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Van de voorzitter 
 

Op eigen benen, 

 

Wij hebben nog niet zo lang geleden ons 40-jarig 

bestaan gevierd als bridgeclub Prometheus, een 

onderdeel van de personeelsvereniging van de 

Technische Universiteit.  

Je ziet dat een personeelsvereniging zich aanpast aan 

de tijdgeest. De relatie werkgever-werknemer is aan het 

veranderen en de nieuwe werknemer heeft wel wat 

anders aan zijn hoofd dan lid te worden van een 

personeelsvereniging. Het gevolg hiervan is dat er geen 

nieuwe instroom meer is van medewerkers van de TU die 
lid willen worden van een dochtervereniging. En dus 

moesten deze dochters steeds meer buitenleden 

toelaten om aantrekkelijk te blijven en te overleven.  

Dit zorgt er voor dat ze door de grens van 50 procent + 

één zakken. Je mag jezelf nog dochter noemen als het 

aantal TU-leden van een vereniging boven deze grens 

ligt. Ook onze bridgeclub voldeed niet meer aan deze 

grens en moeder gaf aan dat we nu de leeftijd hadden 

om het huis te verlaten.  

Stel je eens voor, dat je al 40 jaar bij je ouders woont en 

iedere maand kostgeld betaald, dan wordt het zo 

langzamerhand toch wel tijd dat je op eigen benen 

leert staan. Je laadt je spullen in een wagen, neemt van 

een ieder afscheid en trekt de deur achter je dicht. 

Maar bij het verlaten van het ouderlijk huis gaat het toch 

allemaal wat makkelijker dan bij een bridgeclub.  

Je moet hier weer opnieuw beginnen, eigenlijk weer een 

geboorte. Niet een gewone geboorte maar een 

juridische. Er moeten statuten en reglementen komen, je 

moet naar de notaris om dit vast te leggen, je laten 

inschrijven bij de Kamer van Koophandel, en dan pas 

mag je roepen “ik besta”. Enkele enthousiaste leden zijn 

een aantal maanden aan het werk geweest. Ze hebben 

druk vergaderd, stukken van andere verenigingen 

bestudeerd en nieuwe documenten opgesteld, hiervoor 

hulde en mede namens het bestuur dank, veel dank.  

Als voorzitter had ik samen met de secretaris en 

penningmeester de eer om dit bij de notaris te 

bekrachtigen door het plaatsen van een handtekening. 

Het is nu aan de notaris om er voor te zorgen dat alle 

stukken daar komen waar nodig, maar op 6 januari 2009 

is het zover. 

 

Met grote blijdschap kondig ik de geboorte aan van 

Bridgeclub Prometheus. Een club die openstaat voor 

een ieder die graag de denksport “Bridge” in clubver-

band wil beleven. We beginnen weer op nul, maar ik 

wens ons een lang leven toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De voorzitter 

Eric Winkel 
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De opening 
 
Iets later dan gebruikelijk ligt het nieuwe Ei voor u.... geen 

kerst-Ei deze keer, maar een nieuwjaars-Ei. 

 

Dit nummer bevat enkele stukken voor de eerste algemene 

ledenvergadering als nieuwe club: notulen, jaarverslag, 

corveelijst en concept-jaarprogramma.  

Verder natuurlijk de vaste onderdelen, waaronder het 

bridgeprobleem van Bart Moors; een nieuwe aflevering in 

de serie interviews over de andere kant van de bridger 

waarin deze keer Gert Mur centraal staat en voor de 

liefhebbers bridgecryptogram nummer 3. 

 

Arné Heijmans breekt een lans voor het spelen buiten de 

club en Nico Heinrichs licht nog eens enkele nieuwe 

spelregels toe en verhaalt over de districtsviertallen-

competitie. 

 
Al met al is het toch nog een goed gevuld Ei geworden, 

veel leesplezier! 

 

Margot Mekkes 

Jenny Omvlee 
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Wel en wee onder de leden 
 
Alle twee blijven het leven altijd weer opnieuw 

beheersen. Bijna geen dag is 'doorsnee'. Er 

gebeurt altijd wel iets waardoor die bijzonder 

wordt. Nu ligt dat binnen een vereniging niet veel 

anders. Maar niet iedereen komt dan alle 

bijzonderheden van de ander te weten, dus 

moeten we het meestal doen met de uitschieters. 

  

Was eind vorig jaar Daan Hoogwater weer in ons 

oude nest teruggekeerd -waar hij vanaf een vroeg 

moment in ons bestaan thuis hoorde-, vanaf begin 

dit jaar is ook Dick van Blitterswijk weer van de 

partij. Hij is mede betrokken geweest bij de 

oprichting van onze vereniging. Heren, blij jullie 

weer onder ons te hebben, want "oude liefde 

roest niet". Dick heeft bovendien ook voor een 

nieuwe partner –Olaf Duin- gezorgd en we hopen 
dat de A-lijn een behoorlijke dobber aan ze gaat 

krijgen! Een even zo hartelijk welkom aan de 2 

nieuwe koppels die bij ons zijn gebleven na de 

cursus: Jan & Nardy Rutten en Henry Kool & Ardi 

Nonhebel. 

 

Dat we in de districtsviertallencompetitie met 2 

viertallen van start zijn gegaan is ook weer een 

nieuw positief element. Nadat we 1 jaar absoluut 

geen interesse voor deze leuke speelvorm hebben 

gehad.  

 

Het bestuur is op alle fronten actief. Zo zijn we 

doende geweest met reglementen toegespitst op 

een vorm van zelfstandigheid, omdat de TU haar 

dochters niet meer tot de hare rekent zoals altijd 

het geval is geweest. Tijden veranderen, en of het 

ten goede is zal de tijd moeten leren. Maar 

dinsdag 6 januari 2009 gaat deze dochter het huis 

uit! Het bestuur dankt daarvoor de commissie die 

zich heeft bezig gehouden met het opstellen van 

het huishoudelijk reglement en de statuten, te 

weten Margot Mekkes, Rob Nijland en Bart Moors. 

Heren en dame: hartelijk dank en jullie hebben 

een mooi ei gelegd! 

 

Ook zijn de gezamenlijke Delftse 

denksportverenigingen bezig om een Delfts 

denksportcentrum van de grond te krijgen. Voor 

zover we dat nu kunnen beoordelen loopt het tot 

op heden redelijk positief, dus blijven we ook daar 

de schouders onder zetten. 

 

En op het persoonlijke vlak? Arné Heijmans 

presteerde het om van de trap te vallen, met 

allerlei zeer ellendige gevolgen. Ze heeft ons 

uitgebreid bedankt voor het aan haar bezorgde 

bloemetje met beterschapwensen. En Joke Boot 

werd in september plotseling onwel op de 

clubavond. Ze is nog wel zelf naar huis gereden, 

maar de volgende dag moest ze toch met een 

ambulance naar het ziekenhuis. “Wat gruis in de 

galblaas, dat halen we even weg.” Helaas verliep 

het niet volgens plan en sprong de galblaas open, 

waardoor Joke uiteindelijk 4 dagen op de IC 
moest verblijven en een galblaas armer is. 

Gelukkig verliep het herstel daarna redelijk en is ze 

weer aardig opgeknapt. In november werd ik zelf 

geopereerd aan mijn rechteroor. Nu kan ik goed 

horen en is aan die kant geen gehoorapparaat 

meer nodig. Wellicht volgend jaar het linkeroor?! 

En op de valreep nog het heugelijke nieuws dat 

Eric en Ineke op dinsdag 16 december jl, de trotse 

opa en oma zijn geworden van kleindochter Isis. 

Gefeliciteerd met dat kleine wondertje! 

 

Voor de rest: blijf allemaal gezond, geniet van elke 

(dins)dag(avond) en van de komende winterse 

drives en feestdagen. 

 

Nelleke van der Lee 

 

! " # $ 

 

Bridgeprobleem  
 
Zuid gever; Noord/Zuid kwetsbaar 

 
 

Biedverloop: 

Zuid West Noord Oost 

1!  1"  2# pas 

3# pas 3$ pas 

3! pas 4! pas 

pas pas pas 

 

Afspel: 

West komt uit met schoppen Aas en vervolgt met 

schoppen Heer.  

 

Bij welke speelwijze heeft Zuid nu de beste kans 

om het contract te maken ? 

 
a. hij troeft de tweede schoppen, trekt de 

troeven en neemt de snit op klaveren Heer; 

b. hij gooit op schoppen Heer een kleine 

klaveren weg; 

c. hij troeft de tweede schoppen en neemt 

onmiddellijk de klaverensnit. 

 

De oplossing vindt u elders in dit Ei. 

 

Bart Moors 

 
! " # $ 

  " 8 6 4 3    

  ! H B   

  $ A 5 4   

  # A 10 3 2   

      

   N   

  W  O   

   Z   

  " V   

  ! A V 10 9 4   

  $ H V 6   

  # V B 6 5    
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De andere kant van de bridger 
Serie interviews (deel 2) 

 

Als betrekkelijke nieuwkomer op de bridgeclub 

vroeg ik mij af of er meer was in het leven van de 

bridger dan alleen groot slem halen, je 

tegenstanders down spelen of op andere wijze 

dwarszitten. 

Ik ben tot de ontdekking gekomen dat dit een 

eenzijdig beeld is. Vele leden van onze club 

hebben onvermoede talenten. Reden om in het Ei 

een rubriek te starten met korte interviews over ‘de 

andere kant van de bridger’. 

 
Gert Mur 

Voor deze tweede aflevering bezocht ik Gert Mur 

in zijn bijzondere huis aan de Schutterstraat. De 

blauw-witte keramische tegelbekleding van de 

opvallende voorgevel is een historische verwijzing 

naar de moord op Willem van Oranje en naar het 

beroemde Delfts blauw. 

Gert heeft als hobby beeldhouwen. Na zijn weten-

schappelijke carrière aan de TU Delft - waar hij 

zich bezig hield met de vraag hoe elektromag-

netische velden in complexe situaties efficiënt en 

nauwkeurig berekend kunnen worden - heeft hij 

zijn al lang bestaande belangstelling voor 

driedimensionale vormgeving in steen omgezet in 

een hobby en is hij gaan beeldhouwen. 

 

Materialen en vormen 

Gert werkt voornamelijk met de steensoorten 

albast, serpentijn, marmer, onyx en Noir de Mazy. 

Op mijn vraag wat hem fascineert in het  

beeldhouwen, is zijn antwoord: ‘Het zoeken  

naar eenvoudige vormen die schoonheid 

representeren’. 

 

Favoriet 

Favoriet zijn onder andere het maken van 

vrouwenfiguren en torso’s. Een beeldhouwwerk 

van een vrouw is gemakkelijker te maken door de 

rondingen en de zachtheid die een vrouwen-

lichaam heeft; een beeldhouwwerk van een man 

daarentegen, is veel moeilijker door de 

hoekigheid van het lichaam van de man. 

Opvallend in Gert’s werk zijn de beelden van 

Bijbelse en mythologische figuren. 

Zijn beelden zijn figuratief, abstract of geometrisch. 

Dat laatste aspect herinnert aan zijn vroegere 

onderzoeksactiviteiten, waarbij het ruimtelijk 

modelleren een belangrijke rol speelde. 

 

Het ontstaan van een beeld 

Gert heeft niet altijd voor ogen wat hij wil gaan 

maken. De ene keer zoekt hij een steen en kijkt 

wat voor onderwerp er bij past, daarbij is de vorm 

van de steen van essentieel belang. Een andere 

mogelijkheid is dat hij iets in zijn hoofd heeft wat hij 
wil maken en daar een steen bij zoekt.  

Ook gebruikt hij foto’s om een beeld te maken. 

Het werken begint met het weghakken van de 

stukken van de steen die niet nodig zijn, daarna 

wordt aan de vorm gewerkt met gebruikmaking 

van steeds fijner gereedschap. 

Het aantal uren dat Gert aan een beeldhouwwerk 

besteedt, varieert van circa 100 tot 300 uur. 

Beeldhouwen is fysiek zwaar werk, langer dan drie 

uur achtereen is meer dan voldoende. 

 

Eva 

In zijn huis is veel werk van Gert te 

zien. Ik ben onder de indruk van de 

prachtige werken die deze 

bescheiden, ietwat stille man maakt. 

Uit al die werken vond ik zelf ‘Eva’ 

het mooiste beeld. Hierin zijn goed 

het lijnenspel en de vormen van het 

lichaam te zien.  

Hiernaast staat een foto van dit 

beeld.  

 

Geïnteresseerd? 

Wilt u meer weten over het werk van 

Gert Mur, bezoek dan zijn website: 

www.gertmur.nl. Op deze site zijn 

nog veel meer mooie beelden te 

zien. 

 

Margot Mekkes 

 

Oproep 
 

Hebt u een hobby, een leuke verzameling of iets 

anders en wilt u voor deze rubriek geïnterviewd 

worden, meldt u zich dan bij mij. Dan kan op de 

clubavond of via e-mail: mamekkes@kpnplanet.nl 

 

Margot Mekkes 

 

 

! " # $ 

 

Speel ook eens buiten de deur... 

 
We zien elkaar op dinsdagavond, sommigen 

daarnaast ook nog op een avond wanneer ze bij 

een tweede club spelen. En een heel enkele keer 

komt het voor dat we elkaar op een viertallen-

competitie of een externe drive ontmoeten. 

Maar wat missen die mensen veel, die alleen op 

onze dinsdagavond komen. 

Niet dat het daar niet gezellig en bekend en 

intiem is, want dat staat buiten kijf. Maar met een 

partner 'iets' buiten de deur doen is een extra 

ervaring, die zóóó ontzettend leuk is, dat er een 

soort verslaving kan ontstaan, 

Laat ik effe voor het gemak van mezelf uitgaan. Ik 

ben ooit beginnen aan viertallen, en zou me nou 

niet meer kunnen voorstellen dat ik dat niet meer 
doe. Thuis of uit spelen tegen 4 (in eerste instantie 

onbekende) mensen, die je steeds vaker 

tegenkomt, wanneer je bijvoorbeeld ook aan 

drives in de omgeving meedoet. 

En.... ook daar  breek ik een lans voor het spelen 

buiten de club, want die drives kunnen zo ontzet-

tend leuk zijn, zowel qua spel als ontmoeting. En er 

ontstaat een soort van vrijheid, die het bieden en 
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spelen en de extra opgedane ervaring op de club 

ten goede komt. 

Laat ik nou eens een voorbeeld noemen van wat 

er voor mij bovenuit steekt. Wij gaan met een 

stelletje mensen elk jaar naar de ‘Sinjorendrive’ in 

Antwerpen - sowieso een heerlijke stad. Die drive is 

niet alleen zeer exclusief en perfect georgani-

seerd, maar brengt je in locaties waar je -wanneer 

je de lol ook zelf kunt zien en aanvoelen - dikke 

pret kunt hebben.  

Sommigen boeken een vrijdag-zondag weekend, 

anderen iets korter en er zijn ook mensen die 

zaterdag heen en weer gaan; het is maar waar je 

voor kiest. Maar alles wat je er doet en ervaart is 

super: kortom..... een dikke aanrader! 

De drive vindt meestal plaats in de eerste helft van 

september, dus hou de site in de gaten. 

Riviera Bridge Club Antwerpen: echt een 

aanrader, waaraan je gauw verslaafd raakt en 

goede herinneringen overhoudt. 

Bovendien biedt Antwerpen, onafhankelijk van 

hoe lang je gaat, ontzettend  veel leuks! 

Nou lijkt het alsof ik alleen reclame zit te maken 

voor Antwerpen, maar dat is niet zo. We gaan ook 

regelmatig met een wisselende groep naar 

bridgeweekeinden (vrijdag-maandagochtend). 

Wanneer je elkaar een goed hart toedraagt en er 

voor gaat om bij te dragen aan de gezelligheid, 

dan kunnen dat zeer gezellige weekends zijn voor 

vaak weinig geld. 

 

Tip: Wanneer je de uitgaanders onder ons er naar 

vraagt, kunnen ze je vaak al op de betere hotels 

wijzen. 
 

Veel lol komend jaar! 

Arné Heijmans 

 

! " # $ 

 

Kerstdrive 
 
Op 23 december speelden we de jaarlijkse 

kerstdrive. We speelden 4 ronden van 3 spellen, 

tussendoor werd er ruim gepauzeerd om te 

genieten van alle meegebrachte lekkernijen. 

Winnaars werden Jan Lieben en Toon van 

Spronsen. 

 

 

 
 

 
 

! " # $ 

 

Smullen 
 

Over topbridger Kees Kaiser doen talloze anekdo-

tes de ronde. Midden in een wedstrijd, die heel 

erg gunstig voor Kaiser verloopt, komt de ober 

langs om te vragen wat hij straks wil eten. 

‘Broodjes, kopje soep, uitsmijtertje?’  

Kees denkt diep na en zegt dan: ‘Weet u wat u 

doet, ober? Geef mij maar niets, ik smul al!’ 
 

(uit: Bridgetips 3, Sint en Schipperheyn) 

 

! " # $ 

 

Viertallen 

 

Dit jaar hebben we met twee viertallen deelge-

nomen aan de Districtsviertallencompetitie. 

Twee viertallen is, voor een zo grote vereniging als 

de onze, niet noemenswaardig veel, maar 

gelukkig altijd nog twee viertallen meer dan het 

voorgaande jaar. 

 

Tijdens de vorige jaarvergadering hebben we 

extra aandacht gevraagd voor het namens onze 

club deelnemen aan deze Districtcompetitie. 

Daar werd toen positief op gereageerd door 

paren binnen onze club, die ook lid zijn van een 

andere club (en voor die andere club deelnemen 
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aan deze competitie). Helaas is dit bij een 

gedachte gebleven, gezien de kleine 

vertegenwoordiging van Prometheus dit jaar. 

 

Voor de komende jaren valt er een enthousiast 

nevenpaar weg, n.l. Johan Boonman en Jan 

Kuijntjes. Zij vormden samen met Jacques en 

Anneke Nonhebel een compleet viertal. 

Het andere viertal dit jaar bestond uit Rob en Belia 

Nijland en Hein van Velzen en Ton Romeijn. 

 

Het eerstgenoemde team kwam uit in de 3e klasse 

en is uiteindelijk geëindigd op de 6º plaats 

Ons andere team speelde in de 2e klasse en is op 

de 3e plaats geëindigd. 

 

Nico Heinrichs 

 
! " # $ 

 

Nieuwe website 
 

Vlak voor de zomer kreeg ik te horen dat we onze 

website, die tot dan toe gehuisvest was op een TU-

server, ergens anders moesten gaan onder-

brengen. Dit natuurlijk in verband met onze 

toekomstige verzelfstandiging. Op de NBB-website 

bleek ruimte beschikbaar voor aangesloten leden. 

Ik kreeg het vriendelijke doch dringende verzoek 

om mij in het NBB-rekenprogramma te verdiepen 

en te kijken of en hoe onze website daar ingericht 

kon worden. 

 

Een enorme klus, heel wat zomerse uurtjes zijn er in 

gaan zitten, maar het is gelukt! Aan het begin van 

ons nieuwe seizoen was de nieuwe website een 

feit. Tegelijkertijd namen we daarbij een nieuw 

internetadres in gebruik: 

www.bridgeclubprometheus.nl. 

 

Belangrijkste verschil met de oude website is de 

manier waarop de uitslagen gepresenteerd 

worden. Tot in detail kunt u per competitie, per 

zitting, per spel of per paar de resultaten 

opvragen. Een geweldige verbetering! 

En dat niet alleen voor u als geïnteresseerde in uw 

spelresultaten, maar ook voor mij als webmaster, 

Tot die tijd (vanaf aprl 2006 toen ik het website-

onderhoud overnam van Roelof Koekoek) was ik 

er toch elke week minstens een uur aan kwijt om 

de uitslagen in een goeie vorm op de website te 

presenteren. Reken maar uit... 

 

Nu denkt u misschien dat inmiddels alles 

automatisch op de website verschijnt? Wel ik kan 

u uit de droom helpen, dat is niet het geval. Wat 

de uitslagen betreft is een aantal zaken nog niet 
geregeld in het NBB-rekenprogramma en moet 

dus nog handmatig worden berekend. Zoals het 

slemklassement bijvoorbeeld. Van Milton krijg ik 

altijd een print met de gespeelde en al dan niet 

gemaakte slems. Deze zet ik thuis in een spread-

sheet en dat exporteer ik vervolgens naar html-

code, die ik op de NBB-website kan zetten.  

Op de website vindt u ook een aantal gegevens 

die rechtstreeks uit de NBB-database komen, zoals 

bijvoorbeeld de ledenlijst, die u met een 

wachtwoord kunt opvragen. 

Maar verder is alles op de website nog handwerk! 

Het is maar dat u het weet: niet alles verloopt 

volautomatisch! 

 

Waarom dit verhaal`? 

Nu zult u zich afvragen waar dit uitgebreide 

verhaal goed voor is? Wel, dat is om eens duidelijk 

te maken wat er schuil gaat achter een zinnetje 

zoals geformuleerd in het jaarverslag:  

• Alle berichtgeving en uitslagen van 

wedstrijden zijn te vinden op onze internetsite: 

www.bridgeclubprometheus.nl 

 

Op de achtergrond verricht ik nogal al wat 

werkzaamheden voor de club die eigenlijk door 

anderen gedaan zouden moeten worden, zoals 

daar zijn de leden van een technische commissie 

of de commissarissen of de secretaris in het 

bestuur.  

Internet wordt steeds belangrijker, ook voor deze 

club, maar wie, wat of hoe? Vrijwilligerswerk is 

leuk, maar een beetje waardering op zijn tijd ook. 

Ik wil dan ook voorstellen om de webmasters-

functie beter te integreren in de clubstructuur, 

bijvoorbeeld in een van bovenvermelde functies. 

Eventueel ben ik bereid mijn webmasterfunctie 

beschikbaar te stellen.... Of mijzelf voor deelname 

in zo’n commissie natuurlijk.... 

 

Jenny Omvlee 

! " # $ 
 

Gewijzigde spelregels 

 

Dit jaar zijn enkele artikelen m.b.t. de spelregels 

veranderd. In het voorgaande EI heb ik aandacht 

besteed aan het verzaken en de daar bij 

behorende correcties. Ditmaal wil ik het hebben 

over artikel 61 en 64. 

 

• Artikel 64 – zoals het was: 

Als je een slag, waarin verzaakt is, maakt of een 

latere slag maakt met de kaart die je in de 

verzakende slag moest spelen, dan moet je een 

slag overdragen. En daarnaast ook nog een slag 

indien vanaf de verzaakte slag nog meerdere 

slagen gemaakt zijn. 

Dit gebeurt vrijwel altijd door een slag te winnen 

met een troefkaart, terwijl de gevraagde kleur 

(per ongeluk) niet wordt bijgelopen. 

 

• Artikel 64 – zoals het nu is: 

Als je de slag waarin verzaakt is maakt, dan draag 

je die slag later over (dit is gelijk gebleven). 

Maar als je later een slag maakt, met de kaart die 

je had moeten spelen in de verzakende slag, dan 

geldt de overdracht van een slag niet meer. 

Samenvattend:  

1 slag overdragen als je de verzaakte slag niet 

maakt maar wel latere slagen maakt  
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2 slagen als je de verzaakte slag en nog latere 

slagen maakt. 

 

• Verandering van art.61 t.a.v. het informeren 

naar een eventuele verzaking. 

In het verleden mochten de partners niet aan 

elkaar vragen of partner nog een kaart heeft in de 

voorgespeelde kleur (dus aandacht vragen voor 

een eventuele verzaking).  

Dit mag nu wel. 

Een verzaking mag hersteld worden voordat de 

speler of zijn partner in de volgende slag een kaart 

speelt. Dus niet schrikken bij een eventuele 

verzaking: als je op tijd merkt dat je een verkeerde 

kaart hebt bijgelopen, roep dan onmiddellijk de 

arbiter. De verzaking mag worden hersteld, alleen 

treden er dan wel andere regels inwerking 

(strafkaart). 

 

Nico Heinrichs. 

 

! " # $ 
 

Spel 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te Utrecht zat ik met mijn vrouw te eten in een 

restaurant dat werd gedreven door een sluwe 

man die de taaiheid van zijn kleine, achter veel 

aardappelpuree verscholen biefstukken knap 

camoufleerde door je er een vlijmscherp mes bij te 

geven. In een zijzaal van de onderneming was de 

bridgedrive juist ten einde. Een echtpaar dat er 

aan had deelgenomen ging twee tafeltjes van 

ons verwijderd zitten om ook die biefstukken te 

eten. Zij verkeerden in een staat van opwinding, 

als mensen die een heftige politieke meeting 

hebben bijgewoond.  

'Kijk, als ik open met een kleine harten dan heb ik 

toch drie heren nodig, Jan?’ riep de vrouw.  

De man schudde vastberaden en niet-dan-over-

me-lijk van neen en antwoordde met een radde 

volzin, die zóveel voor mij ondoorgrondelijk vak-

jargon op één hoop smeet dat ik aan weergave 

niet durf beginnen. Terwijl ze levendig en zonder 

één gaping verder converseerden over de drive, 

vermaalden mijn vrouwen ik zwijgend ons voedsel.  

Ik benijdde die twee.  

Het moet zalig zijn een hobby te hebben die je zó 

volledig absorbeert, dat je over niets anders meer 

praat. Je leeft dan wel op de wereld, maar je 

bent ontheven van wat er zo walgelijk aan is.  

Mijn vrouw en ik zitten in de conversatie, meestal 

samen te treuren over de bekende hete hangijzers 

en besluiten dan telkens weer met de, aan het lot 

der mensheid weinig bijdragende vaststelling dat 

we twee sukkels zijn, die voor letterlijk niets een 

oplossing weten.  

Maar deze twee wisten een hoop. 

‘Tja, met twee sans ga ik toch zó down, Lies, als ik 

niet weet waar 't klaveraas zit?' Tuurlijk. Dat kon je 

ook niet weten, want ... ' Enzovoort.  

Ik dacht aan een uitspraak van Stephen Lister, die 

ik laatst ergens las:  

‘Bridgers hebben geen nationaliteit, geen 

vrienden, geen vijanden. Ze hebben niets anders 

dan dertien versleten kaarten en een scoreblok. 

‘When they hear the last trump, they will bid two 

no-trump and die smiling.'  

De laatste zin is onvertaalbaar, omdat trump 

zowel 'troefkaart' als 'bazuin van 't laatste oordeel' 

betekent.  

'Vind jij ook niet', zei ik tegen mijn vrouw, 'dat die 

mensen het maar fijn hebben?' 'Waarom?' vroeg 
ze. 'Wil jij leren bridgen en er vervolgens in 

geloven?'  

'Nee', zei ik.  

Toen we weer zwegen, gebeurde er iets aan het 

andere tafeltje dat mijn hele theorie omver wierp.  

De vrouw keek de man opeens met koude ogen 

aan en zei op een toon die niet vrij was van 

verachting: 'Ik vond die vier harten van jou geen 

mooi bod.'  

'O nee?' vroeg de man gewond.  

‘‘t Was een stom bod, Jan', zei ze. 'Het spijt me dat 

ik het je zeggen moet'.  

‘Jammer', zei de man triest.  

Nu zwegen ze net als wij.  

Lister had ongelijk. Ook de bridgers kennen de 

haat en het verdriet.  

Alles is eender.  

 

KRONKEL  
(Overgenomen uit het Parool 1968) 

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

 

! " # $ 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Bridgeclub Prometheus 

dd. 08-01-2008 

 
Aanwezig: Eric Winkel (voorzitter), Arné Heijmans 

(penningmeester), Ton Mulder (secretaris), Nico 

Heinrichs (commissaris), Milton Russel (commissaris) en 

36 leden. 

Belia en Rob Nijland  afwezig met kennisgeving. 

 

1. Opening: 

De voorzitter opent  de vergadering om 19.30 uur en 

heet allen welkom. 

De agenda wordt geaccepteerd. 

 

2. Notulen: 

Op de notulen van de Algemene Ledenvergadering 

van 02-01-2007 is tekstueel noch inhoudelijk commen-

taar. Zij worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag: 

Het jaarverslag van de secretaris roept geen vragen 

of toevoegingen op. 

De voorzitter dankt de secretaris. 

 

4. Financiën: 

a) Verslag van de kascontrolecommissie: 

De kascommissie heeft slechts kunnen constateren 

dat de jaarrekening 2007 correct is opgesteld  en dat 

de administratie nauwgezet is gevoerd. Frans de 

Vreede leest het verslag voor.  

De voorzitter dankt de kascommissie. 

 

b) Het financieel jaarverslag  

wordt geaccepteerd, maar bij de begroting vraagt 

Gerda Janssen nadere uitleg over “de huur” bij Ecast. 

Arné: Wij betalen voor het eerst “huur” en dat houdt 

ook in: barservice. Dit is in de begroting opgenomen 

als waarschuwing en als voorzet. Als we doorgaan 

zoals nu komt er een tekort. In onze huidige contribu-

tie zit een bedrag van ! 24.- lidmaatschap van de 

CAPV. De relatie tussen de CAPV en de  dochterver-

enigingen verandert maar er komt geen duidelijkheid 

over hoe en wanneer.Na jaren overleg is het nog 

steeds niet tot een beslissing gekomen.  

Het bestuur van de bridgeclub heeft nu een besluit 

genomen en een contributievoorstel voorgelegd. We 

betalen dan net zoveel als tot nu toe, nl ! 68.50 per 
lid (! 59.50 voor een dubbellid) maar dan moet wie 

lid wil zijn (blijven) van de CAPV dat zelf regelen en 

betalen. 

Gerrit Hakvoort: Als wij ± ! 60.—per avond aan huur + 

barservice betalen is ! 1.30 voor een drankje dan niet 

veel ? Men vindt dat niet te veel.  

Het voorstel voor deze nieuwe contributie wordt 

gehonoreerd (inclusief  de nieuwe regeling voor 

lidmaatschap van de CAPV.). 

Ook de begroting wordt geaccepteerd. 

 

c) Mutaties kascontrolecommissie: 

Rob Nijland wordt van reservelid via vast lid nu 

voorzitter, Henk van Oers is lid en Gerda Janssen is 

reservelid. Applaus. 

5. Verslagen van en mutaties in de overige vaste 

commissies: 

a) Technische Commissie:  

Anton van Harberden geeft aan dat het een redelijk 

rustig jaar was. Er waren 2 problemen: 

1. De degradatieregel: paren die 3 of meer 

keer niet komen, met afmelding, (dus 

Nijland/Nijland en Hakvoort/Llurba) 

degraderen altijd.  

Dat is noch voor hen, noch voor de andere 

spelers in de lagere lijn plezierig. Kan de 

plaats van deze paren bevroren worden ? 

Hier is al vaker over gesproken en steeds is 

het antwoord: nee, dat is niet mogelijk i.v.m. 

promotie-/degradatieplaatsen. Het blijft een 

probleem.  

Piet van Laarhoven: Al eerder zijn er andere 

regels genoemd. Kunnen we die niet eens 

voor een jaar proberen ?  

De T.C. gaat nog eens het probleem met alle 

suggesties bekijken maar er zullen altijd 

mensen ten onrechte getroffen worden.  

Het bestuur kan altijd beslissen maatregelen 

te nemen. 

2. Bij topintegraalspellen zijn er vaak bizarre 

verdelingen; Milton,hoe komt dat ? 

Milton: Volgens het verdeelprogramma van 

Anton Tijhuis, dat wij gebruiken, komen deze 

verdelingen tot stand; er kan niet mee 

gerommeld worden. 

Anton: Laten we dan aan tafel dupliceren ! 

maar dan zit de spelverdeling niet in de 

computer. 

Met algemene stemmen: Milton, ga zo door ! 

De T.C. blijft bestaan uit : Anton van Harberden, Leo 

Pruijsers en Gert Mur. 

De voorzitter dankt de Technische Commissie. 

 

b) de Commissie van Beroep  

heeft ook dit jaar geen actie hoeven ondernemen 

maar wordt toch door de voorzitter bedankt. De 

commissie bestaat uit Eric Winkel en Dick van 

Blitterswijk. 

Eric blijft lid. Dick van Blitterswijk  heeft al enige tijd 
niets van zich laten horen. Mocht hij niet langer lid 

van deze commissie willen blijven, dan neemt 

Jacques Nonhebel zijn plaats in. Applaus. 

 

c) Redactie Clubblad:  

Jenny Omvlee doet het clubblad helemaal alleen. 

Wie wil helpen ? Onder applaus meldt Margot 

Mekkes zich. 

De voorzitter bedankt Jenny voor haar werk. 

 

d) De lustrumcommissie:  

In 2011 is er weer een lustrum, dus over 2 jaar moet er 

weer een nieuwe lustrumcommissie worden 

samengesteld. 
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6. Jaarprogramma 2008 – 2009: 

Vraag van Milton: De kerstdrive valt dit jaar op 23 

december; heeft iemand daar bezwaar tegen ? 

Nee. 

Jaap de Jong: Telt de tussencompetitie mee voor het 

clubkampioenschap? !Niet als we teams hebben 

die meedoen aan de viertallencompetitie. 

Het concept-jaarprogramma wordt goedgekeurd 

met dank aan Milton. 

 

7. Bestuursverkiezing: 

De bestuursleden die aftredend zijn : 

• Penningmeester: mw. A.Heijmans 

• Secretaris :  mw. T. Mulder 

hebben zich niet herkiesbaar gesteld. 

Voor beide functies heeft zich een kandidaat 

aangemeld. Onder luid applaus worden Nelleke van 

der Lee (secretaris) en Trudi Bommelé 

(penningmeester) in het bestuur opgenomen. 

De voorzitter dankt de vertrekkende bestuursleden en 

belooft de dank voor hun werk te bezegelen met een 

etentje. 

 

8. Huishoudelijke gang van zaken / 

speelgelegenheid: 

Corvee:  Anneke Nonhebel vraagt of er in juni 2008 

nog een corveegroep nodig is.  

! Dat hangt af van de duur van de laatste 

competitie. 

Hoe zijn de regels nu: Aanwezig zijn om ± 19.00 uur en 

pas opruimen als er niemand meer speelt. 

Bar: Is nu in handen van E-cast, maar de voorzitter 

dankt Jack en Marijke Graveland voor hun werk t/m 

juni 2007. 

 

9. Wedstrijdzaken:  

Eric breekt nogmaals een lans voor het viertallen: doe 

het eens ! 

(Na enig commentaar vanuit de vergadering zegt 

Eric toe : als deze club gaat viertallen, komt hij uit 

voor Prometheus.) 

En dat geldt ook voor Ruitenboer: Doe het ! De club 

draagt de kosten. 

 

10. Rondvraag: 

Anneke Nonhebel zwaait het bestuur lof toe voor de 

locatie E-cast. 

Gerda Janssen: Tot hoelang mogen we hier blijven? 

! afhankelijk van de  (nieuwe) gebouwen. Het 

College van Bestuur is de almachtige, maar we zitten 

hier waarschijnlijk wel goed. 

Hermien van Geest komt terug op de datum van de 

Kerstdrive: kan die eerder? ! Nee. 

Piet van Laarhoven dankt het bestuur voor de 

geweldige inzet. Applaus. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 

 

! " # $ 

 
 

Corveelijst 2009 
 

januari:  

Marinus Hom  

Anke Hom  

Fred van Leeuwen  

 

februari:  

André Schimmel  

Toon van Spronsen  

Jan Lieben  

 

maart: 

Ria Schoneveld  

Henk van Oers  

Alex Visser  

 

april: 

Joke Boot  

Frans de Vreede  

Anton van Harberden  

 

mei: 

Hermien van Geest  
Ans Christiaanse  

Cees Vermeulen  

  

 

 
 

 
 

 
 

! " # $ 
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Jaarverslag 2008 
 

In het jaar 2008 hebben 5 leden opgezegd;  

Louis Harmsen, Hanny Jansen, Peter Tjeerdsma, 

Martin van de Wijnckel en Willem de Bruin. 

Gelukkig hebben we ook 5 nieuwe leden mogen 

verwelkomen; Margreet Steenbergen, Henry Kool, 

Ardi Nonhebel, Jan en Nardy Rutten en Olaf Duin. 

 

En ik ga jullie nog meer lastig vallen met namen, 

want de volgende personen hebben per 1 januari 

2009 opgezegd; Arie Klein, Johan Boonmann, Jan 

Kuijntjes, Margreet Steenbergen en Corry de 

Vreede. Per 1 januari krijgt de club er ook een 
nieuw lid bij; Ineke van der Burg.  

Johan heeft wel een hele goede reden om op te 

zeggen. “Na 35 jaar in Den Haag gewoond en 

gewerkt te hebben gaan we onze vrienden in Zuid 

Frankrijk (La Crau in de buurt van Hyere en Toulon) 

opzoeken. Ons huis in Den Haag staat in de 

verkoop, daarna gaan we verhuizen naar La Crau 

en genieten daar van ons pensioen en het goede 

klimaat.” 

 

Dat brengt het ledental op 1 januari 2009 op 65. 

We hebben weliswaar niet plek voor heel veel 

meer personen, maar mocht je nog mensen 

kennen die lid willen worden van een kleine 

gezellige club, dan zijn ze van harte welkom. 

 

Onze speellocatie is en blijft voorlopig E-cast.  

De prijzen van de consumpties zijn met het begin 

van het nieuwe seizoen gestegen. Munten voor 

koffie en thee kosten 0,95 euro en fris/wijn/bier  

1,50 euro. 

 

In 2008 hebben we van het moederbestuur van 

Prometheus te horen gekregen dat we zelfstandig 

moesten worden. Daarom hebben we voorbe-

reidingen getroffen door onder andere het 

opstellen van een huishoudelijk reglement en 

statuten. Deze zijn in de ledenvergadering van 9 

december 2008 door de meerderheid goed 

gekeurd. Dat geeft ons groen licht om vanaf 

dinsdag 6 januari 2009 een zelfstandige vereniging 

te zijn. 

 

Het bestuur in 2008 bestond uit 
• Voorzitter: Eric Winkel 

• Penningmeester: Trudi Bommelé 

• Secretaris: Nelleke van der Lee 

• Commissaris: Nico Heinrichs 

• Commissaris: Milton Russel 

De commissarissen verzorgen het 

wedstrijdsecretariaat en het rekenwerk. 

Het bestuur wordt 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 

 

In 2008 speelden in de districtsviertallencompetitie 

voor Prometheus 4 paren mee. Het viertal 

Romeijn/Van Velzen en Nijland/Nijland is in hun 

groep (in de 2e klasse) als 3e geëindigd. Het viertal 

Boonman/Kuijntjes en Nonhebel/Nonhebel werd 

6e in de 3e klasse. 

 

 

Drives en competities 2008: 
Hieronder vindt u van de verschillende drives en competities de 5 paren met de hoogste score: 

 

Kerstdrive 2007 (18-12-2007): 

1 Lieben & van Spronsen 74,73% 

2 Keijzer & de Vreede 67,22% 

3 van Harberden & Pruijsers 65,93% 

4 Romeijn & van Velzen 61,54% 

5 van Leeuwen & Steensma 58,42% 

 Boot & Graveland  58,42% 

 

Wintercompetitie 2007/2008 

Eindstand A-lijn: 

1 Graveland & van Laarhoven 55,28% 

2 van Harberden & Pruijsers 55,24% 

3 de Jong & Vermeer 55,08% 

4 Romeijn & van Velzen 54,09% 

5 Nijland & Nijland 52,69% 

 

Eindstand B-lijn: 

1 Hoogwater & van der Zanden 56,58% 

2 Hoogeveen & Omvlee 54,66% 

3 Klein & Vermeulen 54,65% 

4 van Oers & Visser 52,12% 

5 Bommelé & Heinrichs 51,79% 

 

Ruitenboer (4-3-2008): 

Ruitenboer-plaatsing: 

1 Guse & Moors 62,92% 

2 Boot & Graveland 59,58% 

3 Nijland & Nijland 57,92% 

4 Kras & de Vreede 55,83% 

 Graveland & van Laarhoven 55,83% 

 

Ruitenboer buiten mededinging: 

1 Janssen & Schoneveld 60,00% 

2 Mur & Schimmel 57,92% 

3 Faessen & Winkel 55,00% 

4 Hoogeveen & Omvlee 54,58% 

5 van Harberden & Pruijsers 52,50% 

 

Paasdrive (18-3-2008): 

Topintegraal: 

1 Romeijn & van Velzen 64,20% 

2 Nonhebel & Nonhebel 59,47% 

3 de Jong & Vermeer 57,95% 

4 Nijland & Nijland 57,58% 

5 Winkel & van Harberden 56,82% 
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Voorjaarscompetitie 2007/2008: 

Eindstand A-lijn: 

1 Guse & Moors 55,24% 

2 Kras & de Vreede 54,76% 

3 van Harberden & Pruijsers 54,30% 

4 Romeijn & van Velzen 54,18% 

5 Nijland & Nijland 53,82% 

 

Eindstand B-lijn: 

1 Hakvoort & Llurba 57,53% 

2 Mur & Schimmel 54,13% 

3 Heijmans & Winkel 54,04% 
4 Janssen & Schoneveld 53,01% 

5 Faessen & Winkel 52,80% 

 

Slotcompetitie 2007/2008: 

Eindstand A-lijn: 

1 Heijmans & Winke 60,21% 

2 Hakvoort & Llurba 57,38% 

3 van Harberden & Pruijsers 57,25% 

4 Guse & Moors 55,60% 

5 Hoogwater & van der Zanden 53,64% 

 

Eindstand B-lijn: 

1 Mulder & Russel 57,21% 

2 Bommelé & Heinrichs 55,36% 

3 van Oers & Visser 52,52%%  

4 Reijmers & Schütz 51,27% 

5 Jansen & van der Lee 49,83%% 

 

Slotdrive (27-5-2008): 

1 Romeijn & van Velzen 59,77% 

 Guse & Moors 59,77% 

3 Klein & Vermeulen 56,63% 

4 Bommelé & Hoogwater 56,25% 

5 Mur & Schimmel 54,36% 

 

Eindstand slemklassement 2007/2008: 

1 Leo Pruijsers 20 

2 Anton van Harberden 19 

3 Bart Moors 17 

 Eliza Guse 17 

 Gerrit Vermeer 17 
 

Clubkampioenschap 2007/2008: 

1 van Harberden & Pruijsers 12 

2 Kras & de Vreede 15 

3 Guse & Moors 19 

4 de Jong & Vermeer 20 

5 Romeijn & van Velzen 22 
 

Herfstcompetitie 2008/2009: 

Topintegraal: 

1 de Jong & Vermeer 57,26% 

2 Nijland & Nijland 56,28% 

3 Guse & Moors 56,26% 

4 Heijmans & Winkel 55,83% 

5 Mulder & Russel 54,08% 

 

Tussencompetitie 2008/2009: 

Eindstand A-lijn: 

1 Guse & Moors  56,75% 

2 van Harberden & Pruijsers 54,64% 

3 Kras & de Vreede  54,60% 

4 de Jong & Vermeer 53,05% 

5 Faessen & Winkel  51,41% 

 

Eindstand B-lijn: 

1 van Blitterswijk & Duin 61,30% 

2 Hoogwater & van der Zanden 59,09% 

3 Lieben & van Spronsen  56,10% 

4 Bommele & Heinrichs 54,15% 

5 Keizer & de Vreede  53,97% 

 

Sinterklaasdrive (2-12-2008): 

Topintegraal: 

1 Graveland & van Laarhoven 59,94% 

2 Boonmann & Kuijntjes 57,69% 

3 de Jong & Vermeer 56,89% 

4 Guse & Moors 56,25% 

5 van Blitterswijk & Duin 56,09% 

 

Kerstdrive (23-12-2008): 

Topintegraal: 

1 Lieben & van Spronsen 67,03% 
2 Graveland & van Laarhoven 63,37% 

3 Hakvoort & Llurba 62,00% 

4 Romeijn & van Velzen 60,27% 

5 Keizer & de Vreede 58,22% 

 

 

 

 

 
! " # $ 
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Concept-jaarprogramma seizoen 2009-2010 
 

2009 

 

augustus 

 25 Vrij spelen 

september 

 1 Herfstcompetitie 1 

 8 Herfstcompetitie 2 

 15 Herfstcompetitie 3 

 22 Herfstcompetitie 4 

 29 Herfstcompetitie 5 

oktober 

 6 Herfstcompetitie 6 

 13 Tussencompetitie 1 

 20 Vrije speelavond 

 27 Tussencompetitie 2 

 

november 

 3 Tussencompetitie 3 

 10 Tussencompetitie 4 

 17 Tussencompetitie 5 

 24 Tussencompetitie 6 

december 

 1 Sinterklaasdrive 

 8 Tussencompetitie 7   

 15 Wintercompetitie 1 

 22 Kerstdrive 

 29 Gesloten (geen bridge) 

 

 

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 

 

 

 Herfstcompetitie Parencompetitie, topintegraal 
 Tussencompetitie Parencompetitie (met promotie/degradatie) 

 Wintercompetitie Parencompetitie in 2 of 3 groepen 

 Voorjaarscompetitie Parencompetitie in 2 of 3 groepen 

 Slotcompetitie  Butler- / Parencompetitie in 2 of 3 groepen 

  

 
! " # $ 

 



 

Het Ei: - januari 2009 – pagina 14 

Bridge-cryptogram (3) 

 
Net als de vorige keer zijn er voornamelijk bridgetermen in dit crypto verwerkt. Oplossingen en reacties zijn 

weer van harte welkom! Veel succes! 

Jenny Omvlee 

 
Horizontaal  

5 Middel om twijfel omtrent maakbaarheid mee te  

zaaien (7) 

8 Een smakelijke positie (8) 

10 Geribd (6) 

12 Dame van eenvoudige komaf? (5) 

17 Engelse sleutel (3) 
18 Onderdeel van NBB (4) 

19 Zonder levenslust (4,5) 

20 Het neerhalen van luchtfiguren is een geweldige  

bezigheid (2,7,3,2,5,6) 

24 Klinkt alsof hij een afspraak in een klooster heeft (9) 

25 Alle dertien goed (5,4) 

28 Bridgeloze periode? (5) 

29 Die houtschilfer sprong er onnodig vanaf (8) 
32 Activiteit om je in een politieke richting te  

ontwikkelen (9) 

35 Daar niet onder (4) 

36 Buiten de stand bijhouden (9) 

38 Pim pakt 's wat puntjes (4) 

39 Klinkt alsof August een kwart van een kleine  

conventie speelt (4) 
41 Krachtmeting op geestelijk niveau (9) 

42 Voorzeggen of napraten? Navolgen of voorleggen? 

Nadoen of voorgaan? (12) 

45 In de trein allemaal niet hoog maar laag spelen (9) 

46 Gewapend slembieder? (11) 

 

Verticaal  

1 Als één van de aartsvaders belooft ie wat anders  

dan gezegd (6) 

2 Ik hoef niet meer, ik hou het bij een spa (3) 

3 Dubbelgetint vermaak (15) 

6 In gedachten niet weggeven (9) 

7 Lid van de insectenfamilie Apidae doet er een schepje 
bovenop (5) 

9 In die positie staan Gerda en Henk regelmatig (10) 

11 Heeft hij iets met verdovende middelen van doen? (6) 

13 Een van de 24 (5) 

14 Tijdens die serie kan het nogal frisjes zijn (16) 

15 Ik maak geen aanspraak op de rest van de slagen  

(2,5) 

16 Die charmeurs slopen de kaarten (13) 
21 Misvattingen opsommen (9) 

22 Met de koning(in) slaan (4,7) 

23 Ongekleurd (4) 

26 Dingen doen om er later profijt van te hebben (11) 

27 Kaart om te laten weten dat je er mee ophoudt? (4) 

30 We hadden mazzel met E-cast als speellocatie (10) 

31 Die domoor van de overkant (5) 
33 Die kwam als gezonden, dat raakt mij zeer (5) 

34 Er onder door gaan (6) 

37 Moderne zegswjze (2) 

40 Hij moet wel de p in hebben, gezien de vaart die hij  

er in zet (5) 

41 In stukken geven (5) 

43 Het was een ramp dat ik die per ongeluk weggaf (4) 

44 Het is weer zoveel keer niks (3) 
 

 

! " # $ 

1

2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27

28 29 30 31

32 33

34 35

36 37 38

39 40 41

42 43 44

45 46
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Oplossing cryptogram-2 mei 2008 
 

Weer een eervolle vermelding voor de goede 

inzenders. Trudi Bommelé en Anke en Marinus 

Hom hadden alles goed. 

 
Horizontaal: 

2 sport, 5 alert, 7 (bijna) alles, 8 stops, 11 onhaalbare 

kaart, 14 paar, 15 heer, 16 transfer, 19 uitbieden, 20 

ei, 21 contractverbetering, 25 u.r., 26 aas, 28 mis, 29 

tweede hand laag, 33 slagen, 35 trekken, 36 uit 

 

Verticaal:  

1 spel, 3 TU, 4 pas, 6 ruitenboer, 7 score, 8 slag, 9 

overtroeven, 10 paskaartje, 12 harten, 13 arbiter, 14 

precisie, 17 sec, 18 fit, 22 oost, 23 butler, 24 sa, 27 

gever, 30 west, 31 af, 32 gok, 34 aan, 35 top 

 
! " # $ 

 

Goede en slechte spelers  
 

(vrij naar 'Winners and Losers' van Bobby Goldman)  

 

Een goede speler: 

• hoopt op een wonder, nadat al het andere 

gefaald heeft.  

• stelt een cruciale snit zo lang mogelijk uit en 

probeert ondertussen belangrijke informatie te 

verzamelen.  

• is trots op een mooie speelwijze, ongeacht de 

score.  

• wacht met het winnen van een slag tot hij enig 

inzicht heeft hoe het verder moet.  

• gebruikt Blackwood als hij weet dat er 

voldoende slagen zijn en wil controleren of er 

ook voldoende azen zijn.  

• leert van zijn fouten 

 

Een slechte speler: 

• hoopt op een wonder voordat hij ook maar iets 

heeft geprobeerd.  

• gaat uit van het principe dat hoe sneller een snit 

wordt genomen hoe sneller bekend is of die 

goed of fout zit.  

• schept op over een goede score, ongeacht 

hoe die tot stand kwam.  

• wint een slag en besluit dan pas hoe te 

vervolgen.  

• gebruikt Blackwood, terwijl hij geen notie heeft 

of er daarbuiten voldoende slagen zijn voor 

slem.  

• schuift zijn fouten af op partner en is daar zo 

druk mee dat hij er niets van leert.  

 
(uit: Bridgetips 3, Sint en Schipperheyn) 

 

! " # $ 
 

Oplossing bridgeprobleem 
 

Stel dat Zuid de tweede slag troeft en vervolgens 

troef trekt, dan zal dat waarschijnlijk in 4 rondes 

moeten gebeuren;  de kans dat de troeven 4-2 

verdeeld zijn, is nl. groter dan de kans op een 3-3-

verdeling. Als vervolgens klaveren Heer bij Oost 

blijkt te zitten, krijgt Zuid de resterende schoppens 

over zich heen. 

 

Omdat de kans groot is dat Oost hooguit 3 

schoppens heeft, moet Zuid daarom op 

schoppen Heer een klavertje wegdoen en pas 

de derde schoppen troeven. 
Mocht vervolgens klaveren Heer bij Oost zitten , 

dan kan deze West niet meer bereiken en maakt 

u het contract. 

 

Speelwijze b. is dus het meest kansrijk. 

 

Onderstaand de volledige kaartverdeling. 

 
! " # $ 

 
  

  " 8 6 4 3    

  ! H B   

  $ A 5 4   

  # A 10 3 2   

" A H B 9 7   " 10 5 2 

! 8 6 5 2   N ! 7 3  

$ 9 7 W  O $ B 10 8 3 2 

# 9 4  Z # H 8 7 

  " V   

  ! A V 10 9 4   

  $ H V 6   

  # V B 6 5    
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Agenda januari-juni 2009 
 

januari 
6 Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering 

13 Wintercompetitie 2 

20 Wintercompetitie 3 

27 Wintercompetitie 4 

 

Corvee:  

Anke Hom, Marinus Hom en Fred van Leeuwen 

 

 

februari 
3 Wintercompetitie 5 

10 Wintercompetitie 6 

17 Voorjaarscompetitie 1 

24 Voorjaarscompetitie 2 

 

Corvee:  

André Schimmel, Toon van Spronsen en Jan 
Lieben  

 

 

maart 
3 Ruitenboer 

10 Voorjaarscompetitie 3 

17 Voorjaarscompetitie  4 

24 Voorjaarscompetitie 5 

31 Voorjaarscompetitie 6 

 

Corvee:  

Ria Schoneveld, Henk van Oers en Alex Visser 

 

 

april 
5 Halve finale Ruitenboer 

7 Paasdrive  

14 Slotcompetitie 1 

21 Slotcompetitie 2 

26 Finale Ruitenboer 

28 Slotcompetitie 3 

 

Corvee:  

Joke Boot, Frans de Vreede en Anton van 

Harberden 

 

 

mei 
5 Gesloten 

12 Slotcompetitie 4 

19 Slotcompetitie 5 

26 Slotcompetitie 6 

 

Corvee:  

Hermien van  Geest, Ans Christiaanse en Cees 

Vermeulen 

 

 

juni 
2 Slotdrive 

 

 

Rotweer 
 

Twee spelers doen mee aan een bridgedrive.  

Ze spelen net zo slecht als het weer dat werkelijk 

bar en boos is; het giet de hele middag.  

Na afloop drinken ze wat in afwachting van de 

uitslag die ze met angst en vreze tegemoet zien.  

Een andere bridger komt aanlopen en zegt:  

‘Wat hebben wij toch een mooie hobby; lekker 

bridgen is toch heel wat beter met dit rotweer 

dan wandelen met de hond.’  

‘Nou, ik had liever mijn hond vanmiddag 

uitgelaten’ zegt de één. ‘Ik ook’, is het 

commentaar van de ander. 
 

(uit: Bridgetips 3, Sint en Schipperheyn) 

 
 
 

 

 

 

 

 
! " # $ 

 

 

 
 

Een goed bridgejaar 

toegewenst! 
 
 

! " # $ 

 

 

 


