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Bridgevaria 

 

Er is een nieuwe site over bridge:  

 www.bridgevaria.nl. 

Een online bridgemagazine met ontzettend 

veel bridge: puzzels, verhalen, quizzes, columns, 

boeken, tips en nog veel meer.  

Ga er eens kijken! 

 

mailto:redactie@bridgeclubprometheus.nl
http://www.bridgeclubprometheus.nl/
mailto:nelleke@bridgeclubprometheus.nl
http://www.bridgevaria.nl/
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De opening 

 

Het kerst-Ei ligt voor u. Het is voor de helft 

gevuld met vergaderstukken voor de 

algemene ledenvergadering op 17 januari.  

De andere helft bestaat uit van alles en nog 

wat: bridgeweekend, koffertjesbridge, 

districtsviertallen, bridgeprobleem, 

clubleidercursus, rechten en plichten tijdens  

het bieden en een grijze muis. Alle stukjes-

leveranciers weer hartelijk dank! 

Veel leesplezier, prettige feestdagen en een 

geweldig bridgejaar toegewenst! 

 

Jenny Omvlee 

 

    
 

Van de voorzitter 

 

Beste bridgers 

 

Ik geloof dat ik al mijn inspiratie heb verschoten 

bij het maken van St. Nicolaas gedichten; 

gelukkig hoeft dit verhaal niet op rijm.  

Uiteraard wens ik iedereen voor de Kerst 

gezellige dagen toe en voor 2012 een 

voorspoedig bridgejaar, natuurlijk gezond en 

zonder verdere problemen. 

Helaas zijn we dit jaar geconfronteerd met de 

ziekte en het veel te snel overlijden van Anton 

van  Harberden. Wij zullen hem blijven missen. 

En mensen trek er lering uit: pluk de dag. 

 

In het bridgeblad van de NBB hebben wij 

allemaal kunnen genieten van de verslagen en 

foto’s omtrent het Wereldkampioenschap. Wat 

een eer als gastland ook nog als winnaar uit de 

bus te komen. Jammer genoeg is er in de 

media wat weinig aandacht aan geschonken 

of zoals bij ‘Man bijt hond’ is bridge een beetje 

belachelijk gemaakt. Naar mijn mening, en 

velen met mij, een gemiste kans van de NBB 

voor wat positieve promotie. 

 

Ons district daarentegen timmert hard aan de 

weg en dat komend jaar al 45 jaar. Een jubi-

leum dus. Zij begonnen als Delftse Bedrijven 

Bridge en ontvingen een startgeld van 300 

gulden. Het district bestaat nu uit 41 vereni-

gingen en is zeer actief. Wij NBB’ers worden 

regelmatig uitgenodigd voor competities (vier-

tallen, gemengde paren, open paren) en 

drives. Ter verhoging van de feestvreugde is er 

op de eerste competitieavond in januari een 

prijs voor  het paar dat het dichtst bij de 45% 

scoort; op 12 mei is er een drive voor kader-

leden in Pijnacker en op 7 oktober een drive 

voor iedereen in Poeldijk. Per email word je op 

de hoogte gehouden. Op de laatste verga-

dering van het district is een onderwijsadviseur 

aangesteld. Jos de Wit gaat inventariseren 

waar de clubs behoefte aan hebben en dit 

kortsluiten met de beschikbare docenten. 

 

Omtrent de komst van een Delfts bridgehome is 

het griezelig stil en ik geloof dat wij nu blij 

mogen zijn dat het buurthuis aan de Brassers-

kade niet sluit i.v.m. de bezuinigingen van de 

gemeente. Voorlopig zitten wij dus goed, 

alhoewel het wel te klein is om uit te breiden of 

om lessen te geven en daardoor komt er geen 

verjonging. Toch zitten wij niet stil. Zo zijn alle 

boards en mappen van nieuwe speelkaarten 

voorzien; de biddingboxes zijn opgeschoond; 

en de scorekastjes zijn nagekeken en hebben 

nieuwe batterijen gekregen. Hopelijk kunnen wij 

nu een tijdje probleemloos vooruit. Elders in het 

Ei kunnen jullie lezen over twee initiatieven die 

wij hebben genomen nl. kofferbridge en een 

bridgeweekend in maart. Ik reken erop dat 

velen hieraan zullen deelnemen en ervan zullen 

genieten. 

 

Rest mij alleen nog te zeggen/schrijven, 

namens het hele bestuur, fijne feestdagen en 

graag tot ziens in 2012!!!! 

 

Anke Hom 
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Bridgeprobleem 

 

Het contract is 6te spelen door Zuid.  

De uitkomst is V. Het verlies van twee 

troefslagen lijkt onvermijdelijk. 

Hoe kan Zuid het contract toch maken bij het 

beste tegenspel ? 

De oplossing staat op pagina 7. 

 

Bart Moors 

    
 

Bridgeweekend 

 

De plannen voor een bridgeweekend zijn 

inmiddels in een vergevorderd stadium.  

We hebben een optie genomen bij hotel "Het 

Witte Veen" - in de buurt van Westerbork en 

Orvelte in Drenthe - voor het eerste weekend in 

maart (zie www.hotelwitteveen.eu). 

Aankomst vrijdag 2 maart, vertrek zondag 4 

maart. Op vrijdag kunt u vanaf 15.00 uur 

inchecken (bagage mag wel eerder worden 

afgeleverd).  

Het is de bedoeling om op vrijdag- en zater-

dagavond te bridgen. En misschien ook nog op 

zondagochtend, als daar belangstelling voor is.  

De kosten bedragen € 85,- per persoon. De 

toeslag voor een eenpersoonskamer is € 9,50 

per nacht.  

In de prijs zijn inbegrepen: 3 dagen, 2 nachten, 

2x ontbijtbuffet, 2x warm buffet, 1e bridgeronde 

koffie/thee, laatste ronde warme garnituur. 

 

Interesse?  

Geef dat dan voor eind december nog even 

door aan Trudi Bommelé. Ook niet-leden zijn 

van harte welkom! 

    

Kofferbridge 

 

Onze club bezit een aantal koffertjes die in een 

ver verleden nog weleens werden gebruikt om 

thuis te bridgen: op een zelf gekozen avond en 

met zelf uitgekozen tegenstanders.  

Veel bridgeclubs doen dit nog steeds, bij ons 

echter is het uit de gratie geraakt. Toch is het 

een leuke en gezellige vorm van een thuiscom-

petitie. Daarom willen we het koffertjesbridge 

vanaf januari weer introduceren op de club. 

 

Hoe werkt het? 

 De koffer bevat 24 (gewassen) spellen.  

Deze moeten allemaal gespeeld worden. 

 Op de deelnemerslijst vult u de namen van 

de spelers en de speeldatum in. 

 De oneven paren zitten Noord-Zuid, de 

even paren Oost-West. 

 In ieder board zit een scorekaart, die na het 

spelen zorgvuldig wordt ingevuld. Noord 

schrijft, Oost controleert. 

 Bij elke hand zit een kaartje, waarop de 

kaartverdeling van de hand staat vermeld. 

Zo kunt u controleren of u de juiste kaarten 

heeft. Controleer dit altijd voordat u het spel 

gaat spelen. Zo worden fouten voorkomen. 

 Nadat de spellen 8-10 keer gespeeld zijn 

wordt de eindstand vastgesteld. 

 De nummers 1, in zowel de NZ- als de OW-

lijn, ontvangen als prijs 2 flessen wijn. 

 De uitslag wordt bekend gemaakt op onze 

website. 

 Een koffer huren kost € 2,50 voor 2 weken. 

 U kunt een koffer  reserveren bij Anke Hom. 

 

    
 

Ruitenboer 

 

Op 15 februari speelden we de voorronde voor 

Ruitenboer op de club. Henk van Oers en Alex 

Visser werden eerste.  

De animo om aan de halve finale mee te doen 

is op de club erg minimaal. Net als vorig jaar 

waren Frans de Vreede en Henk Kras echter 

bereid om - namens de club – deel te nemen 

aan de halve finale op zondag 20 maart in 

Zoetermeer. Ze werden 19e met een mooie 

eindscore van 56,04%.  

Daarmee wisten ze zich echter niet te plaatsen 

voor de Ruitenboer-finale. 
 

    

  10 3 2  

 A H 6  

 H 9 2 

 A 7 6 3 
 

 V B 9 8  N  -- 

 V B 9 W  O  10 8 7 5 4 

 B 6 5   Z  8 7 4 

 B 9 2   H V 10 8 4 
  A H 7 6 5 4  

 3 2 

 A V 10 3  

 5 
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Districtsviertallencompetitie 

 

Dit jaar deden we met drie viertallen mee aan 

de districtsviertallencompetitie: een team meer 

dan vorig jaar. Een team speelde in de 1e 

klasse (Prom1), de andere teams in de 2e  klasse 

(Prom2 en Prom3).  

 

De 1e klasse bestond uit 32 teams verdeeld over 

vier groepen. In Prom1 speelden - net als vorig 

jaar - Hein van Velzen, Ton Romeijn, Frans de 

Vreede en Henk Kras. Prom1 is in haar groep 

(1D) als 7e geëindigd en degradeert nu.  

De 2e klasse bestond uit 45 teams, verdeeld 

over 5 groepen van elk 8 teams en 1 groep van 

5 teams. In Prom2 speelden Jenny Omvlee, Ank 

Hoogeveen, Henk van Oers en Alex Visser. Zij 

eindigden in groep 2B als 8e (en laatste). 

Prom3 - Jacques Nonhebel, Anneke Nonhebel, 

Eric Winkel en Ineke Winkel – eindigde in groep 

2A op de 6e plaats. 

 

Geen van onze teams speelde dus op de 

laatste speeldag nog voor de eerste plaats, al 

is dit, natuurlijk wel de ultieme gedachte en 

wens van elk team in het begin van de compe-

titie. Het heeft het speelplezier van onze drie 

teams niet beïnvloed.  

Het leuke van het meedoen aan een dergelijke 

competitie is ten eerste het kunnen meten van 

je eigen speelsterkte met andere onbekende 

spelers van andere clubs met betere of minde-

re speelsterkte en ten tweede het spelen op 

steeds verschillende locaties. 

Daarnaast speelt zeker het competitieve 

element een rol. Het bepalen, aan het einde 

van de avond, hoeveel Imp’s en VP’s je hebt 

gewonnen of verloren, is een extra sportief 

element (soms leuk, soms niet leuk).  

 

Op de avonden dat de teams bij ons thuis 

hebben gespeeld, is alles goed verlopen en 

heeft het geen grote ordelijke problemen 

veroorzaakt. 

Hiervoor mijn dank aan Milton en de leden die 

op deze avonden corvee hadden. 

Verder - namens onze club - dank aan de drie 

teams voor het deelnemen aan deze 

competitie. We hopen dat er volgend jaar  

weer meerdere teams zullen deelnemen! 

 

Nico Heinrichs. 

 

    

Cursus Clubleider A 

 

Het bestuur wil in de toekomst graag meer 

gediplomeerde wedstrijdleiders inzetten. 

Daarom bieden we u de mogelijkheid om - op 

kosten van de club - de cursus ‘Clubleider A' te 

volgen. Het NBB-district Delft start in januari 

weer met de cursus.  

Doelstelling is het kunnen leiden van een groep 

op een clubbridgeavond. U leert schema's en 

dergelijke voor clubavonden te hanteren en de 

meest voorkomende arbitrages te behandelen, 

zoals: onvoldoende bod, bieding voor de 

beurt, verzaking, eenvoudige voorspeelstraffen 

en strafkaart. 

 

Wanneer en waar?  

 maandag 19.30 uur  in Pijnacker  

op 23-1, 6-2, 20-2, 5-3, 19-3 en 2-4-2012. 

 woensdag 19.30 uur in De Lier  

op 25-1, 8-2, 22-2, 7-3, 21-3 en 4-4-2012, 

 donderdag 19.30 uur in Maassluis  

op 26-1, 9-2, 23-2, 8-3, 22-3 en 5-4-2012. 

Het examen is op zaterdag 14 april om 11.00 

uur in het Parochiehuis in Pijnacker. 

 

Interesse?  

Neem contact op met Nelleke van der Lee. 

 

    
 

In memoriam  

Anton van Harberden 

 

Helaas is op maandag 5 

september 2011 ons 

zeer gewaardeerde 

bridgeclublid  

Anton van Harberden 

op 63-jarige leeftijd 

overleden.  

Anton wist sinds juni dat 

hij longkanker had met 

slechte prognoses.  

Dat het echter zo snel 

zou gaan, had hij ook niet verwacht. Hij wilde 

nog graag komen bridgen bij Prometheus waar 

hij enkele malen clubkampioen en jarenlang 

commissielid is geweest.  

Jammer genoeg heeft het niet zo mogen zijn. 

Wij zullen hem missen.  
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Rechten en plichten tijdens het 

bieden 

 

Vragen naar de reeds gedane biedingen 

met de betekenis 

U mag de systeemkaart van de tegenstan-

der voor en tussen de spellen inzien, en 

tijdens het bieden alleen als u aan de beurt 

bent. 

• Elke speler mag als hij/zij aan de beurt is 

om te bieden, vragen naar het voorafgaan-

de biedverloop en de uitleg. 

• U mag geen informatie vragen ten be-

hoeve van uw partner! 

• Nadat het bieden is afgesloten (drie 

achtereenvolgende passen) mogen de 

leider en de tegenspelers alleen nog naar 

het biedverloop en de betekenis van de 

biedingen vragen als ze aan de beurt zijn 

om in de eerste slag te spelen. 

 

- De speler die uitkomt mag dat vragen tót 

hij/zij de uitkomst heeft bepaald. 

- De partner van de speler die uitkomt, heeft 

nog twee kansen: tussen het moment dat 

zijn/haar  partner de uitkomstkaart heeft 

bepaald en het moment dat die open ligt 

én als hij/zij zelf aan de beurt is om in de 

eerste slag bij te spelen. 

- De leider mag naar het voorafgaande 

biedverloop vragen tót hij/zij dummy laat 

bijspelen. 

- Alle spelers mogen na afloop van het 

bieden vragen de biedkaarten nog even te 

laten liggen, zodat het biedverloop zicht-

baar blijft. Dat mag totdat de uitkomstkaart 

is opengelegd. 

 

Openheid gemaakte afspraken 

Bridge moet met open vizier worden ge-

speeld; geheime afspraken zijn absoluut 

verboden. De tegenstanders hebben recht 

op alle informatie. Volledige openheid dus 

(full disclosure). Voor die openheid kennen 

we drie instrumenten. 

 

1. Systeemkaart 

Voor aanvang van elke ronde wisselen de 

spelers hun systeemkaart uit. Op veel clubs 

en toernooien is dat verplicht. Helaas hou-

den veel spelers zich daar niet aan. Zonder 

systeemkaart zal de arbiter een bieding met 

twijfelachtige uitleg eerder aanmerken als 

‘verkeerde uitleg’ dan met een systeem-

kaart. Een systeemkaart heft de alerteer-

plicht nooit op. 

 

2. Pré-alert 

Voor aanvang van de ronde attendeert u 

de tegenstanders op bijzondere afspraken, 

vooral als die minder gangbaar zijn. Denk 

aan conventies als Transfer-Walsh, transfer-

preëmpts, ongebruikelijke openingen, met 

name op 2-niveau, 1SA-openingen die min-

der dan 11 punten kunnen bevatten (‘10-12 

sans’) of niet per se een SA-verdeling aan-

geven. Het pré-alert ontheft u niet van de 

alerteerplicht. 

 

3. Correct alerteren 

• De speler die alerteert, moet erop letten 

dat beide tegenstanders zijn alert zien. 

• Alerteren kan op verschillende manieren. 

Met de Alertkaart, het uitspreken van: ‘Alert’ 

of met een klop op tafel. Maar wel conse-

quent op dezelfde wijze alerteren; niet de 

ene keer het kaartje en de volgende keer 

kloppen. 

• U kunt uw tegenstanders verzoeken hun 

biedingen NIET te alerteren. Indien u van 

dat recht gebruikmaakt, heft u daarmee 

niet uw eigen alerteerplicht op. 

 

Hoofdregel 

Elke bieding van uw partner alerteren waar-

van u kunt vermoeden dat de tegenstan-

ders een andere betekenis verwachten! 

 

Wel alerteren 

Elke bieding die meer of iets anders belooft 

dan interesse in de geboden speelsoort. Dus 

ook 1♣ als dat minimaal een 2-kaart belooft, 

Stayman, de kunstmatige antwoorden 

daarop, zoals 2als ontkenning voor een 

hoge 4-kaart, Jacobytransfers en transfers 

voor de lage kleuren. 

 

Niet alerteren (tenzij de hoofdregel van 

toepassing is) 

• Biedingen die alleen interesse tonen in 

de geboden speelsoort. 

• 1♣ en 1als dat minstens een 3-kaart 

belooft. 

• Alle biedingen op 4-hoogte ná de eerste 

biedronde (gerekend vanaf  het 

openingsbod). 

• Doublet; maar  sinds 2008 moet ook het 

doublet worden gealerteerd als u kunt 
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vermoeden dat de tegenstanders een 

andere betekenis verwachten. 

• 1SA-opening met lichte afwijking: 

o minimaal 14 en maximaal 18 punten. 

o mogelijk 5-kaart hoog of 6-kaart laag. 

 

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

Alle spelers zijn verantwoordelijk voor een 

goede communicatie. Als een vreemd 

ogend bod niet wordt gealerteerd, mag 

van de tegenstanders worden verwacht dat 

ze – mits aan de beurt om te bieden – 

desgewenst vragen naar de betekenis. 

 

Als een speler niet weet wat een bieding 

van zijn partner betekent 

Als een speler geen uitleg kan geven over 

een bieding van zijn partner, kunt u aan de 

arbiter vragen hoe daarmee moet worden 

omgegaan. 
 

Uit Gids voor bridge van Rob Stravers 

www.bridge.nl/documenten/GidsVoorBridge.pdf  

 

    

 

Oplossing bridgeprobleem 

 

 

  10 3 2  

 A H 6  

 H 9 2 

 A 7 6 3 

 

 V B 9 8  N  -- 

 V B 9 W  O  10 8 7 5 4 

 B 6 5   Z  8 7 4 

 B 9 2   H V 10 8 4 
  A H 7 6 5 4  

 3 2 

 A V 10 3  

 5 

 

Het contract is 6te spelen door Zuid.  

De uitkomst is V. Het verlies van twee 

troefslagen lijkt onvermijdelijk. 

Hoe kan Zuid het contract toch maken bij het 

beste tegenspel ? 

 

De uitkomst met V wordt in Noord genomen 

met H;  vervolgens een kleine  naar A.  

Vanuit Zuid  5 naar A en een  getroefd in 

zuid; daarna een kleine  naar H in Noord 

(West legt B) en opnieuw een  getroefd in 

Zuid. 

Met de laatste  naar A in Noord  en 6 

getroefd in Zuid.  

Vanuit Zuid wordt nu A, V en 10 gespeeld;  

troeft West  10 met een kleine  dan wordt 

deze in Noord overgetroefd;  troeft West hoog 

dan verdwijnt in Noord de laatste .   

West is nu ingegooid en is gedwongen  met  

in de vork van Noord/Zuid spelen. 
 

Bart Moors 

 

    

 

Grijze muis 

 
Ze schoof naar binnen, grijze muis, 

En dacht: Wat zit ik liever thuis. 

Ze pakte snel haar kaarten op: 

Goddank, ze had geen ene pop. 

De tegenstanders waren sterk, 

Die deden wel het zware werk. 

 

Maar toen, haar maat, o bitter lot: 

Een openings-twee-harten-bod! 

Ze dacht: Wat zou hij nou weer willen? 

En voelde bei haar handen trillen. 

Zijn blik doorboort haar als een lans. 

Ze fluistert nauwelijks hoorbaar: sans 

 

Maar nee, hij is niet meer te stuiten, 

Vier klaveren; haar antwoord:ruiten 

Ze denkt nog: O, hoe red ik hem, 

Maar blind’lings vliegt hij door naar slem. 

 

Als zij dan bloot op tafel ligt, 

Dan zegt hij met een zuur gezicht, 

En ongevoelig, echt des mans: 

Niet eens een boertje heeft die gans! 

Enfin, zoals u wel zult weten, 

Die slempartij kon hij vergeten. 

 

Ze sloffen naar een andere tafel. 

Ze houdt maar wijselijk haar wafel. 

Ze zit wat in het rond te turen 

En alle spelers te begluren. 

Wat heeft die Lien een leuke bloes! 

Die staat haar enig met die roes. 

 

Lees verder op pagina 16 

 

http://www.bridge.nl/documenten/GidsVoorBridge.pdf
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Agenda voor de algemene ledenvergadering van 

Bridgeclub Prometheus op 17 januari 2012 

 

 

Aanvang:  19.15 uur 

Locatie:  Wijkcentrum Noord, Brasserskade 77 in Delft. 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Notulen van de ALV van 18 januari 2011 

 

3. Jaarverslag van de secretaris 

 

4. Financiën 

 

5. Bestuursleden 

Reglementair zijn de penningmeester en secretaris aftredende bestuursleden. 

Beide stellen zich herkiesbaar.  

 

6. Commissies 

a. Kascontrole commissie 

b. Technische commissie 

c. Commissie van beroep 

 

7. Jaarprogramma 2012-2013 

 

8. Wedstrijdzaken 

 

9. Rondvraag 
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Concept-notulen van de algemene ledenvergadering 

op 18 januari 2011 

 

Aanwezig: 

Het bestuur: 

Anke Hom (voorzitter) 

Trudi Bommelé (penningmeester) 

Nelleke van der Lee (secretaris) 

Milton Russel (lid) 

Jenny Omvlee (lid) 

39 leden: Johan Boonmann, Marijke Bouw-

meester, Jan Bouwmeester, Ans Christiaanse, 

Helmi Faessen, Hans van Geest, Hermien van 

Geest, Gaby de Haan, Sjoerd de Haan, Ronald 

Halkes, Anton van Harberden, Nico Heinrichs, 

Ank Hoogeveen, Daan Hoogwater, Marijke 

Jansen, Gerda Janssen, Loes Janssen, Wil Jutte, 

Mia Keijzer, Fred van Leeuwen, Jan Lieben, 

Jacques Nonhebel, Anneke Nonhebel, Aad 

van ’t Noordende, Henk van Oers, Leo Pruijsers, 

Marian Reijmers, Ton Romeijn, Ria Schoneveld, 

Martha Schütz, Hedy Steensma, Hein van 

Velzen, Juul Vercauteren, Peter Vink, Alex 

Visser, Ilonka Wegener, Ineke Winkel, Eric Winkel 

en Jan van der Zanden. 

 

Afwezig: 

21 leden: Jan Berkien, Dick van Blitterswijk,  

Joke Boot, Olaf Duin, Jack Graveland, Marijke 

Graveland, Eliza Guse, Gerrit Hakvoort, Marinus 

Hom, Henk Kras, Piet van Laarhoven, Rossend 

Llurba, Ellis MacConalogue, Bart Moors, Ton 

Mulder, Gert Mur, Jan Rutten, Nardy Rutten, 

André Schimmel, Ton Veldhoven en Frans de 

Vreede. 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 

uur mét hamer en heet allen welkom in het 

tijdelijk onderkomen in Woonzorgcentrum 

Monica aan de Arubastraat 2 in Delft. 

 

De voorzitter reikt twee certificaten meester-

punten uit aan Ineke Winkel en Trudi Bommelé. 

Zij nemen de stickers - NBB heeft de speldjes 

afgeschaft - met een applaus in ontvangst. 

 

De voorzitter geeft de stand van zaken over de 

verbouwing aan onze vaste speellocatie op de 

Brasserskade. De verbouwing loopt op schema 

en de eerste indrukken zijn positief; het ziet er 

fris uit en er komt een mooie nieuwe keuken. 

Daarna kaart de voorzitter de ontwikkelingen 

van het denksportcentrum aan. Na gesprekken 

met Fortuna en de gemeente lijkt er van een 

win-win situatie geen sprake meer te zijn. Het 

creëren van een exclusieve bridgeruimte staat 

dus voorlopig op een dood spoor. 

 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 

van 5 januari 2010 

De voorzitter komt terug op enkele punten uit 

de notulen: 

- De boeteregeling bij punt 4 is besproken in 

het bestuur. Dat gaan we NIET doorvoeren. 

- In punt 9 wordt gesproken over een 

barcommissie. In de praktijk bleek deze 

echter niet nodig te zijn. 

De notulen worden goed gekeurd met dank 

aan de secretaris. 

 

3. Jaarverslag van de secretaris 

De secretaris geeft aan dat het verslag in het Ei 

staat en vraagt of er nog op- of aanmerkingen 

zijn. Daan Hoogwater merkt op dat hij in het 

verslag de uitslagen mist van de gespeelde 

competities en drives.  

Deze staan wel apart gemeld in het Ei en 

worden verzorgd door Jenny Omvlee. Daarbij 

gelijk de opmerking van Jenny, dat op pagina 

13 van het januarinummer een foutje is 

geslopen. De tussencompetitie was van 26-10-

10 t/m 12-12-2010. 

 

4. De financiën 

De penningmeester licht het jaarverslag en de 

begroting toe. 

 

 Eric Winkel vraagt of er bij de DSB bank wel 

een verzoek is ingediend i.v.m. bedrag op 

de betaalrekening. De penningmeester 

bevestigt dit. 

 

 Daan Hoogwater vraagt of het clubblad 

Het Ei 2 keer zo duur is geworden in 2011. 

Nee, maar in 2010 was er sprake van één-

malige drukkosten. Dat heeft te maken met 

de introductie van de nieuwe styling van 

het blad. Daar komen drukkosten bij kijken, 

wat bij de vorige edities niet het geval was. 

 

 Ton Romeijn wil graag opheldering over de 

post nog te ontvangen contributie van 

2010. De penningmeester licht toe dat we 

geen wanbetalers hebben, maar dat de 
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nieuwe leden over de gespeelde periode in 

2010 nog een nota moeten ontvangen. 

 

 Eric Winkel vraagt of het bedrag voor het 

NBB-lidmaatschap omhoog gaat, omdat dit 

in het verleden is aangegeven door de NBB. 

De penningmeester is hier niet van op de 

hoogte en zal de vraag uitzetten bij de NBB. 

 

De kascommissie verleent decharge voor het in 

2010 gevoerde financiële beleid en beheer.  

De penningmeester neemt het verslag hiervan 

in ontvangst. 

 

5. Bestuursleden 

Er wordt even stilgestaan bij het kiezen van de 

bestuursleden, omdat door de oprichting van 

de nieuwe vereniging er een situatie is ontstaan 

waardoor volgend jaar zowel de secretaris als 

de penningmeester 3 jaar actief zijn. 

 

In de statuten staat het volgende vermeld: 

Artikel 9. 

- 1a. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en 

maximaal vijf meerderjarige personen. 

- 1b. De leden van het bestuur worden geko-

zen uit de gewone leden en benoemd door 

de algemene vergadering. 

- 1c. De voorzitter wordt in functie benoemd; 

de functies van de overige bestuursleden 

worden door het bestuur in onderling over-

leg verdeeld. 

- 2. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn/ 

haar verkiezing af volgens een door het 

bestuur op te stellen rooster. Aftredende 

bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

 

En in het huishoudelijk reglement staat: 

Artikel 6 

- 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, 

secretaris en penningmeester en maximaal 

twee algemene leden.  

Tevens kan het bestuur een wedstrijdleider 

benoemen met een door het bestuur om-

schreven taak, die toegang heeft tot  

de bestuursvergaderingen. 

- 2. Het bestuur is bevoegd kandidaten te 

stellen voor de vacatures in het bestuur.  

De namen van de kandidaten moeten 

worden vermeld in de bijeenroeping van  

de algemene vergadering waarin in de 

vacatures wordt voorzien. 

- 3a. Ten minste tien gewone en/of ereleden 

kunnen kandidaten stellen al dan niet ter 

aanvulling of in de plaats van de door het 

bestuur gestelde kandidaten. 

- 3b. Een dergelijke kandidaatstelling moet 

schriftelijk en ondertekend door de betrok-

ken leden en de voorgestelde kandidaat bij 

het bestuur worden ingediend, ten minste 

zeven dagen voor de datum van de 

vergadering. 

- 3c. De kandidaat geeft door middel van de 

ondertekening aan de kandidaatstelling 

alsmede een bestuursfunctie te zullen aan-

vaarden. 

- 4. Het rooster van aftreden door bestuurs-

leden is als volgt: 

a. 1e jaar de penningmeester; 

b. 2e jaar de secretaris en een algemeen 

lid; 

c. 3e jaar de voorzitter en een algemeen 

lid. 

- 5. Ieder bestuurslid is herkiesbaar voor één 

termijn, de voorzitter is echter voor twee 

termijnen herkiesbaar.  

 

Het hanteren van het rooster levert dus een 

klein conflict op. Maar het bestuur verwacht 

hier wel uit te komen. 

 

6. Commissies 

* Kascontrole commissie 

De kascommissie heeft 2 nieuwe leden nodig. 

Eric Winkel en Sjoerd de Haan bieden zich aan 

ter versterking. Voorzitter zou volgens het roula-

tieschema Hein van Velzen worden. Maar de 

volgende vraag wordt gesteld: Waarom mag 

een commissie niet haar eigen voorzitter 

kiezen? Er wordt besloten om de commissies 

haar eigen voorzitters te laten kiezen. Zodra dit 

bekend is, wordt dit doorgegeven aan het 

bestuur. 

 

* Technische commissie 

Anton van Harberden heeft twee vragen aan 

de leden: 

- Is er animo voor het spelen van viertallen in 

de competitie? Nee, want het is moeilijk 

haalbaar om 6 avonden achter elkaar 

aanwezig te zijn. Dit is wel een vereiste voor 

het spelen van viertallen. Er zijn 6 leden 

teleurgesteld over dit besluit. 

- De tussencompetitie wordt nu gespeeld in 2 

lijnen. Is er interesse in het spelen van 1 lijn? 

Nee, graag huidige vorm behouden. 

De commissie blijft bestaan uit Anton van 

Harberden, Leo Pruijsers en Gert Mur. 
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* Commissie van beroep 

De heren Eric Winkel en Dick van Blitterswijk 

hebben geen bezwaar nog een jaar aan te 

blijven. 

Eric meldt wel dat er opvallend weinig vraag is 

naar een arbiter. We zijn blijkbaar erg lief naar 

elkaar. Maar mocht je het niet eens zijn met het 

besluit van de arbiter, dan dien je een beroep 

in bij deze commissie. 

 

7. Jaarprogramma 2011-2012 

Het concept jaarprogramma 2011-2012 dat 

terug te vinden is in het EI wordt aangepast. 

De avond van de jaarvergadering begint 

voortaan een kwartier eerder en is een normale 

competitieavond. Omdat in de maand mei er 

veel leden op vakantie gaan, wordt de slot-

competitie met 1 speelavond verlengd. 

 

8. Wedstrijdzaken 

In 2010 hebben we weer meegedaan met 

viertallen. In het Ei is een verslag van Nico 

Heinrichs terug te vinden. Hij heeft het goed 

georganiseerd en het bestuur vraagt hem of hij 

de organisatie hiervan ook in 2011 op zich wil 

nemen. Nico stemt hierin toe. 

 

Milton vraagt aandacht voor het juist omgaan 

met de bridgemates. De knopjes hiervan gaar-

ne met beleid en soms enig geduld intoetsen. 

 

Ruitenboer is wederom in 2011 voor 8 paren 

door Milton aangevraagd. 

 

Milton doet een dringend verzoek om je 

systeemkaart op een speelavond bij je te 

hebben. Het is officieel verplicht.  

Jenny Omvlee geeft aan dat op de site de 

reeds digitaal ingeleverde systeemkaarten van 

leden te raadplegen (en dus ook te printen) 

zijn. Heb je dat nog niet gedaan, dan graag 

alsnog mailen of overhandigen aan Jenny. 

 

 Van de NBB hebben we een arbitreerwijzer 

ontvangen. Deze ligt voortaan in de kast om 

geraadpleegd te kunnen worden. 

 

9. Rondvraag 

- Anneke Nonhebel vindt het erg jammer dat 

de kerstdrive weer niet door kon gaan. Het 

is altijd zo gezellig. Is het mogelijk dit met de 

paasdrive in te halen? De aanwezige leden 

en het bestuur vinden dit een goed idee  

en zullen de nodige acties hiervoor onder-

nemen. 

 

- Daan Hoogwater mist in het verslag over 

het viertallen van Nico Heinrichs in het Ei, 

een referentiekader voor de uitslag. Hij leest 

dat ze 4e en 5e zijn geworden, maar mist 

het aantal deelnemende paren. Nico zal 

hier in het volgende verslag op letten. 

 

- Marijke Bouwmeester mist de email met de 

persoonlijke uitslag van de speelavond. 

Milton deelt mee dat hij hier niets aan kan 

veranderen omdat het niet meer toege-

staan is door de provider. Maar het is maar 

een kleine moeite om het op internet op te 

zoeken; ga naar onze site en klik de link 

aan. In het overzicht kun je op je eigen 

naam klikken en je hebt je persoonlijke 

uitslag. 

 

10. Sluiting 

Om kwart over acht wordt de jaarvergadering 

afgesloten. Niet voordat zij vier personen heeft 

bedankt voor hun veelvuldige inzet: Ria 

Schoneveld, Leo Pruijsers, Nico Heinrichs en 

Marinus Hom. 
 

 

 

De secretaris, 

Nelleke van der Lee 
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Jaarverslag 2011 

 

In de functie van secretaris voor Bridgeclub 

Prometheus heb ik een rustig jaar achter de 

rug. Kijkt u maar mee. 

 

Locatie 

We hebben onze draai gevonden op de Bras-

serskade. De pluspunten hebben gewonnen 

van de minpunten. Zeker na de verbouwing 

begin 2011. Daarnaast is er weinig te kiezen 

qua locaties in de gemeente Delft, als we 

rekening houden met onze wensen qua groot-

te en betaalbaarheid. De zoektocht is ten 

einde, maar het bestuur houdt wel degelijk de 

ogen open en oren gespitst en staat open voor 

suggesties. 

 

Bar 

Met grote dank aan Ria Schoneveld verloopt 

de bardienst goed. De fooienpot is in novem-

ber halverwege de avond verdwenen. We 

gaan ervan uit dat het plastic bekertje door 

iemand is opgeruimd en in de prullenbak 

terecht is gekomen. Sindsdien doet een uil 

dienst als fooienpot. Blijft u die ook in 2012 niet 

vergeten, want daarmee worden de hartige 

hapjes gekocht.  

De prijzen van de consumpties zijn in 2011 gelijk 

gebleven. In 2012 gaat deze echter voor wijn 

en bier omhoog; van €1,30 naar €1,50.  

 

Leden  

De teller van het ledental stond op 1 januari 

2011 op 65. Dit jaar zijn er geen nieuwe leden 

bijgekomen en heeft niemand haar of zijn 

lidmaatschap opgezegd.  

Met het overlijden van Anton van Harberden 

op maandag 5 september 2011 verliezen we 

een zeer gewaardeerd lid en markant persoon.  

Het ledenbestand komt daarmee aan het 

einde van het jaar uit op 64 leden.  

 

Organisatie 

Het bestuur in 2011 bestond uit:  

 Voorzitter: Anke Hom 

 Penningmeester: Trudi Bommelé 

 Secretaris: Nelleke van der Lee 

 Webmaster: Jenny Omvlee 

 Commissaris: Milton Russel 

 

Wedstrijdleiding en wedstrijdsecretariaat 

werden ook dit jaar weer verzorgd door Milton 

Russel en Leo Pruijsers. 

Het bestuur werd ondersteund door de 

Technische Commissie, de Commissie van 

Beroep en de Kascontrolecommissie.  

Het Ei werd verzorgd door Jenny Omvlee. 

 

Competitie 

Alle berichtgeving en uitslagen van wedstrijden 

zijn te vinden op onze internetsite: 

www.bridgeclubprometheus.nl.  

Ik val hiermee in herhaling, maar ook hier wil ik 

toch de webmaster bedanken voor haar inzet 

en het actueel houden van de site: “Jenny, je 

bent goed bezig!”. 

 

Tot slot wens ik u veel bridgeplezier toe in 2012! 

 

De secretaris   

Nelleke van der Lee 

 

    

 

 
 

 

Namens het bestuur overhandigt Trudi Bommelé de 

wisselbeker voor het clubkampioenschap 2010-2011. 

Dick van Blitterswijk neemt de beker, ook namens 

zijn partner Olaf Duin, in ontvangst. 
 

    

http://www.bridgeclubprometheus.nl/
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Competities en drives 2011 

 

Hieronder de 5 hoogste scores: 

 

Wintercompetitie (4-1-2011 t/m 22-2-2011) 

Eindstand A-lijn: 

 1 Hakvoort/Llurba 59,52% 

 2 van Blitterswijk/Duin 58,38% 

 3 Guse/Moors 58,12% 

 4 Kras/de Vreede 56,68% 

 5 van Harberden/Pruijsers 52,46% 

Eindstand B-lijn: 

 1 Hoogwater/van der Zanden 60,43% 

 2 Keijzer/Winkel 54,18% 

 3 Halkes/Janssen 53,24% 

 4 Boonmann/Lieben 53,21% 

 5 Vercauteren/Wegener 52,34% 

 

Voorjaarscompetitie (1-3-2011 t/m 5-4-2011) 

Eindstand A-lijn: 

 1 van Harberden/Pruijsers 59,00% 

 2 Hakvoort/Llurba 58,56% 

 3 van Blitterswijk/Duin 53,33% 

 4 Hoogwater/van der Zanden 52,92% 

 5 Guse/Moors 52,79% 

Eindstand B-lijn: 

 1 van Geest/Jutte 56,35% 

 2 Faessen/Winkel 55,62% 

 3 Christiaanse/van Geest 54,02% 

 4 Bouwmeester/Bouwmeester 53,46% 

 5 Bommelé/Heinrichs 52,15% 

 

Slotcompetitie (12-4-2011 t/m 24-5-2011) 

Eindstand A-lijn: 

 1 van Harberden/Pruijsers 55,10% 

 2 Romeijn/van Velzen 55,01% 

 3 Guse/Moors 53,05% 

 4 van Blitterswijk/Duin 52,65% 

 5 Graveland/van Laarhoven 52,54% 

Eindstand B-lijn: 

 1 Keijzer/Winkel 54,41% 

 2 Mulder/Russel 54,15% 

 3 van ’t Noordende/Vink 52,92% 

 4 Hoogeveen/Omvlee 52,71% 

 5 Jansen/van der Lee 52,35% 

 

Herfstcompetitie (6-9-2011 t/m 10-10-2011) 

Eindstand A-lijn: 

 1 van Blitterwijk/Duin 60,30% 

 2 Kras/de Vreede 58,06% 

 3 Hoogwater/Pruijsers 57,80% 

 4 Boot/Graveland 54,75% 

 5 Graveland/van Laarhoven 53,47% 
 

    

Eindstand B-lijn: 

 1 Winkel/Winkel 57,14% 

 2 Faessen/Keijzer 54,13% 

 3 de Haan/de Haan 54,10% 

 4 van Geest/Jutte 53,86% 

 5 Boonmann/Lieben 53,75% 

 

Tussencompetitie (25-10-11 t/m 13-12-11) 

Eindstand A-lijn:  

 1 Hoogwater/Pruijsers 59,47% 

 2 van Blitterwijk/Duin 58,37% 

 3 Boot/Graveland 54,30% 

 4 Graveland/van Laarhoven 53,68% 

 5 Mur/Schimmel 52,44% 

Eindstand B-lijn:  

 1 Bommele/Heinrichs 57,49% 

 2 Guse/Moors 57,13% 

 3 Vercauteren/Wegener 56,40% 

 4 Mulder/Russel 52,67% 

 5 Christiaanse/van Geest 51,60% 

 

Ruitenboer (15-2-2011) 

 1 van Oers/Visser 64,23% 

 2 Hoogwater/van der Zanden 61,66% 

 3 Guse/Moors 60,67% 

 4 Kras/de Vreede 60,47% 

 5 M. Graveland/I. Winkel 58,50% 

Paasdrive (19-4-2011) 

 1 van Harberden/Pruijsers 67.68% 

 2 Guse/Moors 58,84% 

 3 Nijland/Russel 57,07% 

 4 Hoogeveen/Omvlee 55,81% 

 5 Bommelé/Heinrichs 54,80% 

Slotdrive (31-5-2011) 

 1 Daan Hoogwater 73,23% 

 2 Ton Romeijn 65,15% 

 3 Nelleke van der Lee 63,13% 

 4 Bart Moors 61,11% 

 5 Ans Christiaanse  60,35% 

Sinterklaasdrive (29-11-11) 

 1 Mur/Schimmel 60,12% 

 2 Wegener/van der Zanden 57,89% 

 3 Guse/Moors 56,55% 

 4 Halkes/Janssen 56,25% 

 5 van Blitterswijk/Duin 55,56% 

 

Clubkampioen 2010-2011 

 Dick van Blitterswijk en Olaf Duin 

 

Slemkampioen 2010-2011 

 Hein van Velzen en Ton Romeijn 

 

Clubmeesterpuntenladder 2010-2011 

 Bart Moors 
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 Concept-jaarprogramma 

seizoen 2012-2013 

 

 augustus 2012 

 28 Vrij spelen 

 

 september 2012 

 4 Herfstcompetitie 1 

 11  Herfstcompetitie 2 

 18  Herfstcompetitie 3 

 25  Herfstcompetitie 4 

 

 oktober 2012 

 2 Herfstcompetitie 5 

 9  Herfstcompetitie 6 

 16  Vrijspelen (Herfstvakantie) 

 23  Tussencompetitie 1 / 

  Districtsviertallencompetitie 1 

 30 Tussencompetitie 2 / DVC 2 

 

 november 2012 

 6 Tussencompetitie 3 / DVC 3 

 13  Tussencompetitie 4 / DVC 4 

 20  Tussencompetitie 5 / DVC 5 

 27  Sinterklaasdrive 

 

 december 2012 

 4  Tussencompetitie 6/ DVC 6 

 11  Tussencompetitie 7 /DVC 7 

 18 Kerstdrive 

 25  Gesloten (geen bridge) 

 januari 2013 

 1 Gesloten (geen bridge) 

 8  Wintercompetitie 1 

 15  Jaarvergadering / Wintercompetitie 2 

 22  Wintercompetitie 3 

 29  Wintercompetitie 4 

 

 februari 2013 

 5 Wintercompetitie 5 

 12  Wintercompetitie 6 

 19  Voorjaarscompetitie 1 

 26  Voorjaarscompetitie 2 

 

 maart 2013 

 5  Ruitenboer 

 12  Voorjaarscompetitie 3 

 19 Voorjaarscompetitie 4 

 26  Paasdrive  

 

 april 2013 

 2  Voorjaarscompetitie 5 

 9  Voorjaarscompetitie 6 

 16  Slotcompetitie 1 

 23  Slotcompetitie 2 

 30  Gesloten (geen bridge) 

 

 mei 2013 

 7  Slotcompetitie 3 

 14  Slotcompetitie 4 

 21  Slotcompetitie 5 

 28  Slotcompetitie 6 

 

 juni 2013 

 4  Slotdrive 
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Grijze muis  (vervolg ) 

 

Ze let niet op: hij zit te seinen. 

Wat liet hij gauw die kaart verdwijnen. 

Het was iets roods. Ze raakt verward, 

En grijpt dan goed bedoeld... een hart’. 

Hij snuift verwoed en zit te balen. 

Zijn hoogste troef eruit te halen! 

Een eindeloos sermoen gaat volgen. 

Hij sist haar toe. Hij blijft verbolgen. 

 

Ze laat het allemaal maar komen, 

En zit dan stiekum weg te dromen: 

Stel je eens voor: Je hebt een maat, 

Die je ineens aan ’t prijzen slaat. 

Die zegt: O knappe, lieve schat, 

Een wonder is het, werk’lijk, dat, 

Je met zo weinig echte tricken, 

Toch nog vier harten op kon hikken. 

Hij kust eerbiedig hare hand, 

En prijst haar om haar bridge-verstand. 

 

Maar hij, hij vindt haar slechts een oen: 

Hoe kon je zoiets stoms nou doen! 

Gelukkig sloeg hij even later, 

Ook zelf een hele grote flater. 

Hij gooide de verkeerde weg, 

En ging toen down. Ja dat was pech. 

Inwendig vond ze dat wel prachtig, 

En voelde zich toen oppermachtig. 

Ze zei dus met een valse lach, 

Zodat haast iedereen het zag: 

Zulke dingen die gebeuren,  

Blijf daarover niet zo zeuren! 

 

Uit: Kaart-lezen; vrolijk rijm en lied tegen kaartverdriet  

door Wim Overgaag 

 

Data Ruitenboer 2012 

 

 Dinsdag 6 maart: voorronde op de club 

 Zondag 25 maart: halve finale Ruitenboer 

 Zondag 15 april: finale Ruitenboer 

    

 

 

 

 

 

Tanthofdreef 7 

2623 EW Delft  

015-2618823 

 

www.kontrastdelft.nl 

Speeldata en corvee 2012 
  

januari  3 Wintercompetie1 

Gerda Janssen 10 WC 2 

Gerrit Hakvoort 17 WC 3 + ALV  

Rossend Llurba  24 WC 4 (+ eventueel  

   vervolg ALV) 

  31 WC 5 

 

februari  7 WC 6  

Fred van Leeuwen 14 Voorjaarscompetitie1 

Marian Reijmers 21 VC 2  

Martha Schütz  28 VC 3 

 

maart  6 Ruitenboer  

Helmi Faessen  13 VC 4  

Anneke Nonhebel 20 VC 5  

Jacques Nonhebel 27 VC 6   

 

april  3 Paasdrive  

Hedy Steensma 10 Slotcompetitie 1 

Gert Mur  17 SC 2 

  24 SC 3 

 

mei  1 SC 4 

Johan Boonmann 8 SC 5 

Marijke Bouwmeester 15 SC 6 

Marijke Jansen 22 SC 7 

  29 Slotdrive 

 

    

 

Verhinderd?  

Svp bijtijds afmelden!  

 

Dat kan tot 17.00 uur via onze website: 

www.bridgeclubprometheus.nl   

of  

tot 18.00 uur door even te bellen  

met Milton Russel: 015-2567910  

 

    
 

 

Prettige kerstvakantie! 

    

http://www.bridgeclubprometheus.nl/

