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Van de voorzitter 
 
Alweer is er bijna een jaar voorbij. Tevens het eerste jaar 
van onze vereniging. Moet je nu terug kijken of vooruit 
kijken. Op TV krijgen we om deze tijd het jaaroverzicht en 
worden alle pijnlijke gevallen nog eens onder de loep 
genomen. Voor onze bridgeclub was het een jaar van 
opnieuw beginnen. Veel is hierdoor niet veranderd, we 
bridgen nog op onze avonden, we praten wat met 
elkaar, drinken wat en een aantal van ons hangt na 
afloop van de avond nog even aan de bar. We hebben 
een rooster voor corvee, en een aantal vrijwilligers die er 
voor zorgen dat het reilen en zeilen van de club in goede 
banen verloopt. Ik dank deze mensen voor hun inzet, 
want zonder hen loopt het niet.  
Volgend jaar wordt er weer een beroep gedaan op 
mensen die zich willen inzetten voor de club. We gaan 
naar een andere locatie. Voor de één dichterbij en voor 
een ander verder weg. Maar wel een locatie die boven 
de grond zit, grotere en lichtere ruimte, betere en meer 
toegankelijke toiletten, een ruimte om weer trots op te 
zijn. Maar er zijn ook nadelen, geen Herman of Tom meer 
achter de bar, maar nu een vrijwilliger. Parkeren zonder 
vergunning, maar je moet wel even zoeken naar een 
parkeerplaats. Ik verwacht dat we deze kleine 
problemen wel te boven komen,  en dat van onze 
nieuwe locatie een positieve uitstraling uitgaat. Nu 
bridgecursussen organiseren levert nieuwe leden op.  
Ik verwacht veel van deze nieuwe ruimte en hoop en 
verwacht dat u het ook een kans geeft om het te laten 
slagen. 
 
Ik wens u prettige feestdagen en een goed en gelukkig  
2010. 
 
Met vriendelijke groet, 
Eric Winkel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠  
Verhinderd? Bijtijds afmelden!  

♣ ♦ ♥ ♠  
 

Afmelden kan via onze website: 
www.bridgeclubprometheus.nl   

(tot dinsdag 17.00 uur) 
of  

door even te bellen naar Milton: 015-2567910  
(tot dinsdag 18.00 uur) 

 
♣ ♦ ♥ ♠  
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De opening 
 
 
Er ligt weer een kerst-Ei voor u! 
 
Ondanks de geringe animo onder onze leden om kopij 
aan te leveren is het toch gelukt om het Ei vol te krijgen. 
Met dank aan Bart Moors, Mia Keizer en het bestuur.  
 
Aangezien de algemene ledenvergadering weer in zicht 
is bevat dit nummer een groot aantal vergaderstukken. 
Extra aandacht vragen we voor het idee om binnenkort 
een enquête te houden over een andere invulling van 
de tussencompetitie en voor de voorstellen voor wijziging 
van het clubreglement: laat uw gedachten er alvast 
eens over gaan! 
 
Maar zoals gebruikelijk bevat dit Ei naast een heleboel 
serieuze zaken ook luchtiger informatie.  
We wensen u veel leesplezier, fijne feestdagen en een 
heel goed nieuw bridgejaar! 
 
Margot Mekkes 
Jenny Omvlee 
 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 
 
 

Over Bridge Gesproken 

Ik deed laatst in een  bridgetoernooi 
Het droombod groot slem sans 
Toen partner’s  kaart op tafel kwam 
Dacht ik: “geen schijn van kans” 
Maar ‘k sneed drie heren en een vrouw  
En ook nog klaver negen 
En alles zat waarachtig goed  
Dus hield me niets meer tegen. 
 
Cont ract gemaakt, geredoubleerd 
De kaarten gingen dicht. 
Ik kijk mijn partner aan en zie 
Kritiek op zijn gezicht 
Ik ben verbaasd, geïrriteerd 
Het bloed stijgt naar mijn kaken 
Hij schud  zijn hoofd en zegt: “Ach man  
Je had een overslag kunnen maken” 
 
Dit  lied heeft nog een couplet 
En dat is de moraal  
Die geldt voor mij en die geldt voor jou 
Dus voor ons allemaal  
Onthoudt voor eens en voor altijd, 
Dus nimmer meer vergeten 
Al speel je nog zo beresterk 
Je partner kan het beter ! 
 
Mia Keijzer 
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♣ ♦ ♥ ♠ 
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We gaan verhuizen! 
 
Hoewel we al langer aan het rondkijken waren naar een 
betere locatie, werd de situatie nijpend toen ons 
kenbaar werd gemaakt dat we E-cast per 1 januari 2010 
moeten verlaten. Een eerste belrondje langs alle 
buurthuizen leverde niks op. Op een latere mail aan 
Breed Welzijn Delft kregen we daarentegen wel een 
goede respons en verschillende aanbiedingen. Het 
bestuur heeft enkele locaties bekeken en kwam tot de 
slotsom dat het wijkcentrum Delft Noord aan de 
Brasserkade het meest geschikt is voor onze bridge-
avonden. 
 

 
 
Per 1 januari gaan we dus onze speellocatie E-cast en de 
TU-wijk verlaten, om te verhuizen naar de noordkant van 
Delft. Het Wijkcentrum is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer: bus en tram stoppen er vlakbij. 
Parkeren lijkt ook redelijk goed mogelijk en is in die buurt 
in ieder geval nog gratis. 
De ruimte ziet er netjes en fris uit en is zo groot dat we 
eventueel qua leden nog kunnen uitbreiden. Ook is het 
mogelijk er cursussen te geven.  
En ook niet onbelangrijk: de huur en de drankjes zijn er 
veel goedkoper dan op onze oude stek. De bar krijgen 
we in eigen beheer.  
Op dinsdagavond zijn er geen andere activiteiten, dus 
dan hebben we het rijk alleen. 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Welkom en afscheid  
 
Het afgelopen jaar zijn de volgende paren lid geworden 
van onze club: Elly en Jaap Legerstee en Marijke en Jan 
Bouwmeester.  
Maar de aanwas bestond niet alleen uit nieuwe leden, 
ook enkele oud-leden keerden terug. Sinds september 
spelen Johan Boonmann, Jan Kuijntjes, Wil Jutte en Hans 
van Geest weer met ons mee. 
We heten ze allemaal van harte welkom en wensen hen 
veel speelplezier! 
 
Afscheid nemen we van Ardi Nonhebel en Henry Kool, 
die de trotse ouders geworden zijn van dochter Hedwig 
en voorlopig daar te druk mee zijn. En inmiddels zijn ook 
Gerrit Vermeer en Jaap de Jong gestopt, zij zijn lid 
geworden van een club in De Lier, die voor hen beiden 
dichter bij huis is. 
We wensen hen allemaal het allerbeste! Wie weet 
mogen we ze later nog weer eens verwelkomen op  
onze clubavonden. 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 

Districtsviertallen 
 
Aan de districtsviertallencompetitie hebben deze keer 
voor Prometheus drie viertallen meegespeeld, met 
wisselend succes. 
Het viertal Romeijn-vanVelzen/Kras-deVreede speelde in 
de 2e klasse en en eindigde zeer verdienstelijk op de 2e 
plaats. De viertallen Hoogeveen-Omvlee/van Oers-Visser 
en Boonmann-Kuijntjes/Nonhebel-Nonhebel speelden in 
de 3e klasse en eindigden respectievelijk als 4e en 7e in 
hun groep. 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Bridgeprobleem  
 
Zuid speelt 4 ♥. West start met ♣V. 

 
Hoe moet Zuid spelen om dit contract, ook bij optimaal 
tegenspel, te maken ? 

A. eerste slag duiken; 
B. ♣ V nemen; oversteken naar ♦ Aas  

en ♥ V laten uitlopen; 

C. ♣ V nemen; vervolgens ♥ Aas  
en harten na; 

D. ♣ V nemen en ♠ H spelen. 
 
De oplossing vindt u elders in dit Ei. 
 
Bart Moors 
 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Gemiddeld winst 
De Nederlandse dames speelden in de halve finale van het 
WK89 in Perth tegen Duitsland. Elly Schippers doubleert 4♣ 
maar, helaas, het wordt gemaakt: een verlies van 710. Een 
aantal spellen later doubleert Elly opnieuw 4♣. Het contract 
gaat dit keer zes down, een winst van 1700.  
Carla Arnolds: ‘Die 4♣-dubbels van Elly leveren gemiddeld 
toch winst op. 

(uit: Bridgetips 2, Sint en Schipperheyn) 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

  ♠ 10 7 6 5    

  ♥ V B 10 2   

  ♦ A H 2   

  ♣ 8 2   

      

   N   

  W  O   

   Z   

  ♠ H V B   

  ♥ A 9 8 6 5    

  ♦ 8 7 3    

  ♣ A 6   



Het Ei - december 2009 – pagina 5 

Andere opzet tussencompetitie? 
 
De Technische Commissie wil graag een kleine 
enquête onder de leden houden over de speelsoort 
tijdens de tussencompetitie. Dit om te peilen of er animo 
is voor het spelen van een viertallencompetitie of een 
Butlercompetitie; topintegraal of in lijnen, met of zonder 
promotie/degradatie, individueel of in paren. Het bestuur 
steunt dit voorstel. 
 
Viertallen 
Een viertallen wedstrijd is een wedstrijd tussen (minimaal) 
twee teams. Een team bestaat uit twee paren. De twee 
paren spelen een wedstrijd tegen elkaar van (meestal) 
24 spellen, waarbij na 12 spellen gewisseld wordt van 
tegenstander (van hetzelfde team).  
Zie voor meer info het vorige Ei: daarin stond een 
uitgebreide beschrijving van het viertallen. 
 
Butler 
Butler is een unieke combinatie van paren en viertallen: 
er wordt een viertallen telling gehanteerd, terwijl je 
gewoon een schema speelt van een parenwedstrijd. Bij 
viertallen wordt de score van het paar aan de ene tafel 
vergeleken met de score van het nevenpaar aan de 
andere tafel; bij Butler worden de scores van alle paren 
vergeleken met het berekende gemiddelde. 
 
Voorbeeld Butlertelling 
Stel dat er 12 paren in een lijn spelen, dan wordt elk spel 
zesmaal gespeeld. Van de zes scores worden de hoogste 
en de laagste score niet meegenomen voor de 
berekening. Van de overgebleven vier scores wordt het 
(afgeronde) gemiddelde bepaald: dit is de 
zogenaamde datumscore voor het betreffende spel. 
Hiermee worden alle scores op dit ene spel vergeleken, 
ook de hoogste en de laagste. Het (positieve of 
negatieve) verschil tussen de behaalde score en de 
datumscore wordt volgens de (internationale) 
matchpunten-schaal omgezet in imps. Dat levert voor 
ieder paar een positieve of negatieve score in imps op 
voor elk gespeeld spel. De totaalscore voor ieder paar is 
de som van alle scores, die dus zowel positief als negatief 
(of nul) kan zijn. 
 
Individuele competitie 
Door de tussencompetitie te spelen als een individuele 
competitie voorkom je dat clubleden als 1e of 2e kunnen 
eindigen in de tussencompetitie terwijl ze helemaal niet 
meegespeeld hebben (zoals de afgelopen 
tussencompetitie gebeurde). 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Naar de clubleiderscursus 
 
Het bestuur wil in de toekomst graag meer 
gediplomeerde wedstrijdleiders inzetten en biedt leden 
daarom de mogelijkheid om op kosten van de club de 
cursus ‘Clubleider A’ te volgen. Trudy Bommelé en Eric 
Winkel zijn de eersten die deze cursus gaan volgen in 
januari 2010.  
Lijkt het u ook wat om zo’n cursus te volgen en op de 
club te arbitreren? Meldt u dan aan bij onze  secretaris, 
Nelleke van der Lee. 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Uit en thuis viertallen 
 
Dit najaar hebben Ank en ik - samen met Alex Visser en 
Henk van Oers als ons nevenpaar - meegedaan aan de 
districtsviertallencompetitie. Voor ons de eerste keer om 
zo’n complete competitie te spelen. Vorig jaar stonden 
we op de reservelijst en mochten we een keer invallen. 
Dat was ons goed bevallen en daarom hebben we ons 
dit jaar opgegeven om echt mee te doen. En ook dat 
smaakt naar meer!  
Het is een leuke manier van spelen. Je speelt tegen 2 
paren, eerst 12 spellen tegen het ene, daarna 12 spellen 
tegen het andere paar. Je nevenpaar speelt 
tegelijkertijd dezelfde spellen tegen het andere paar, 
maar zit in de andere richting. Halverwege worden de 
resultaten vergeleken, waarna je nog eens extra je best 
kunt gaan doen om de achterstand in te lopen of de 
voorsprong te vergroten (of te behouden). 
We zijn uiteindelijk als 4e geëindigd in onze groep, een 
resultaat waar we alle vier zeer tevreden over waren. 
 
Maar niet alleen de manier van spelen beviel goed. Het 
is ook leuk om andere tegenspelers te ontmoeten en 
rond te kijken in de andere, soms bijzondere, 
bridgegelegenheden.  
Vier keer speelden we thuis en ontvingen we paren van 
andere clubs. Drie keer mochten we er op uit om elders 
te gaan spelen. Zo hebben we gespeeld in 2B-Home in 
Zoetermeer, waar verschillende bridgeclubs en andere 
denksportverenigingen hun thuisbasis hebben. 
We waren in Maassluis waar de bridgeclub in de 
theaterzaal in het gezellige Koningshof speelt. En we 
speelden bij ODD in het Congregatiegebouw in Delft. 
Eerlijk gezegd waren het stuk voor stuk veel mooiere 
bridgeruimten dan onze E-cast, maar dat zal niemand 
verbazen. 
Volgend jaar doen we weer mee! Dan hopen we onze 
tegenstanders in een heel wat mooiere ruimte te kunnen 
ontvangen! 
 
Jenny Omvlee  

 
 
 
 
 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Toestemming 
De in 1988 overleden Belgische international Charles Monk 
behoorde tot de grote spelers van zijn land. Van hem is ook het 
beroemde verhaal dat hij tijdens een belangrijk internationaal 
kampioenschap midden onder een spel opstond teneinde zijn 
teamcaptain te raadplegen: ‘Ik speel 6♠ en heb maar zeven 
troeven; ik heb volgens mij alleen maar een kans als ik snijd op 
♠B. Ik wil daarvoor uw toestemming; ik speel tenslotte voor mijn 
land’.  

(uit: Bridge met een knipoog, Sint en Schipperheyn) 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Agenda algemene ledenvergadering van Bridgeclub Prometheus 
 

 
Datum: dinsdag 5 januari 2010 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Wijkcentrum Noord op de Brasserskade 77 in Delft. 

 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 
2. Notulen van de ALV van 6 januari 2009    zie pagina 7 
 
3. Jaarverslag van de secretaris     zie pagina 9 
 
4. Financiën 
 
5. Aanpassingen clubreglement     zie pagina 11 
 
6. Bestuur 

Eric Winkel stelt zich niet herkiesbaar.  
Het bestuur stelt Anke Hom-Hoogland voor als zijn opvolger. 
 
Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering  
melden bij één van de bestuursleden. 

 
7. Verslagen en mutaties in de commissies 

a. Kascontrole commissie 
b. Technische commissie 
c. Commissie van beroep 

 
8. Jaarprogramma 2010-2011      zie pagina 12 
 
9. Huishoudelijke gang van zaken / speelgelegenheid 

a. Corvee 
b. Bardiensten 

 
10.  Wedstrijdzaken 
 
11.  Rondvraag 
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Notulen van de speciale ledenvergadering op 9 december 2008 
 
Aanwezig: 56 leden   
Dick van Blitterswijk, Trudi Bommelé (penning-meester), 
Johan Boonmann, Joke Boot, Olaf Duin, Helmi Faessen, 
Jack Graveland, Marijke Graveland, Eliza Guse, Sjoerd 
de Haan, Gaby de Haan, Anton van Harberden, Nico 
Heinrichs, Marinus Hom, Anke Hom, Ank Hoogeveen, 
Daan Hoogwater, Marijke Jansen, Gerda Janssen, Jaap 
de Jong, Mia Keijzer, Arie Klein, Henry Kool, Jan Kuijntjes, 
Piet van Laarhoven, Nelleke van der Lee (secretaris), Fred 
van Leeuwen, Jan Lieben, Margot Mekkes, Bart Moors, 
Ton Mulder, Gert Mur, Rob Nijland, Belia Nijland, Ardi 
Nonhebel, Henk Oers, Jenny Omvlee, Leo Pruijsers, 
Marian Reijmers, Ton Romeijn, Milton Russel, Jan Rutten, 
Nardy Rutten, André Schimmel, Ria Schoneveld, Martha 
Schütz, Toon van Spronsen, Hedy Steensma, Hein van 
Velzen, Gerrit Vermeer, Cees Vermeulen, Corry de 
Vreede, Frans de Vreede, Eric Winkel (voorzitter), Ineke 
Winkel en Jan van der Zanden  
  
Afwezig: 12 leden  
Ans Christiaanse, Hermien van Geest, Gerrit Hakvoort, 
Arné Heijmans, Floor Koornneef, Henk Kras, Rossend 
Llurba, Elizabeth McConalogue, Jacques Nonhebel, 
Anneke Nonhebel, Margreet Steenbergen en Alex Visser  
  
 
1. Opening  
Om 19.30 uur wordt de speciale ledenvergadering door 
Eric Winkel geopend. Om op 1 januari 2009 een 
zelfstandige vereniging te kunnen worden, is 
goedkeuring nodig van het opgestelde huishoudelijk 
reglement en de statuten van het merendeel van de 
leden.  
  
2. Rondvraag  
Eric vraagt of er nog vragen en/of aanmerkingen zijn 
over het huishoudelijk reglement en de  
statuten die in conceptvorm aan een ieder waarvan het 
e-mailadres bekend is, ruim van te voren is gemaild. Ook 
zijn ze al weken toegankelijk via onze internetsite 
www.bridgeclubprometheus.nl.  

Via de mail waren er op een schoonheidsfoutje (“hij” in 
plaats van “zij” gebruik) na geen reacties binnen 
gekomen.  
  
Daan Hoogwater;  
Bij statuten onder artikel 9, lid 1b mist hij de aanduiding 
“gewone”. Alleen gewone leden mogen lid worden van 
het bestuur. Actiepunt: de statuten worden aangepast. 
Een algemene opmerking; hij mist in de tekst dat het 
Nederlands recht van toepassing is.  
Actiepunt: in het huishoudelijk reglement wordt onder 
artikel 14 een tweede lid toegevoegd met  
de volgende tekst: ‘waar in de statuten of het 
huishoudelijk reglement niet voorzien is het  
Nederlands recht van toepassing.  
 
Piet Laarhoven;  
Hij zet vraagtekens bij het artikel dat gaat over de 
aansprakelijkheid van de penningmeester. De voorzitter 
geeft aan dat hij de tekst die er nu staat graag wil laten 
staan. Er is al juridisch naar gekeken en goed bevonden.  
 
Arie Klein;  
Bij opheffing van de vereniging wil hij graag dat het 
positieve saldo wordt overgemaakt aan een goed doel.   
Actiepunt: in de statuten wordt onder artikel 20, lid 3 de 
tekst ‘of een nader te bepalen goed doel’ toegevoegd.  
  
3. Stemming  
Wie gaat akkoord met de oprichting van de nieuwe 
vereniging per 1 januari 2009 met besproken statuten en 
huishoudelijk reglement?  

• Ja: 56     
• Nee: 0  
• Onthouding van stem: 0  

  
4. Afsluiting  
Het bestuur dankt iedereen voor de aandacht en geeft 
aan op de algemene ledenvergadering van dinsdag 6 
januari 2009 de nieuwe vereniging te laten starten. Naam 
blijft Bridgeclub Prometheus.  
 

 
Concept-notulen van de algemene ledenvergadering 6 januari 2009 
 
Aanwezig:  

Eric Winkel (voorzitter) 
Trudi Bommelé (penningmeester) 
Nelleke van der Lee (secretaris) 
Nico Heinrichs (commissaris) 
Milton Russel (commissaris) 

 
En 45 leden; Joke Boot, Ineke van der Burg, Ans 
Christiaanse, Helmi Faessen, Hermien van Geest, Jack 
Graveland, Marijke Graveland, Eliza Guse, Sjoerd de 
Haan, Gaby de Haan, Anton van Harberden, Arné 
Heijmans, Marinus Hom, Anke Hom, Daan Hoogwater, 
Marijke Jansen, Gerda Janssen, Mia Keijzer, Henry Kool, 
Fred van Leeuwen, Jan Lieben, Margot Mekkes, Bart 
Moors, Ton Mulder, Gert Mur, Rob Nijland, Belia Nijland, 
Jacques Nonhebel, Anneke Nonhebel, Ardi Nonhebel, 
Henk van Oers, Leo Pruijsers, Marian Reijmers, Ton 
Romeijn, JanRutten, Nardy Rutten, André Schimmel, Ria 
Schoneveld, Toon van Spronsen, Hedy Steensma, Hein 
van Velzen, Cees Vermeulen, Alex Visser, Ineke Winkel en 
Jan van der Zanden. 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet 
allen welkom. Excuses worden gemaakt voor het niet 
van tevoren aanleveren van de benodigde stukken. Alle 
stukken zijn deze avond pas beschikbaar/te lezen voor 
de leden. Oorzaak hiervan is de drukte rondom de 
verzelfstandiging. 
 
2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 
januari 2008 
Er wordt even tijd gegeven om deze alsnog door te 
nemen. Aan het einde van de vergadering wordt erop 
terug gekomen door de voorzitter. Dan wordt deze door 
de aanwezigen goedgekeurd met dank aan Ton Mulder. 
 
3.  Verantwoording bestuur over 2008 
A.  Het jaarverslag 
De secretaris geeft een beknopte versie van het 
jaarverslag, dat in het Ei is terug te vinden. Er zijn geen 
vragen. 
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B. De financiën 
 de kascommissie verleent decharge voor het in 2008 
gevoerde financiële beleid en beheer; de 
penningmeester leest het verslag hiervan voor. 
 
 de penningmeester licht het jaarverslag en de 
begroting toe. 
Gerda Janssen heeft een vraag over de barkosten. De 
penningmeester geeft antwoord; we hebben vaste 
kosten per avond en de verkoop van de consumptie-
munten is niet toereikend. We draaien dus elke avond 
met verlies; vandaar het negatieve saldo van €400 
(opbrengsten minus kosten). 
 
 de contributie voor 2009 blijft gelijk; €68,50 voor een 
enkellid en €59,50 voor een dubbellid. 
  
4. Vereniging oude vorm opheffen/oprichting nieuwe 
vereniging 
 
- aftreden huidige bestuursleden 
Navraag bij de notaris leverde op dat dit niet 
noodzakelijk is, omdat de vereniging in nagenoeg 
dezelfde vorm doorgaat. Echter Nico Heinrichs treedt uit 
eigen overwegingen af. Jenny Omvlee is bereid 
gevonden zitting te nemen in het bestuur. Helaas is ze 
niet aanwezig.  
Eric Winkel merkt op dat hij nog 1 jaar voorzitter wil 
blijven, maar dat het dan na 7 jaar tijd is voor een 
nieuwe voorzitter. 
 
- huidige commissies ontbinden 
* technische commissie 
De voorzitter vraagt of Anton van Harberden, Leo Prijsers 
en Gert Mur aan willen blijven en alle 3 de heren willen 
dat. 
 
* kascontrôlecommissie 
Ook hier de vraag of de leden aan willen blijven, die 
positief wordt beantwoord. Wel verplicht een 
verschuiving in de samenstelling; Rob Nijland wordt 
reservelid, Henk van Oers wordt voorzitter en Gerda 
Janssen lid.  
 
* commissie van beroep 
Omdat het een ‘slapende’ commissie is hebben beide 
heren (Eric Winkel en Dick van Blitterswijk) er geen 
bezwaar tegen aan te blijven als leden van deze 
commissie. 
 
* commissie voor het opstellen van de statuten en het 
huishoudelijk reglement 
Het bestuur bedankt deze commissie die bestond uit 
Margot Mekkes, Bart Moors en Rob Nijland hartelijk voor 
hun fantastische inzet en overhandigt ieder een fles wijn. 
 
Het bestuur geeft aan ook een fles wijn te hebben 
gekocht voor Jenny Omvlee. Zij heeft het afgelopen jaar 
extra veel werk verzet voor het opzetten, verhuizen en 
onderhouden van onze website www.bridgeclub-
prometheus.nl. Hiervoor is het bestuur haar zeer 
erkentelijk. 
 

Dan is onze bridgeclub Prometheus nu 
officieel zelfstandig met een eigen 
huishoudelijk reglement en statuten! 
 
De teller van het aantal jaren voor een lustrum staat 
hiermee weer op 0. 

5.  Jaarprogramma 2009-2010 
Het jaarprogramma staat in het Ei en is nagenoeg 
een kopie van vorig jaar. 

 
6.  Huishoudelijke gang van zaken / speelgelegenheid 

Er zijn geen mededelingen. 
 
7.  Wedstrijdzaken 

Naar aanleiding van de degradatieregel is de 
technische commissie in 2008 bijeen gekomen en 
heeft een suggestie aan het bestuur gedaan om 
deze te veranderen.  
Het bestuur geeft aan dat het huidige systeem niet 
veel slechter is dan het uitgebrachte voorstel. Tevens 
laat zij weten dat een competitie overslaan en je 
plaats behouden, alleen geldt voor mensen die 
namens de club deelnemen aan andere 
bridgewedstrijden. Niet aan clubleden welke op 
vakantie gaan. Het bestuur heeft dit advies na enig 
beraad daarom niet overgenomen. 

 
8.  Rondvraag 

Margot Mekkes merkt op dat we elke avond relatief 
laat beginnen. Het eerste spel wordt vaak pas kwart 
voor acht gestart. 
Dit probleem ligt aan ons zelf. Als iedereen zich houdt 
aan de regel (terug te vinden in het huishoudelijk 
reglement) om 19.25 uur aanwezig te zijn, dan 
kunnen we wel op tijd beginnen. Milton geeft aan 
dat het ook belangrijk is om je op tijd af te melden. 
Gebeurt dit niet, dan kost dit ook weer extra tijd eer 
de speelavond kan beginnen. 
 
André Schimmel vraagt of er geen akkoord nodig is 
voor de ledenvergadering van 9 december 2008?  
De voorzitter antwoordt dat dat niet nodig is. Wel 
wordt er actie ondernomen om de leden het verslag 
te laten lezen. Het verslag wordt door de secretaris 
via de e-mail toegestuurd en geplaatst op de site 
(www.bridgeclubprometheus.nl). 
 
Ton Mulder vraagt of het mogelijk is om bij het 
invoeren van fout spel, dit na de speelronde te 
corrigeren via het invullen van het correctiebriefje en 
niet tijdens de speelronde. Dit geeft veel overlast. 
Milton geeft aan dat dit mogelijk is en benadrukt nog 
eens dat beide partijen moeten ondertekenen. 

 
9. Sluiting 

Om kwart over acht wordt de jaarvergadering 
afgesloten. 
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Jaarverslag 2009 
 
Dit was het eerste jaar dat onze bridgeclub Prometheus 
zelfstandig met een eigen huishoudelijk reglement en 
statuten door het leven ging. In de praktijk is daar 
wellicht weinig van te merken, maar op de achtergrond 
wel degelijk.  
Het bestuur was en is blij met de nieuwe situatie en had 
nog 1 grote wens: een andere locatie. In eerste instantie 
waren we blij met de locatie E-cast, maar hoe langer we 
op de locatie zaten hoe meer het bestuur zich ging 
ergeren (vies en oud). Een nieuwe locatie vinden is 
helaas niet zo makkelijk. Maar 5 januari 2010 is het dan 
toch een feit; vanaf dan bridgen we in Wijkcentrum 
Noord op de Brasserskade 77 in Delft. Ik ben benieuwd 
hoe snel we onze draai daar gaan vinden. 
 
Maar een jaarverslag kijkt niet naar voren, maar naar 
wat achter ons ligt. We begonnen het jaar 2009 met 65 
leden en eindigen met 71 leden.  
Bij de club keerden 4 oud-leden terug; Wil Jutte&Hans 
van Geest en Johan Boonmann&Jan Kuijntjes. En we 
verwelkomden begin van het jaar Elly & Jaap Legerstee 
en vanaf september Marijke & Jan Bouwmeester in ons 
midden. 
Helaas hebben per 1 januari 2010 ook leden opgezegd: 
Ardi Nonhebel en Henry Kool. Zij werden 4 december jl. 
de trotse ouders van Hedwig Anneke Jacoba. Jaap de 
Jong en Gerrit Vermeer gaan ons verlaten en zoeken het 
dichter bij huis. En als laatste in dit rijtje Floor Koornneef. 
Dat brengt het ledental op 1 januari 2010 op 66.  
 
Het bestuur in 2009 bestond uit:  

• Voorzitter: Eric Winkel 
• Penningmeester: Trudi Bommelé 
• Secretaris: Nelleke van der Lee 
• Webmaster: Jenny Omvlee 
• Commissaris: Milton Russel 

 
Commissaris Milton Russel en lid van de Technische 
Commissie Leo Pruijsers verzorgden het wedstrijd-
secretariaat en het rekenwerk.  
 

Het bestuur werd ondersteund door de Technische 
Commissie, de Commissie van Beroep en de 
Kascontrolecommissie. Het “Ei” wordt verzorgd door 
Jenny Omvlee en Margot Mekkes. 
 
Alle berichtgeving en uitslagen van wedstrijden zijn te 
vinden op onze internetsite: 
www.bridgeclubprometheus.nl. Die is dit jaar alvast 
verhuisd naar een nieuwe locatie, waardoor de 
vormgeving beter tot zijn recht komt. Hiervoor is door 
Jenny Omvlee veel werk (lees: tijd) verzet. Als raadpleger 
van de site realiseer je niet dat iemand die informatie 
heeft verzameld en in een mooie site heeft geplaatst. 
Ook heeft die persoon nagedacht om de informatie zo 
aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te 
presenteren. Daarom is een spontane reactie richting de 
webmaster wel op zijn plaats. Maar ook commentaar of 
verbeterpunten zijn van harte welkom.  
 
In september 2009 zijn de consumptieprijzen verhoogd, is 
een nieuwe alerteerregeling van kracht geworden en is 
het meesterpuntensysteem gemoderniseerd. Het laatste 
houdt o.a. in dat de meesterpunten nu per speelavond 
worden toegekend.  
 
Het afgelopen jaar hebben we geen cursus 
georganiseerd. De locatie leent zich niet echt daarvoor. 
Op onze nieuwe locatie zijn er wel mogelijkheden, dus 
die staat op de agenda van de eerstvolgende 
bestuursvergadering. Zeker omdat een cursus voor 
beginners, vaak een aantal nieuwe leden tot resultaat 
heeft. En een stukje ledengroei kan geen kwaad. 
 
Rest mij nog iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 
2010 te wensen! 
 
De secretaris, 
Nelleke van der Lee  
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Drives en competities 2009: 
 
Hieronder staan van de verschillende drives en competities de 5 paren met de hoogste score: 
 
Wintercompetitie (16-12-2008 t/m 10-2-2009) 
Eindstand A-lijn: 
1 van Blitterswijk/Duin 59,09% 
2 Nijland/Nijland 57,98% 
3 Kras/de Vreede 54,11% 
4 de Jong/Vermeer 54,06% 
5 Hoogwater/van der Zanden 53,88% 
 
Eindstand B-lijn: 
1 Hakvoort/Llurba 60,27% 
2 Boot/Graveland 58,64% 
3 van Oers/Visser 57,09% 
4 Heijmans/Winkel 55,63% 
5 Christiaanse/van Geest 53,98% 
 
Ruitenboer (3-3-2009) 
1 Guse/Moors 65,40% 
2 van Harberden/Pruijsers 62,48% 
3 Boot/Graveland 60,21% 
4 Mur/Schimmel 59,89% 
5 Graveland/van Laarhoven 59,28% 
 
Paasdrive (7-4-2009) 
1 Heijmans/Winkel 67,88% 
2 Guse/Moors 67,50% 
3 van Harberden/Pruijsers 63,46% 
4 Romeijn/van Velzen 61,70% 
5 van Oers/Visser 59,46% 
 
 
Voorjaarscompetitie (17-2-2009/31-3-2009) 
Eindstand A-lijn: 
1 van Blitterswijk/Duin 56,58% 
2 Graveland/van Laarhoven 54,68% 
3 Kras/de Vreede 52,37% 
4 Mur/Schimmel 52,08% 
5 Hakvoort/Llurba 51,95% 
 
Eindstand B-lijn: 
1 Hoogeveen/Omvlee 55,22% 
2 Legerstee/Legerstee 54,77% 
3 Hom/Hom 53,92% 
4 Janssen & Schoneveld 52,94% 
5 Nonhebel/Nonhebel 52,02% 
 
Slotcompetitie (14-4-2009/26-5-2009) 
Eindstand A-lijn: 
1 van Harberden/Pruijsers  62,05% 
2 de Jong/Vermeer 55,21% 
3 van Blitterswijk/Duin 53,33% 
4 Guse/Moors 52,94% 
5 Graveland/van Laarhoven 52,05% 
 
Eindstand B-lijn: 
1 Faessen/Winkel 57,71% 
2 Lieben/van Spronsen 54,86% 
3 van Oers/Visser 54,55%  
4 Mulder/Russel 52,83% 
5 Romeijn/van Velzen 51,52% 

Slotdrive (2-6-2009) 
1 Nijland/Nijland 65,91% 
2 Hoogwater/Vermeer 64,20% 
3 Heijmans/Winkel 62,50% 
4 Graveland/van Laarhoven 60,98% 
5 van Blitterswijk/Duin 60,61% 

 
Eindstand slemklassement 2008/2009: 
1 Belia Nijland 22 
 Rob Nijland 22 
3 Gerrit Vermeer 17 
4 Anneke Nonhebel 16 
 Jacques Nonhebel 16 

 
Clubkampioenschap 2008/2009: 
1 Kras/de Vreede 23 
2 Guse/Moors 25 
3 van Blitterswijk/Duin 26 
4 Graveland/van Laarhoven 28 
5 van Harberden/Pruijsers 29 
 
Herfstcompetitie (1-9-2009 t/m 6-10-2009) 
Topintegraal: 
1 Guse/Moors 58,47% 
2 Kras/de Vreede 56,66% 
3 van Harberden/Pruijsers 56,33% 
4 Heijmans/Winkel 56,31% 
5 Graveland/van Laarhoven 55,68% 
 
Tussencompetitie (20-10-2009 t/m 8-12-2009) 
Eindstand A-lijn: 
1 Heijmans/Winkel 55,31% 
2 van Harberden/Pruijsers 55,01% 
3 Guse/Moors 53,23% 
4 Kras/de Vreede 52,15% 
5 Nijland/Nijland 51,24% 
 
Eindstand B-lijn: 
1 van der Burg/Keijzer 57,02% 
2 van Blitterwijk/Duin 55,63% 
3 de Haan/de Haan 55,11% 
4 Hakvoort/Llurba 54,85% 
5 Hom/Hom 52,78% 
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Voorstellen voor aanpassing van het clubreglement 
 
Bestuur en Technische Commissie stellen onderstaande wijzigingen in het clubreglement voor.  
De wijzigingen worden tijdens de algemene ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. 
 
 
Artikel 1.4 
De interne (paren)competities meetellend voor het 
clubkampioenschap, met uitzondering van de herfst-
competitie, worden in twee of meer lijnen gespeeld en 
bestaan elk uit minimaal vijf speelavonden. Het aantal 
speelavonden per competitie wordt bij aanvang van het 
seizoen door middel van het jaarprogramma bekend 
gemaakt. 
 
• Voorstel: 

De interne (paren)competities meetellend voor het 
clubkampioenschap worden in twee of meer lijnen 
gespeeld en bestaan elk uit minimaal vijf 
speelavonden. Het aantal speelavonden per 
competitie wordt bij aanvang van het seizoen door 
middel van het jaarprogramma bekend gemaakt. 

 
 
Artikel 1.5      
De herfstcompetitie is een indelingscompetitie, die 
topintegraal wordt gespeeld. De eindstand van deze 
competitie is bepalend voor de indeling in lijnen van de 
tussencompetitie en (in mindere mate) van de 
wintercompetitie.  
 
• Voorstel:  

De eindstand van het vorige seizoen is bepalend 
voor de indeling in lijnen van de herfstcompetitie, 
inclusief promotie/degradatie.  

 
 

Artikel 2.2      
Als beide spelers van een paar tijdens een speelavond 
afwezig zijn, dan ontvangt het paar het eigen 
gemiddelde van de betreffende competitie met een 
aftrek van 5% (of 10 imps). Zijn beide spelers van een 
paar tijdens een tweede speelavond afwezig, dan 
ontvangt het paar het eigen gemiddelde met een aftrek 
van 10% (of 20 imps). Als beide spelers van een paar 
tijdens een derde speelavond afwezig zijn, dan eindigt 
het paar onderaan de ranglijst en degradeert daarom 
automatisch (zie ook artikel 3, lid 5).  
 
• Voorstel: 

Als beide spelers van een paar tijdens een speel-
avond afwezig zijn, dan is dit zonder gevolgen. Zijn 
beide spelers van een paar tijdens een tweede of 
derde speelavond afwezig, dan ontvangt het paar 
het eigen gemiddelde (over de wel gespeelde 
avonden) met een aftrek van respectievelijk 5% en 
10%. Zijn beide spelers 4 of meer keren afwezig, dan 
eindigt het paar onderaan de ranglijst en degra-
deert daarom automatisch (zie ook artikel 3, lid 5).  

 
 
Artikel 2.3      
Wanneer een paar vanwege het vermijden van rusttafels 
door de wedstrijdleiding wordt ingedeeld in een hogere 
lijn, dan ontvangt het paar de behaalde score met een 
minimum van 52,5% (of 6 imps).  
 
• Voorstel: 

Om rusttafels te vermijden wordt er gespeeld aan 
een combitafel, waarbij het paar uit de A-lijn altijd 
Noord-Zuid zit en het paar uit de B-lijn altijd Oost-
West. 

 
Artikel 3.5      
Als een paar gedurende meer dan twee speelavonden 
van een interne (paren)competitie geheel afwezig is 
geweest, dan eindigt het paar onderaan de ranglijst en 
degradeert daarom automatisch.  
 
• Voorstel: 

Als een paar gedurende meer dan drie speelavonden 
van een interne (paren)competitie geheel afwezig is 
geweest, dan eindigt het paar onderaan de ranglijst 
en degradeert daarom automatisch.  

 
 
Artikel 4.1      
Om voor het clubkampioenschap in aanmerking te 
komen, dient een paar alle interne (paren)competities 
meetellend voor het clubkampioenschap in dezelfde 
samenstelling te hebben meegespeeld. 
 
• Voorstel:  

Om voor het clubkampioenschap in aanmerking te 
komen, dient een paar alle interne (paren)compe-
tities meetellend voor het clubkampioenschap 
minimaal vier keer in de zelfde samenstelling te 
hebben mee gespeeld. 

 
 
Artikel 4.2      
Na elke interne (paren)competitie meetellend voor het 
clubkampioenschap ontvangt de nummer 1 uit de 
hoogste lijn 1 punt voor het clubkampioenschap, de 
nummer 2 krijgt 2 punten, enzovoorts. De nummer 1 uit de 
eerstvolgende lijn ontvangt 11 punten, de nummer 2 
krijgt 12 punten enzovoorts. De nummer 1 uit de 
eerstvolgende lijn ontvangt 21 punten, de nummer 2 
krijgt 22 punten enzovoorts. Bij de herfstcompetitie 
(topintegraal) is er sprake van slechts een groep/lijn.  
 
• Voorstel:  

Laatste zin verwijderen. 
 
 
Artikel 7.4      
Na afloop van elke interne (paren)competitie worden 
meesterpunten toegekend volgens de richtlijnen van de 
Nederlandse Bridge Bond (NBB).  
 
• Voorstel:  

Tijdens alle competities en drives worden per speel-
avond meesterpunten toegekend volgens de 
richtlijnen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). 
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Concept-jaarprogramma seizoen 2010-2011  
 

2010 
augustus 
 31 Vrij spelen 
september 
 7 Herfstcompetitie 1 
 14 Herfstcompetitie 2 
 21 Herfstcompetitie 3 
 28 Herfstcompetitie 4 
oktober 
 5 Herfstcompetitie 5 
 12 Herfstcompetitie 6 
 19 Tussencompetitie 1 
 26 Tussencompetitie 2 
november 
 2 Tussencompetitie 3 
 9 Tussencompetitie 4 
 16 Tussencompetitie 5 
 23 Tussencompetitie 6 
 30 Sinterklaasdrive 
december 
 7 Tussencompetitie 7   
 14 Wintercompetitie 1 
 21 Kerstdrive 
 28 Gesloten (geen bridge) 

 
 

2011 
januari 
 4 Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering 
 11 Wintercompetitie 2 
 18 Wintercompetitie 3 
 25 Wintercompetitie 4 
februari 
 1 Wintercompetitie 5 
 8 Wintercompetitie 6 
 15 Voorjaarscompetitie 1 
 22 Voorjaarscompetitie 2 
maart 
 1 Ruitenboer 
 8 Voorjaarscompetitie 3 
 15 Voorjaarscompetitie 4 
 22 Voorjaarscompetitie 5 
 29 Voorjaarscompetitie 6  
april 
 5 Slotcompetitie 1 
 12 Slotcompetitie 2 
 19 Paasdrive 
 26 Slotcompetitie 3 
mei 
 3 Slotcompetitie 4 
 10 Slotcompetitie 5 
 17 Slotcompetitie 6 
 24 Slotdrive 

 
 
 
 
Corveelijst 2010 
 
Wilt u bij verhindering svp zelf tijdig  
voor vervanging zorgen? 
 
januari: 

Eliza Guse 
Bart Moors 
Gerda Janssen 

 
februari: 

Gaby de Haan 
Sjoerd de Haan 
Gerrit Hakvoort 

 
maart: 

Rossend Llurba 
Belia Nijland 
Rob Nijland 

 
april: 

Fred van Leeuwen 
Anneke Nonhebel 
Jacques Nonhebel 

 
mei/juni: 

Marian Reijmers 
Martha Schütz 
Hedy Steensma 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

 
Oplossing bridgecryptogram-4 

 
Horizontaal: 
1 deler, 5 clubkampioen, 7 journalist, 8 zomaar, 10 eric,  
11 straf, 13 stopregel, 17 eliminatie, 18 relay, 19 bod,  
20 sterspeler, 23 signaleren, 24 aan 
 
Verticaal: 
1 dubbel, 2 lokaas, 3 renonce, 4 snor, 5 corvee,  
6 overslagen, 7 jacoby, 8 zomer, 9 misslag, 11 slems,  
12 ruiten, 14 robber, 15 gedreven, 16 beurt, 21 sa, 22 pas 

 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 
 

Rijm (1)  

Ik viel voor jou, 
Midden op  straat  , 
Ik zag je mooie blauwe ogen, 
Maar de stoeprand zag ik te laat.. 
 
Mia Keijzer 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 
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Oplossing bridgeprobleem 
 
Het juiste antwoord is: C. 
 
Zuid telt een vaste klaver- en een vaste schoppen-
verliezer; daarnaast dreigen een harten- en een 
ruitenverliezer!    
                                                                                                                                                                                                                                                                             
• De hartenverliezer kan eventueel worden vermeden 

als de snit op ♥H goed zit: een kans van 50%. 
 

• De ruitenverliezer kan echter 100% zeker worden 

weggewerkt op ♠ 10. 
 

• Oversteken naar ♦A om een hartensnit te nemen is 
riskant: als deze verliest en OW spelen de ruiten door, 
dan zijn AH verdwenen, voordat ♠A er is uitgewerkt. 
 

• Als de eerste slag gedoken wordt, switcht West naar 

ruiten en is ♠10 niet op tijd vrij. 
 

• Eerst ♠H voorspelen? West neemt A en "keilt" 
schoppen terug. West maakt dan nog een introever 
in schoppen, als ie aan slag komt met harten Heer 
en klaveren terug speelt.  

 

Het veiligste daarom is ♥A en harten na. OW komen aan 
slag, incasseren hun klaverenslag en spelen ruiten.  

Nu neem je het Aas, trekt de laatste troef en speelt ♠ H. 
West neemt en speelt nogmaals ruiten. Helaas pindakaas 
voor OW. 

Zuid neemt ♦ H, incasseert ♠VB en steekt over naar ♥B  

om ♠10 te incasseren en weg is ♦8 van de leider. 
 
Onderstaand de volledige kaartverdeling. 
 
 

 

Oproepen: 
 
• Clubhistorie 
Wie heeft thuis nog informatie en/of foto's uit de begin-
periode van de club? Na 1995 is de clubgeschiedenis 
redelijk bekend, maar over de periode 1966-1995 is alle 
info welkom! Heeft u wat te melden, schrijf het dan op en 
stuur het naar de redactie van het Ei.  
 

• Voorzitters? 
Wie waren de voorzitters van de club vanaf begin tot 
heden? Wie kan onderstaand lijstje aanvullen. Is dat lijstje 
compleet of zijn er meer voorzitters geweest? 
 

1966  Henk de Ruiter 
1976?  Piet Korthoven 
1991?  Gerrit Hakvoort 
1997?  Rossend Llurba 
2004 Erik Winkel 

 
• Systeemkaartservice 
Volgens het clubreglement moet iedereen moet altijd 
een systeemkaart bij zich hebben en deze (ongevraagd) 
tonen aan de tegenspelers. In het vorige Ei riepen we u 
op om de systeemkaart aan te leveren voor plaatsing op 
de website. Nog niet iedereen heeft aan deze oproep 
gehoor gegeven. 
 
Blijkbaar is het nut niet iedereen duidelijk? 
Wel... ben je de systeemkaart vergeten dan kunnen we 
die ter plekke uitprinten, zodat je toch je eigen systeem 
kunt spelen! 
Daarnaast speel je op deze manier echt ‘open kaart’: 
alle afspraken die je hebt met je partner zijn door 
iedereen te raadplegen. 
Zo geef je ook degenen die nog niet zo thuis zijn in allerlei 
conventies wat meer inzicht..... Helemaal nu we met 
combitafels spelen en de spelers in beide lijnen elkaar 
vaker tegen gaan komen is dqt wel zo eerlijk! 
 
Dus... stuur je systeemkaart alsnog op aan: 
webmaster@bridgeclubprometheus.nl. 
 
 
 
 
 

♣ ♦ ♥ ♠ 
 

Acoustisch signaleren 
In een vrije bridgepartij om een hoog tarief speelt een expert 
samen met een minder ervaren partner. Die komt uit tegen een 

slemcontract ♥A. In dummy verschijnt ♥V65; de expert heeft 

♥987 en weet uit het bieden dat de leider een singleton heeft. 
Tot elke prijs moet worden vermeden dat partner vervolgt met 

♥H, want dan troeft de leider af en is ♥V een slag. 
Afsignaleren dus met de zeven. Maar zou partner die 7 wel als 
afsignaal zien? De expert neemt geen risico. Hij laat ‘per 
ongeluk’ een kaart vallen en terwijl hij zich bukt om deze op te 

rapen zegt hij: ‘een kleintje’, om vervolgens ♥7 op tafel te 
leggen. 

(uit: Bridgetips 2, Sint en Schipperheyn) 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

  ♠ 10 7 6 5   

  ♥ V B 10 2   

  ♦ A H 2   

  ♣ 8 2   

♠ A 4   ♠ 9 8 3 2  

♥ H 7 3  N ♥ 4 

♦ B 10 6 W  O ♦ V 9 5 4 

♣ V B 9 7 3  Z ♣ H 10 5 4 

  ♠ H V B   

  ♥ A 9 8 6 5    

  ♦ 8 7 3   
  ♣ A 6   
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Het raadsel van de blokkade 
 
Sherlock Holmes bereidde zich voor op een rustige 
avond. Hij had zojuist de zaak van de vermiste 
klavertwee tot een goed einde gebracht. Plotseling werd 
er gebeld, en even later werd een heer aangediend. 
“Mr. Holmes, mijn naam is Hastings, ik kom uw hulp 
inroepen. Ik ben voorzitter van een bridgeclub en 
vanavond begint de competitie. Alle bescheiden 
bevinden zich in de brandkast, maar de secretaris is er 
met de combinatie vandoor. Hij heeft alleen een 
bridgeprobleem achtergelaten, maar dat is 
onoplosbaar.”  
“Geduld, mijn waarde Hastings, voor Sherlock Holmes 
bestaan geen onoplosbare problemen. Laat het 
probleem maar zien.”  
“Hier is het, mr. Holmes:” 
 

Contract 7SA. West komt uit met ♠10. 
 
“Zoals u ziet. Mr. Holmes, kan ik door de blokkade in 
ruiten de lange ruitenkleur van Zuid niet benutten.” 
“Toch heb ik het probleem al opgelost, mr. Hastings, en 
nu kan ik u ook de combinatie geven van de kluis, 
namelijk 5-6-9-7-8-7-9. Ik heb dit afgeleid van de volgorde 
waarin de kleine kaarten moeten worden gespeeld.” 
Natuurlijk bleek het te kloppen, de kluis ging open en de 
loopbriefjes waren beschikbaar. 
 
Misschien wilt u, waarde lezer, dit probleem verder 
oplossen? 
 
Eerder verschenen in ons vroegere clubblad Contract, 
oktober 1996, als bijdrage van Gerrit Hakvoort.  

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 

Rijm (2) 

Je handen op mijn buik., 
Je handen op mijn nek 
Je lippen op de mijne, 
Oh, wat is het toch fijn, 
Om een bierflesje te zijn. 
 
Mia Keizer 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

Agenda januari-juni 2010 
 
januari 
 5 Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering 
 12 Wintercompetitie 2 
 19 Wintercompetitie 3 
 26 Wintercompetitie 4 
februari 
 2 Wintercompetitie 5 
 9 Wintercompetitie 6 
 16 Voorjaarscompetitie 1 
 23 Voorjaarscompetitie 2 
maart 
 2 Ruitenboer 
 9 Voorjaarscompetitie 3 
 16 Voorjaarscompetitie  4 
 23 Voorjaarscompetitie 5 
 30 Paasdrive  
april 
 6 Voorjaarscompetitie 6 
 13 Slotcompetitie 1 
 20 Slotcompetitie 2 
 27 Slotcompetitie 3 
mei 
 4 Gesloten 
 11 Slotcompetitie 4 
 18 Slotcompetitie 5 
 25 Slotcompetitie 6 
juni 
 1 Slotdrive 

 
♣ ♦ ♥ ♠ 

 
 

 
 

Prettige feestdagen 
en  

een gelukkig nieuw 
jaar!  

  ♠ H    

  ♥ A H    

  ♦ A H V   

  ♣ A 10 9 8 7 6 5   

      

   N   

  W  O   

   Z   

  ♠ A V B    

  ♥ V B 10    

  ♦ B 10 9 8 7 6    

  ♣ 2   


