 

ankhoogeveen@ziggo.nl 

06-2253 6850 

 

Bridge in De Vleugel 

Af- en aanmelden 

moet altijd via de website. 

    

 

 

 

        

Fijne sinterklaas en  

fijne feestdagen en  

veel bridgeplezier in 

het nieuwe jaar! 

    

Onze club wordt jarig 

 

Onze club wordt jarig. 

Vijf en vijftig jaar! 

Velen denken: ‘Jammer, 

Was ik dat nog maar!’ 

Heft uw glas tot proosten, 

En zingt onbedaard. 

Want ons fijne clubje, 

Is dat heus wel waard! 

 

Voordat wij gaan slapen, 

Komt de Acol-Sint 

Die de manche en slemmen, 

’t Allermeest bemint. 

Gaat dus lekker kaarten, 

En feest onbedaard, 

Want ons slimme clubje, 

Heus, die heeft wat gespaard. 

 

    

 

Ideeën voor het jubileum ? 

 

In de herfst van 1966 vinden een paar 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. De club telt dan ongeveer 20 leden. 

 

Volgend jaar bestaat onze club dus 55 jaar.  

We hebben een aantal jaren gespaard om dat 

groots te kunnen vieren, maar nu is het zeer 

onzeker of dat daadwerkelijk fysiek kan. Wat 

nu? Hebben jullie ideeën hoe we onze 

jubileumviering op een alternatieve manier 

kunnen invullen? Alle ideeën zijn welkom!  

Reacties svp naar jennyomvlee@ziggo.nl 
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