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Van de voorzitter 
 
 
De onlangs afgelopen districtsviertallencompetitie 2003 is qua 
resultaat geen succes geworden voor onze viertallen. Het eerste 
viertal heeft het niet gered in de hoofdklasse en ook het tweede 
viertal is gedegradeerd. Het derde wist zich wel te handhaven. 
 
Aan de tussencompetitie die gelijktijdig werd gespeeld met het 
districtsviertallen werd niet door alle leden deelgenomen. De 
belangstelling voor deze interne competitie heeft duidelijk te lijden 
van het feit dat er geen promotie/degradatie is. Dit is een probleem 
dat zich ook bij andere verenigingen tijdens de viertallenperiode 
voordoet, maar dat bij ons zwaarder weegt door de relatief kleine 
deelname van onze leden aan de externe wedstrijden. Tijdens onze 
algemene ledenvergadering zal het bestuur u tijdens de bespreking 
van het concept jaarprogramma een voorstel voorleggen dat 
beoogt de tussencompetitie aantrekkelijker te maken. 
 
In dit EI vindt u de stukken voor de algemene ledenvergadering 
die op 6 januari zal plaatsvinden. Ik hoop u op die avond te kunnen 
verwelkomen. In de stukken kunt u lezen dat ik reglementair 
aftredend ben en mij niet herkiesbaar stel. Het bestuur draagt bij u 
Eric Winkel voor als mijn opvolger. 
 
Ik wens u een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2004 toe. Ik 
hoop dat ieder van u veel genoegen zal beleven aan het bridgen. 
 
Rossend Llurba 
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De opening 
 
 
Aan het einde van het jaar weer het EI met de onvermijdelijke 
stukken voor de jaarvergadering. Verder zitten Roelof en ik graag 
in slems, en om aan te tonen dat ik daar niet altijd mazzel in heb 
nog een leuke mislukking. Verder vele uitslagen waar ik ook niet 
altijd aan herinnerd wil worden, maar ja je kunt niet alles hebben. 
Ik hoop dat jullie veel leesplezier hebben met dit EI, veel 
speelplezier op de 30e en tot ziens bij de jaarvergadering in het 
nieuwe jaar. Ik zit namelijk gezellig op Terschelling. 
 
Erik 
 
 
 
 
 

Wel en wee onder de leden 
 
 
Wel, er is gelukkig weinig wee onder de leden. Maar voor wie het 
treft is het altijd een ramp. 
Zo vernam ik uit ‘ons midden’  dat de echtgenote van Koos van 
der Valk plotseling is overleden; onze deelneming gaat naar hem 
uit. 
Verder is Ria van Benschop in afwachting van een operatie aan 
haar ogen. We hopen dat het voorspoedig gaat verlopen en dat we 
hen beiden daarna weer snel onder ons mogen hebben op de 
speelavonden. 
We worden op dit moment in onvoorstelbaar hoog tempo 
geconfronteerd met leden die ons verlaten. Elles Jutte en Nelleke 
Harmsen, Ria de Wolff en Hennie Gallé, Jan Smits en Jelte 
Dijkstra, Rik de Bruin, Irene de Waal, Leo Sosef; en naar we 
begrijpen overwegen enkele leden zonder partner ook om ons te 
verlaten.  
We zijn dus weer op zoek naar wat nieuwe spelers – willen jullie 
in je omgeving eens met ons meekijken? 
Verder starten we (bij voldoende interesse!!!) 17 februari met een 
beginnerscursus, waar ook leden van buiten welkom zijn. Via de 
huis-aan-huis bladen promoten we dit. Maar ook hier kunnen we 
van onze eigen leden een handje hulp gebruiken. 
 
Nou mensen, ik hoop dat het nieuwe jaar wat meer ‘wel’ mag 
brengen voor ieder van ons (en natuurlijk ook onze vereniging), 
dus wens ik dat jullie toe, evenals gezellige feestdagen. 
 
Arné Heijmans 
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De districtsviertallencompetitie 2003 
 
Van: Roelof Koekoek 
 
 
Dit seizoen heeft BC Prometheus weer met slechts drie viertallen deelgenomen aan de districtsviertallencompetitie. 
Het eerste team kwam uit in de hoofdklasse, het tweede team in de tweede en het derde team in de derde klasse.  
Hieronder treft u de resultaten van deze teams aan. 
 
 
Hoofdklasse 
 
Prometheus 1 – DBC 4    5 – 25 (12 – 64) 
Pijnacker 4 – Prometheus 1 13 – 17 (22 – 36) 
Berkel 1 – Prometheus 1 16 – 14 (42 – 33) 
Prometheus 1 – Pijnacker 2 13 – 17 (53 – 66) 
Prometheus 1 – Pijnacker 3 18 – 12 (66 – 49) 
ZBC-ZIA 4 – Prometheus 1 19 – 11 (68 – 47) 
Prometheus 1 – ZBC-ZIA 2 11 – 19 (45 – 65) 
Prometheus 1 – ZBC-ZIA 3 11 – 19 (38 – 62) 
ZBC-ZIA 7 – Prometheus 1 17 – 13 (77 – 67) 
ZBC-ZIA 6 – Prometheus 1 25 –   3  (47 – 112) 
Prometheus 1 – ZBC-ZIA 5 16 – 14 (59 – 54) 
 
 
Tweede klasse B 
 
Sprinter 4 – Prometheus 2 13 – 17 (55 – 65) 
ODD 4 – Prometheus 2 16 – 14 (68 – 63) 
Prometheus 2 – Beter Zicht 1 16 – 14 (64 – 59) 
Prometheus 2 – Bleiswijk 4    7 – 23 (38 – 82) 
Kontrakt 4 – Prometheus 2 25 –   4     (     –     ) 
Prometheus 2 – De Gaech 2 18 – 12 (77 – 60) 
Prometheus 2 – Berkel 5 17 – 13 (54 – 42) 
 
 
Derde klasse C 
 
Prometheus 3 – De Gaech 7 10 – 20 (43 – 69) 
Prometheus 3 – Berkel 8 24 –   6 (82 – 34) 
Paris 1 – Prometheus 3 14 – 16 (43 – 47) 
Bleiswijk 6 – Prometheus 3 24 –   6 (94 – 48) 
Prometheus 3 – Bleiswijk 9 20 – 10 (     –     ) 
Nootdorp 3 – Prometheus 3 19 – 11 (55 – 35) 
Kontrakt 6 – Prometheus 3 13 – 17 (67 – 80) 

Eindstand: 
 

1. ZBC-ZIA 4 227 (+ 376) 
2. DBC 4 187 (+ 138) 
3. ZBC-ZIA 2 185 (+ 105) 
4. Berkel 1 177 (+ 77) 
5. ZBC-ZIA 6 170 (+ 32) 
6. ZBC-ZIA 3 164 (+ 27) 
7. Pijnacker 2 163 (– 10) 
8. ZBC-ZIA 7 160 (– 37) 
9. ZBC-ZIA 5 140 (– 136) 
10. Prometheus 1 132 (– 178) 
11. Pijnacker 3 130 (– 192) 
12. Pijnacker 4 127 (– 202) 

 
Eindstand: 
 

1. Sprinter 4 125 (+ 107) 
2. ODD 4 114 (+ 46) 
3. Berkel 5 111 (+ 51) 
4. Kontrakt 4 106 (+ 35) 
5. Beter Zicht 1 99 (– 40) 
6. Bleiswijk 4 95 (– 51) 
7. Prometheus 2 93 (– 67) 
8. De Gaech 2 90 (– 81) 
 

Eindstand: 
 

1. De Gaech 7 136 (+ 167) 
2. Paris 1 122 (+ 90) 
3. Bleiswijk 6 112 (+ 48) 
4. Kontrakt 6 109 (+ 22) 
5. Prometheus 3 104 (– 1) 
6. Berkel 8 93 (– 65) 
7. Nootdorp 3 93 (– 67) 
8. Bleiswijk 9 69 (– 194) 

 
 
De districtsviertallencompetitie is nogal teleurstellend verlopen voor onze club. Het eerste team promoveerde vorig 
jaar naar de Hoofdklasse, maar is dit seizoen weer gedegradeerd naar de eerste klasse. Uit de Hoofdklasse 
degraderen namelijk sowieso de laatste twee. Maar als er vanuit de Tweede Divisie teams uit het District Delft 
degraderen, dan degraderen evenzoveel extra teams uit de Hoofdklasse. Het is vrijwel zeker dat er minstens één 
team uit het District Delft zal degraderen uit de Tweede Divisie, waardoor Prometheus 1 dus ook is gedegradeerd. 
Opvallend is dat de drie teams die vorig seizoen promoveerden uit de eerste klasse dit seizoen allemaal weer zijn 
gedegradeerd (twee teams van de Pijnackerse Bridgeclub en Prometheus 1). Het tweede team wist zich vorig 
seizoen nog net te handhaven in de tweede klasse, maar ondanks vier overwinningen (en ‘slechts’ drie nederlagen) 
kwam men dit seizoen net een paar punten tekort om zich te handhaven. Zij zijn dus helaas gedegradeerd naar de 
derde klasse. Het derde team, vorig jaar gedegradeerd naar de derde klasse, eindigde dit seizoen in die derde klasse 
in de middenmoot. 
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Corveelijst 
 
Van: Arné Heijmans 
 
 
N.B. Bij verhindering zorgt u zelf TIJDIG voor vervanging. 
 
Waarom is een gezamenlijke corveedienst ontstaan? 
 
Juist, u raadt het al: omdat nu eenmaal niet alle werk voor de clubleden alleen door het bestuur kan worden gedaan. 
In de praktijk werkt de corveelijst in grote lijnen prima, maar sommigen maken zich er met een Jantje van Leiden 
van af. Daarom wil ik ieders geheugen nog weer even opfrissen en wijzen op het cursief gedeelte van de aanhef: val 
het bestuur niet lastig met uw afwezigheidsmelding. Dan worden we met het muteren alleen weer met werk belast 
dat u ook zelf kunt doen. Ruil uw afwezige moment met een volgende uit de lijst en maak daar afspraken over. Dit 
werkt het snelst en met de minste kans op (communicatie)fouten. 
 
De werkzaamheden die tot de corvee behoren kunnen eigenlijk samengevat worden als ‘alles wat voorkomt’. 
In grote lijnen: u komt om 19.00 uur, bespreekt onder elkaar wie de portier is, maakt de tafels speelklaar en overlegt 
met de technisch leiders (Nico en Milton) wat u verder kunt doen. 
Aan het einde van de avond is wederom de portier bij de deur; de rest van de groep ruimt mee af, bergt – zo nodig – 
mee op in de kelder, assisteert zo nodig de barman en volgt aanwijzingen op. 
En hier loopt het dan mis: sommigen willen te snel naar huis, zelfs als ze maar één keer in de paar jaar dienst 
hebben! 
Belast anderen niet dubbel door het zelf makkelijk te nemen; wees sportief. 
 
Let op: de portier blijft (ook bij het verlaten van de club) bij de deur,  laat géén vreemden binnen en draagt mede 
zorg voor het afsluiten van de deur om half acht!!!  De deur mag nooit onbemand open zijn.  
Sleutel halen en afgeven aan de bar. 
 
 
Januari 2004 
 
Louis Harmsen 
Martin Jutte 
Ton Romeijn 
Hein van Velzen 
 
Februari 2004 
 
André Schimmel 
Georg Schrumpf 
Anke Hom 
Marinus Hom 
 
Maart 2004 
 
Marijke Graveland 
Jack Graveland 
Jan Lieben 
Erik van Noort 
 

 
 
April 2004 
  
Helmi Faessen 
Jan Zuiderwijk 
Echtpaar Van Spronsen 
 
 
Mei 2004 
 
Ria van Benschop  
Henk van Benschop  
Roelof Koekoek 
Wouter Cool 
 
September 2004 
 
Tineke Croon 
Toon Croon 
Piet van Laarhoven 
Evert van Schie
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Oplossing Crypto september 2003 
 
Van: Kim Váhl 
 
 

 B O M
E
S H B
C L U B B L A D

K O E H I E N
M A A S S L U I S L O G
A L S I V E S

T R A P G A T
B A B D
A B C O U D E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bridgecursus 
 
Van: Arné Heijmans en Ton Mulder 
 
 
Op dinsdag 17 februari 2004 zal de eerder aangekondigde beginners- (opfris)cursus van start gaan. Deze cursus 
staat open voor zowel TU-medewerkers als voor belangstellenden van buiten de TU Delft. Introductie is niet 
nodig. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Arné Heijmans (e-mail: A.E.Heijmans@bk.tudelft.nl; tel. 
015-2140825) of bij Ton Mulder (e-mail: toncmulder@hetnet.nl; tel. 015-2561736). 
De cursus zal gegeven worden door de (gediplomeerde) bridgedocent E. Angad Gaur en zal bestaan uit 10 
lesavonden. De cursus wordt afgesloten met een drive. 
Na de cursus wordt de cursisten de mogelijkheid geboden om in een aparte lijn de rest van het speelseizoen bij 
bridgeclub Prometheus te blijven spelen. De prijs voor het geheel bedraagt  € 75,–. 
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Een klein slem klaveren 
 
Van: Roelof Koekoek 
 
 

 
 
 
 

Op dinsdag 23 september 2003 kwam tijdens de 
herfstcompetitie dit fraaie spel 23 voorbij: 
 
 
Z/Allen  Noord 

♠ V 
♥ A V 10 7 2 
♦ A 9 
♣ H 6 5 4 3 

West    Oost 
♠ 10 5 2    ♠ H 9 8 3 
♥ H 9 6    ♥ B 8 5 4 
♦ 10 4 3 2   ♦ H V 6 5 
♣ A 9 2    ♣ 8 
  Zuid 

♠ A B 7 6 4 
♥ 3 
♦ B 8 7 
♣ V B 10 7 

 
 
Het biedverloop: 
 
Zuid West Noord Oost 
(Erik)  (ik) 
1 ♠ pas 2 ♣ 2 ♦ 
3 ♣ 3 ♦ 3 ♥ pas 
3 ♠ pas 4 ♦ pas 
4 SA pas 5 ♣ pas 
6 ♣ pas pas pas 
 
De uitermate lichte opening van Erik bleek later een 
vergissing ; hij dacht elf punten te hebben en vond 
mede daarom de hand te mooi voor een opening 
van 2 ♠ (Muiderberg). Na 1 ♠ heb ik de keus tussen 
2 ♣ en 2 ♥, maar omdat ik reverse kan bieden en 
bovendien 2 ♣ in ons systeem reeds mancheforcing 
is, kies ik voor 2 ♣. Na het verrassende volgbod van 
2 ♦ en de 3 ♣ van Erik zijn we via de 
controlebiedingen 3 ♥, 3 ♠ en 4 ♦ al snel op weg 
naar slem. Met 4 SA (Roman Key Card Blackwood) 
vraagt Erik naar de sleutelkaarten. Het antwoord 
van 5 ♣ belooft 0 of 3 sleutelkaarten, waarna Erik 
het bieden besluit met 6 ♣. 

De uitkomst is ♦ H, waarna het spelen vrijwel 
automatisch gaat. Gezien de onvermijdelijke 
verliezer in de troefkleur moet de uitkomst 
genomen worden met ♦ A. Vervolgens moet eerst 
de ruitenverliezer worden weggewerkt. Dat kan 
alleen maar op schoppen. Dus vervolg ik in slag 
drie met ♠ V die houdt (oost dekt niet). Nu moet 
naar tafel worden overgestoken zonder van slag te 
gaan en dat kan alleen via ♥ A en harten getroefd. 
Vervolgens gaat op ♠ A de verliezende ♦ 9 weg. 
 
In slag vijf troef ik een schoppen in noord, gevolgd 
door een harten getroefd in zuid. Nu is, met zuid 
aan slag, het volgende eindspel ontstaan: 
 
  Noord 

♠ – 
♥ V 10 
♦ – 
♣ H 6 5 4 

West    Oost 
♠ –    ♠ H 
♥ –    ♥ B 
♦ 10 4 3    ♦ V 6 5 
♣ A 9 2    ♣ 8 

Zuid 
♠ B 7 
♥ – 
♦ B 8 
♣ V B 

 
Ik speel nu ♠ 7, die west voortroeft met ♣ 9. Uiteraard 
wordt in noord overgetroefd met ♣ H, terwijl bij oost 
♠ H valt. Nu volgt een klaveren die door west wordt 
genomen met ♣ A. West vervolgt met ruiten, getroefd 
in noord. Nu wordt een harten uit noord gespeeld, die 
in zuid wordt getroefd. West heeft van troef alleen 
nog ♣ 2 en moet dus een ruiten afgooien. Ten slotte 
volgt  ♠ B vanuit zuid en west is kansloos. Speelt 
west z’n laatste ruiten, dan verdwijnt in noord de 
laatste harten en is de laatste slag voor ♣ 6 van noord. 
Troeft west met ♣ 2, dan troeft noord over met ♣ 6 en 
is de laatste slag voor de vrije harten van noord. 
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Een harde les 
 
Van: Erik van Noort 
 
 
Je gaat gezellig bridgen op donderdagavond en je 
krijgt in handen: 
 
Zuid: 
 
♠ 9xx 
♥ Vx 
♦ AHV10x 
♣ Axx 
 
Je biedt 1SA, je tegenstander volgt 2 ♠, je partner 
biedt 4 SA en vanwege je mooie 5 kaart ruiten bied je 
maar eens 6 SA. 
De tegenstander start een kleine harten. 
 
Vorige week kreeg ik al de maakstart tegen deze 
gasten en ging als een lulletje 3 down, dus deze keer 
maar eens opletten. 
 
In de dummy komt: 
 
♠ AHVBx 
♥ H10xx 
♦ xx 
♣ Hx 
 
Ik leg klein in de dummy en de tegenstander legt de 
9. Ik neem met de V. 
 
Ik was wanhopig, waar moeten de 11e en 12e slag 
vandaan komen? Het is Rob Langhout die links van 
mij 2 ♠ heeft gevolgd en check even of die heeft 
gepsychd. Schoppen naar de aas. Helaas inderdaad 5 
– 0, voor de slimmeriken: nee ik had geen schoppen 8 
of 7 of 6 in de dummy. De tegenstander gooit een 
ruitje weg!!. Dat kan volgens mij niet, maar ok dus 
waarschijnlijk van een dubbelton of singleton. Maar 
je weet maar nooit misschien van een 3 kaart. Helaas 
na ruiten aas schoppen ruiten heer bleek het zitsel. 
Rob Langhout had een volgbod van een 5 keer 
schoppen 10 en een vierkaart ruiten boer. Dan zal die  
 

wel harten aas hebben dacht ik. Zonder verder na te 
denken speel ik harten naar de heer, Rob loopt bij. Ik 
denk nog: "Nu ja dat had ik kunnen bedenken, daar 
gaan we voor een godsvermogen, toch maar de heer". 
Die mag houden!!. Wat nu? Ik wist het niet meer. Ik 
dacht ik strip zijn klaver en gooi hem in met harten 
aas. 
 
Helaas hij komt schoppen 10 na en geen ruiten in de 
snit. Kansloos 1 down. Wat is nu de clou van het 
verhaal? 
 
Als ik had nagedacht en minder had getwijfeld had ik 
“ongetwijfeld” kunnen uittellen dat hij in dwang zou 
zijn gekomen door in plaats van 1 keer klaver en 
daarna de ingooi twee keer klaver te spelen. Want 
wat moet hij afgooien van deze hand: 
 
♠ 10 xx 
♥ A 
♦ B x 
 
Als hij een schoppen afgooit, neem ik mijn laatste 
vrije ruiten mee en steek over met schoppen en claim 
de rest van de slagen. 
Als hij een ruiten afgooit lopen de ruiten en heb ik de 
ook de rest van de slagen 
Als hij harten aas afgooit gooi ik hem in met de 
laatste schoppen en mag hij mij de ruitensnit brengen. 
 
Om tranen van in je ogen te krijgen zo mooi maar ja: 
ALS ALS ALS je kent het verhaal. Ik verloor 
gewoon een ruiten en een harten en ging 1 down. 
 
Mijn partner was not amused: waarom speel je in 
godsnaam twee keer schoppen en waarom neem je 
die laatst klaver niet gewoon mee, je weet toch dat hij 
dan in dwang komt… en daaroverheen de smalende 
lach van je tegenstander  (Rob kan intens genieten 
van de incompetentie van zijn tegenstanders). Een 
harde les…. 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 6 januari 2004 
  
19.30 uur in onze speelgelegenheid: 
Kantine Hoofdgebouw, 
Michiel de Ruiterweg 10, 
2628 BA Delft 
tlf 015-2786462. 
 

1.    Opening door de voorzitter en mededelingen. 
 
2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 januari 2003. 
 
3.   Jaarverslag van de Secretaris. 
 
4.  Financiën. 
 (a) Verslag van de kascontrolecommissie. 
  (b) Jaarverslag van de penningmeester. 
  (c) Mutaties kascontrolecommissie. 
 (d) Begroting 2004. 
 
5.  Verslagen van en mutaties in de overige vaste commissies. 
 (a) Technische Commissie. 
 (b) Commissie van Beroep. 
 (c) Redactie Clubblad. 

(d) Lustrumcommissie. 
 
6.  Jaarprogramma 2004 - 2005. 
 
7.  Bestuursverkiezing. 
 
     Reglementair aftredend zijn: 
  Voorzitter:  dhr. R. Llurba 
  Secretaris:  mw. A.C. Mulder 

 Commissaris:   dhr. N.J.A. Heinrichs 
 

De heer Llurba stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt de heer E. Winkel voor als zijn opvolger. 
 Mw. Mulder en dhr. Heinrichs stellen zich herkiesbaar. 

Tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij één van de bestuursleden. 
 
8. Huishoudelijke gang van zaken / speelgelegenheid. 
 (a) Corveediensten. 
 (b) Kantine / Bar. 
  Wie kan de zorg voor de wekelijkse boodschappen op zich nemen??? 
 (c) Rookregel. 
 
9.  Wedstrijdzaken. 
  
10. Rondvraag. 
 
11. Sluiting. 
 
 
 
De vergadering zal ± 1.00 uur duren; daarna wordt er nog een paar ronden gebridged. 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 januari 2003 
 
Van: Ton Mulder 
 
 
Aanwezig: het bestuur: Rossend Llurba (voorzitter), Arné Heijmans (penningmeester), Ton Mulder (secretaris),   
Nico Heinrichs (commissaris), Milton Russel (commissaris) en 35 leden. 
 
 
Afmeldingen: de heren Koos van der Valk en Gerrit Hakvoort. 
 
1.  Opening: 

De voorzitter opent  de vergadering om 19.35 uur en heet allen welkom. 
 
2.  Notulen: 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 08-01-2002 worden ongewijzigd gearresteerd. 
 
3.  Jaarverslag: 

Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 
 
4.  Financiën: 

a) Verslag van de kascontrolecommissie: 
Jan Zuiderwijk en Anton van Harberden hebben 03-01-03 de boeken gecontroleerd. Hij complimenteert 
de penningmeester voor al haar werk, goed verantwoord en voorzien van een duidelijke toelichting.  
Hij stelt decharge voor. 

b) Arné heeft een nieuwe uitdraai van de financiële stukken rond laten delen omdat er in de eerste een 
typfout geslopen was. Zij dankt voor het compliment en zegt dat alles gedaan wordt door en voor de 
vereniging , in pais en vree en met plezier. 
Ab Groen: welk bedrag is nodig voor de WEKO? Antwoord ± € 60,- De WEKO wordt rondgestuurd in 
een kring belangstellenden. De naam van Ab Groen wordt hieraan toegevoegd. 

c) Mutaties in de kascontrolecommissie: 
Jan Zuiderwijk treedt af, Anton van Harberden wordt voorzitter , Wim de Bruin wordt lid en Gerda 
Janssen wordt reservelid. 

d) Ook dit jaar is een contributieverhoging niet nodig. De begroting wordt goedgekeurd. 
 
5.  Verslagen van en mutaties in de overige vaste commissies: 

a) De Technische Commissie: 
Ruud Ruiterman: er waren dit jaar geen technische problemen maar: 
1. Systeemkaarten zijn in iedere lijn verplicht; daar wordt niet genoeg aandacht aan besteed. 
2. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis aan tafel. Ga het dan niet zelf oplossen, maar  behandel het 

volgens de regels : laat alles zoals het is en roep de arbiter. Ook bij eenvoudige  vergissingen zoals 
een verzaking of een onvoldoende bod. 

b) De Commissie van Beroep: 
De voorzitter, Eric Winkel: het is niet nodig geweest om bij elkaar te komen. De commissie blijft 
ongewijzigd (Eric Winkel, Ab Groen en Dick van Blitterswijk.) en ontvangt de dank van de voorzitter. 

c) De Redactie van het Clubblad: Erik van Noort en Roelof Koekoek: helaas zijn in het EI van december 
2002  namen verwisseld; niet Ans Ambrosius maar Menny Oudijn heeft het artikel “Lekenpraat” 
ingestuurd. 
Er staan nog wat drukfoutjes in het EI. Goed nieuws: Het EI komt voortaan ook op onze website. 
De voorzitter dankt de commissie en heeft lof voor de steeds mooiere website; applaus voor Jacek 
Offierski. 

d) De lustrumcommissie “slaapt”. 
 
6.  Jaarprogramma 2003 – 2004: 

Concept jaarprogramma: Het schema is nog niet zeker voor de viertallencompetitie en Ruitenboer. Jacek: op 
4 mei kan er niet gespeeld worden; dit wordt meegenomen in het concept. 

 
7.  Bestuursverkiezing: 

De penningmeester Arné Heijmans en de commissaris Milton Russel zijn aftredend. Beiden zijn herkiesbaar, 
waarmee met applaus wordt ingestemd. 
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8. Huishoudelijke gang van zaken / speelgelegenheid: 

De voorzitter heeft een mededeling: Truus Schreuder heeft sinds enige tijd een hondje bij zich. Zij heeft daarvoor 
toestemming gevraagd en gekregen (als een eenmalige aktie); zodra het hondje het aankan blijft zij thuis. 
a) Corvee: Arné: het gaat goed. 
b) De bar: ook dat loopt soepel: applaus voor Paul. 

 
9. Wedstrijdzaken: 

a) In de viertallencompetitie is Prometheus 1 kampioen geworden. Het team Roelof Koekoek / Erik van 
Noort en Dick van Blitterswijk / Willem de Bruin is gepromoveerd naar de hoofdklasse. 

b) Het districtsbestuur houdt 1 februari  een lustrumdrive. Iedereen is welkom. 
c) Milton: de wintercompetitie wordt gespeeld met  in de A-lijn 14 paren, in de B-lijn 14 paren en in de C-

lijn de overige paren. 
 
10. Rondvraag: 

Gaan wij een beginnerscursus organiseren? 
Arné: er zijn nu 3 verenigingen tegelijk met een beginnerscursus gestart. Het is dus zinloos om ons daarbij te 
voegen. Wij willen eventueel wel, in overleg met andere verenigingen, in februari / maart 2004 een cursus 
starten en dan een open cursus, dus niet alleen voor Prometheusleden. 

 
11. Sluiting: 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20.05 uur. 
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Jaarverslag 2003 van bridgeclub Prometheus 
 
Van: Ton Mulder 
 
 
Samenstelling van bridgeclub Prometheus: 
Dit jaar is ons ledenaantal teruggelopen: we hebben nu ± 80 leden. 
 
Organisatie: 
Het bestuur bestond in 2003 uit: 
Voorzitter  : Rossend Llurba 
Penningmeester  : Arné Heijmans 
Secretaris  : Ton Mulder 
Commissaris  : Nico Heinrichs 
Commissaris  : Milton Russel 
 
Het bestuur werd ondersteund door de Technische Commissie, de Commissie van Beroep en de 
Kascontrolecommissie. Het “EI” wordt verzorgd door Roelof Koekoek en Erik van Noort. 
 
De uitslagen worden berekend door Milton Russel; zij zijn al na twee dagen te vinden op onze website 
www.prometheus.tudelft.nl/bridge en worden de eerstvolgende speelavond opgehangen op het mededelingenbord  in 
de zaal. Na drives wordt de uitslag op de avond zelf bekend gemaakt. 
Op onze website kunt U ook de stand in de viertallencompetitie volgen. 
 
U kunt ons volgen op www.prometheus.tudelft.nl/bridge. 
 
Drives en competities: 
 
De Kerstdrive van 2002: 
 
Bij de gezellige kerstdrive bedroeg de hoogste score: 
 
1. Koekoek   - van Noort 61,64 % 
2. Klein   - Vermeulen 61,27 % 
3. hr.Groen  - mw.Janssen 58,09 % 
4. Hakvoort  - Llurba  57,72 % 
5. Heijmans  - Winkel 56,37 % 
 
Ruitenboer: 
 
Dit jaar werd de hoogste score gehaald door: 
 
1. Guse  - Moors  70,96 % 
2. Hakvoort - Llurba  65,78 % 
3. Mulder  - Jansen  63,15 % 
4. Koekoek - van Noort 60,55 % 
5. de Bruin  - Offierski 56,64 % 
  
Paasdrive: 
 
1. Koekoek - van Noort 69,15 %  
2. van Schie - de Vreede 62,68 % 
3. van Blitterswijk  - de Bruin  60,50 %  
4. de Haan   - Heijmans 59,16 %  
5. Mur  - Schimmel 57,92 % 
 

TU-kampioenschap: 
 
1. mw. Graveland  - de Vreede 61,41 % 
2. Ruiterman - Schreuder 59,64 % 
3. van Harberden  - Pruijsers 58,59 % 
4. van Spronsen - van Spronsen 55,59 % 
5. van Blitterswijk - de Bruin 55,08 % 
 
Op het OC&W-toernooi zou de TU Delft 
vertegenwoordigd worden door het  paar: Dekker - 
van Kan, maar na verhinderingen door ziekte en werk 
hebben uiteindelijk Guse - Moors aan het toernooi 
deelgenomen. 
 
(zie het verslag van Eliza en Bart in “Het Ei”  
van september 2003, Red.) 
 
 
De Voorjaarscompetitie: 
 
In lijn A waren de paren met de hoogste scores: 
 
1. Hakvoort - Llurba   56,14 % 
2. van Blitterswijk - de Bruin    55,18 % 
3. Schrumpf - van der Zanden 54,24 % 
4. Koekoek - van Noort  53,31 % 
5. van Harberden - Pruijsers   52,57 % 
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In lijn B: 
 
1. Ruiterman - Schreuder  58,73 % 
2. Cramer - hr.van Geest  54,99 % 
3. De Jong - Vermeer     54,73 % 
4. Boot  - Graveland  53,63 % 
5. Lieben - van der Valk  53,15 % 
 
In lijn C:  
 
1. Nonhebel - Nonhebel  55,89 % 
2. Boonmann - Kuintjes   53,29 % 
3. Kras - Spaans   52,98 % 
4. Heinrichs - van der Hulst  52,41 % 
5. Cool - Leider    51,01 % 
 
 
 
De Zomercompetitie: 
 
De A-lijn: 
 
1. de Jong - Vermeer   53,84 % 
2. Jansen - L. Mulder   53,41 % 
3. van Blitterswijk - de Bruin   53,13 % 
 
De B-lijn: 
 
1. Lieben - van der Valk  56,26 % 
2. Romeijn - van Velzen  56,02 % 
3. Boot  - Graveland   55,43 % 
 
De C-lijn: 
 
1. Klein  - C. Vermeulen  53,54 % 
2. Croon  - Croon   51,40 % 
3. I. Winkel - de Koo   50,68 % 
 

De Slotdrive: 
 
1. de Jong - Vermeer   60,59 % 
2. Schrumpf - van der Zanden 60,07 % 
3. Guse - Moors             59,55 % 
4. Koekoek - van Noort  58,33 % 
5. Klein - C. Vermeulen 56,08 % 
 
Herstcompetitie: 
 
1. Koekoek  - van Noort  197 pnt 
2. van Blitterswijk  - de Bruin  179 
3. de Jong  - Vermeer  176 
4. Heijmans  - Winkel  163 
5. Hakvoort  - Llurba  135 
 
Tussencompetitie: 
 
A-lijn: 
 
1. Jansen         - Mulder 55,02 % 
2. Graveland  - van Laarhoven 52,95 % 
3. Schrumpf  - van der Zanden 51,86 % 
 
B-lijn: 
 
1. Hr. Harmsen  - Jutte   54,32 % 
2. Lieben  - Oudijn  54,04 % 
3. Leijder  - Winkel  53,04 % 
 
Kerstdrive 2003: 
 
1. Guse   - Moors  62,20 % 
2. Koekoek  - van Noort  60,71 % 
3. Hr. Harmsen - Jutte   58,93 % 
4. Romeijn - van Velzen 58,78 % 
5. Hakvoort  - Llurba   56,10 %  
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Concept Jaarprogramma Seizoen 2004-2005 
 
Van: Milton Russel 
 
 
 
2004 augustus 31 Vrij spelen 
 september  7 HC 1 
  14 HC 2 
  21 HC 3 
  28 HC 4 
 oktober 5 HC 5 
  12 HC 6 
  19 TC 1 + DV 1 
  26 TC 2 + DV 2 
 november  2 TC 3 + DV 3 
  9 TC 4 + DV 4 
  16 TC 5 + DV 5 
  23 TC 6 + DV 6 
  30 Sinterklaasdrive 
 december  7 TC 7 + DV 7 
  14 WC 1 
  21 Kerstdrive 
  28 WC 2 
2005 januari 4 Nieuwjaarsreceptie + jaarvergadering 
  11 WC 3 
  18 WC 4 
  25 Ruitenboer 
 februari 1 WC 5 
  8 WC 6 
  15 VC 1 
  22 VC 2 
 maart 1 TU- Kampioenschap 
  8 VC 3 
  15 VC 4 
  22 Paasdrive 
  29 VC 5 
 april 5 VC 6 
  12 SC 1 
  19 SC 2 
  26 SC 3 
 mei 3 SC 4 
  10 SC 5 
  17 SC 6 
  24 Slotdrive 
 
 
HC Herfstcompetitie Parencompetitie, topintegraal 
TC Tussencompetitie Parencompetitie (met promotie/degradatie) 
DV Districtsviertallen  
WC Wintercompetitie Parencompetitie, 2/3 groepen 
VC Voorjaarscompetitie Parencompetitie, 2/3 groepen 
SC Slotcompetitie  Parencompetitie, 2/3 groepen 


