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Van de voorzitter 
 
December is een maand van gezelligheid, Sinterklaas en Kerst 
zorgen voor extra sfeer. Binnen onze club maken we het deze 
maand extra gezellig met speciale drives, waarbij er voor een ieder 
een kleine attentie in de wacht is te slepen. Na een drive mag ik op 
de trap klimmen en zo luid mogelijk omroepen wie er aan de hand 
van de scorelijst aan de beurt is om een attentie uit te zoeken. Zo 
over u uitkijkend zie ik U bewegingen maken van links naar rechts 
langs de tafel met prijzen om uw keuze te bepalen. Oppakken en 
weer neerzetten, toch weer pakken en toch maar weer niet. Keuzes 
maken is blijkbaar altijd lastig en dat terwijl u de hele avond aan 
de bridgetafel ook al keuzes heeft moeten maken, over snijden 
naar de hand of naar de dummy, of slaan of duiken, over dekken of 
niet. Bridge is toch een wonderlijk spel waarbij nooit een spel 
gelijk is aan een voorgaand spel. Het is tevens een spel wat je thuis 
met vrienden of kennissen kunt spelen, waarbij je de tijd vergeet 
en soms midden in de nacht afscheid van elkaar neemt. Als je thuis 
voor een aantal paren een wedstrijd organiseert zie je wat er 
allemaal aan te pas komt. Spelen, biedingboxen, scorebriefjes, 
verkeerd invullen, tellen na afloop en het corrigeren van de 
ingevulde scorekaarten hoort er allemaal bij. Je krijgt dan ook 
waardering voor vrijwilligers die dit voor de club doen en binnen 
een dag de uitslag op Internet plaatsen. De club draait op het werk 
van deze vrijwilligers die zich inspannen om de club avonden zo 
goed mogelijk te laten verlopen, mijn dank hiervoor. 
U allen wens ik graag prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling 
en een succesvol begin. 
 
Eric Winkel 
 

De opening 
 
Arné, bij deze nog een stukje voor wel en wee: sommigen van de 
leden zullen zich wel afvragen waarom ik niet meer aan de 
competitieavonden meedoe. Sinds 1 oktober ben ik aangenomen 
bij de gemeente Zandvoort. Ergens in september heeft mijn 
werkgever “gevraagd” of ik een cursus wilde volgen. Zoals jullie 
begrijpen was dit op een dinsdagavond. Helaas was het niet 
mogelijk om de cursus te verplaatsen. Alle andere avonden zaten 
door mijn ontijdige aanmelding helaas vol. 
 
Maar nu terug naar het EI: Aan het einde van het jaar weer het EI 
met de onvermijdelijke stukken voor de jaarvergadering. Zoals 
gewoonlijk heeft het bestuur weer flink zijn best gedaan om het 
clubblad te vullen: van de voorzitter, wel en wee, corveelijst, 
agenda, notulen, jaarverslag, concept jaarprogramma. Ik mis nog 
de begroting en het financieel jaarverslag, ik hoop niet dat het 
komt door de ziekte van Arné. Bij deze nog beterschap voor alle 
zieke leden. 
 
Rest mij nog om Roelof te bedanken voor het in elkaar knutselen 
van het krantje, want mijn bijdrage is deze keer beperkt tot het 
schrijven van dit stukje. Een raar idee is dat dit mogelijk mijn 
laatste EI is. Ik ga met Roelof bij ZBC-ZIA spelen en de kans is 
groot dat ik daar blijf spelen. Daarom bij voorbaat bedankt voor de 
inmiddels 8 of 9 gezellige jaren bij Prometheus en wens ik jullie 
nog een gelukkige kerst en nieuwjaar en heel veel bridgeplezier 
toe. 
 
Erik van Noort

2 December 2004 
 



 

Wel en wee onder de leden 
 
De naam van deze rubriek gaat niet vergezeld van een goed 
gesternte. 
Er is namelijk meestal meer wee dan wel; en wie zou dat niet 
liever andersom willen zien! 
Maar laten we proberen uit het minder goede ook nog positieve 
kantjes te halen – het kan immers veelal erger. 
In de afgelopen maanden waren Riet Groen,  Dick van 
Blitterswijk, Ria van Spronsen en Anton van Harberden aan het 
tobben. Ook onze barman Paul moest door de artsen onderhanden 
worden genomen. Gelukkig zijn ze weer (bijna) allemaal op de 
speelavonden aanwezig. Voor ieder van hen geldt natuurlijk onze 
wens: ga het jaar goed uit, en begin 2005 zo gezond mogelijk. 
Wat natuurlijk ook voor alle Prometheus bridgeleden geldt: ben en 
blijf gezond! 
 
Dan nu even de mutaties op het lidmaatschapsfront. 
Ria en Henk van Benschop kunnen geen lid van onze bridgeclub 
blijven; de ogen van Ria zijn helaas niet geworden wat ervan 
gehoopt werd, en het bemoeilijkt haar om te blijven spelen. Sterkte 
voor hen beiden is wat wij graag overbrengen, naast een bedankje 
voor de plezierige wijze waarop ze altijd onze speelavonden 
invulden. 
 
Op 4 september had ons moederbestuur een open dag ter ere van 
het 50-jarig bestaan van Prometheus. Sowieso was dat een 
geslaagde happening (zie ook de foto’s op de website), maar het 
leuke is dat we er ook twee nieuwe leden aan hebben 
overgehouden: Jenny Omvlee en  Ank Hoogeveen. Vanaf deze 
plaats nog een extra welkom aan hen. 
 
Verder startte in september de vervolgcursus voor de groep die in 
de vorige periode met een beginnerscursus gestart was. Aan het 
einde van dit jaar zit hun officiële ‘leerperiode’ er op en spelen zij 
tot het einde van het speeljaar in een lijntje mee op de club. De 
bedoeling is dat er vanuit de club begeleiding voor hun wordt 
geregeld; over de manier waarop  is momenteel overleg met de 
TC. We hopen dat we hiermee ons ledenbestand kunnen 
uitbreiden. 
 
Tot besluit doe ik maar weer eens hetzelfde oproepje als vorige 
keer: 
 
WIE HEEFT ER IETS LEUKS TE MELDEN VOOR DEZE 
RUBRIEK? 
 
Ik plaats het met plezier, want uiteindelijk wisselen we graag goed 
nieuws uit. 
Heeft of weet u iets leuks, laat het ons dan horen. 
 
(ennuh……. Ik zal zelf de eerste zijn met positief nieuws: intussen 
ben ik even buiten beeld en vertoef in het ziekenhuis; misschien 
ben ik weer thuis wanneer dit Ei uitkomt. Niks triestigs, maar een 
‘blijde gebeurtenis’. Ik zie jullie na de feestdagen.) 
 
Vanaf hier: fijne kerst en een goede jaarwisseling. 
 
Arné E. Heijmans 
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De districtsviertallencompetitie 2004 
 
Van: Roelof Koekoek 
 
 
Dit seizoen heeft BC Prometheus weer met slechts drie viertallen deelgenomen aan de districtsviertallencompetitie. 
Het eerste team kwam uit in de eerste klasse en het tweede en derde team in de derde klasse.  
Hieronder treft u de resultaten van deze teams aan. 
 
 
Eerste klasse B 
 
Pijnacker 4  – Prometheus 1  11 – 19 (47 – 70) 
Berkel 3 – Prometheus 1 13 – 17 (28 – 38) 
Prometheus 1 – Bleiswijk 3 16 – 14 (59 – 54) 
Prometheus 1 – De Sprinter 2 11 – 19 (52 – 72) 
Gisolf 1 – Prometheus 1 16 – 14 (47 – 43) 
Prometheus 1 – Kontrakt 1   8 – 22 (28 – 65) 
Prometheus 1 – ZBC-ZIA 7   2 – 25 (18 – 93) 
 
 
 
 
Derde klasse C 
 
Prometheus 2 – De Gaech 7 12 – 18 (41 – 58) 
Prometheus 2 –  Paris 2 25 –   3 (88 – 20) 
Overslag 1 – Prometheus 2 11 – 19 (44 – 67) 
Nootdorp 4 – Prometheus 2  14 – 16 (43 – 48) 
Prometheus 2 – Kontrakt 6   8 – 22     (31 – 68) 
bye – Prometheus 2      – 18      
Prometheus 2 – Kontrakt 8 12 – 18 (43 – 59) 
 
 
 
 
Derde klasse B 
 
bye – Prometheus 3      – 18      
Tuinen & Akkers 4 – Prometheus 3 11 – 19 (33 – 53) 
Prometheus 3 – Kontrakt 10 11 – 19 (44 – 66) 
Prometheus 3 – Beter Zicht 8   7 – 23 (36 – 81) 
De Gaech 4 – Prometheus 3 23 –   7 (55 – 12) 
Prometheus 3 – Pijnacker 9   7 – 23 (64 –107) 
bye – Prometheus 3      – 18   
 

Eindstand: 
 

1. Kontrakt 1 121 (+ 84) 
2. Berkel 3 120 (+ 86) 
3. Gisolf 1 112 (+    52) 
4. Pijnacker 4 101 (– 10) 
5. ZBC-ZIA 7 98 (– 21) 
6. Bleiswijk 3 98 (– 39) 
7. De Sprinter 2 97 (– 54) 
8. Prometheus 1 87 (– 98) 

 
 
 
Eindstand: 
 

1. De Gaech 7 124 (+ 89) 
2. Kontrakt 6 121 (+ 66) 
3. Prometheus 2 110 (+ 26) 
4. Overslag 1 106 (– 4) 
5. Paris 2 102 (– 38) 
6. Kontrakt 8 101 (– 42) 
7. Nootdorp 4 84 (– 97) 
 

 
 
 
Eindstand: 
 

1. Pijnacker 9 135 (+ 135) 
2. Beter Zicht 8 121 (+ 56) 
3. De Gaech 4 121 (+ 52) 
4. Tuinen & Akkers 4 104 (– 38) 
5. Kontrakt 10 97 (– 72) 
6. Prometheus 3 87 (– 133) 

 

 
 
 
De districtsviertallencompetitie is voor B.C. Prometheus nog teleurstellender verlopen dan vorig jaar. Twee 
seizoenen geleden promoveerde het eerste team naar de Hoofdklasse. Vorig jaar degradeerde men weer naar de 
eerste klasse en dit seizoen degradeerde men zelfs naar de tweede klasse. Het tweede team degradeerde vorig 
seizoen nogal knullig uit de tweede klasse, ondanks vier overwinningen (en ‘slechts’ drie nederlagen). Het is het 
tweede team niet gelukt om te promoveren naar de tweede klasse. Ook het derde team presteerde slechter dan vorig 
seizoen. Toen werd er in de derde klasse nog een plaats in de middenmoot behaald, maar dit seizoen speelde het 
derde team geen rol van betekenis. 
 

4 December 2004 
 



 

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, niet 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  wat 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 het 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 wij 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 (zonodig opruimen, afwassen, etc.) en volgt aanwijzingen op. 
En hier loopt het af en toe 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. Rokers: attentie!!! 
Sleutel halen en afgeven aan de bar. 
 
 
Januari 2005 
 
Willem de Bruin 
Gerda Janssen 
Jaap de Jong 
Gerrit Vermeer 
 
Februari 2005 
 
Ab Groen 
Riet Groen 
Gert Mur 
Wil Sosef 
 
Maart 2005 
 
Anton van Harberden 
Leo Pruijsers 
Corry de Vreede 
Frans de Vreede 
 

 
 
April 2005 
  
Dick van Blitterswijk 
Ans Christiaanse 
Hans van Geest 
Hermien van Geest 
 
Mei 2005 
 
Lucie Bolwidt  
Gerrit Hakvoort  
Andrew Hale 
Menny Oudijn 
 
September 2005 
 
Loek Jansen 
Karel Mulder 
Cees Vermeulen 
Ria Vermeulen
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Agenda Algemene Ledenvergadering 4 januari 2005 
 
19.30 uur in onze speelgelegenheid: 
Kantine Hoofdgebouw, 
Michiel de Ruyterweg 10, 
2628 BA Delft 
tel 015-2786462. 
 

1.    Opening door de voorzitter en mededelingen. 
 
2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 januari 2004. 
 
3.   Jaarverslag van de Secretaris. 
 
4.  Financiën. 
 (a) Verslag van de kascontrolecommissie. 
  (b) Jaarverslag van de penningmeester. 
  (c) Mutaties kascontrolecommissie. 
 (d) Begroting 2005. 
 
5.  Verslagen van en mutaties in de overige vaste commissies. 
 (a) Technische Commissie. 
 (b) Commissie van Beroep. 
 (c) Redactie Clubblad. 

(d) Lustrumcommissie. 
 
6.  Jaarprogramma 2005 - 2006. 
 
7.  Bestuursverkiezing. 
 
     Reglementair aftredend zijn: 
  Penningmeester:  mw. A.E. Heijmans 

 Commissaris:   dhr. M.E. Russel 
 

Beide bestuursleden 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. 
  
9.  Wedstrijdzaken. 
  
10. Rondvraag. 
 
11. Sluiting. 
 
 
 
De vergadering zal ± 1.30 uur duren; daarna wordt er nog een paar ronden gebridged. 
 

6 December 2004 
 



 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 januari 2004 
 
Van: Ton Mulder 
 
 
Aanwezig: het bestuur: Rossend Llurba (voorzitter), Arné Heijmans (penningmeester), Ton Mulder (secretaris),   
Nico Heinrichs (commissaris), Milton Russel (commissaris) en 36 leden. 
 
 
Afmeldingen: het echtpaar Hom. 
 
1.  Opening: 

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

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 07-01-2003 worden ongewijzigd gearresteerd. 
Ab Groen leest nu de notulen en vindt dat hij meer tijd nodig heeft. Antwoord: het EI met de notulen is  
een week geleden al uitgedeeld. 

 
3.  Jaarverslag: 

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

a) Verslag van de kascontrolecommissie: 
Anton van Harberden en Wim de Bruin hebben de boeken gecontroleerd. Anton complimenteert de 
penningmeester voor al haar werk, goed verantwoord en voorzien van een duidelijke toelichting.  
Wegens automatisering geen dik kasboek meer. Hij stelt decharge voor. 

b) Financieel jaarverslag: 
 Arné: de cijfers kunnen voor zich spreken. Heeft iemand behoefte aan een toelichting? 
 Gerda Janssen vraagt hoe de post diversen 2003 te verklaren is. Arné legt uit. 
 Gerda Janssen vraagt waar de omzet van de bar in het jaarverslag is terug te vinden. 

Arné: het bestuur heeft ooit (in een jaarvergadering) besloten de financiën van de bar apart te laten 
controleren door de kascommissie en niet gespecificeerd in het jaarverslag op te nemen. 

c) Mutaties in de kascontrolecommissie: 
Anton van Harberden treedt af, Wim de Bruin wordt voorzitter, Gerda Janssen wordt lid en Ab Groen  
wordt reservelid. De voorzitter dankt de commissie. 

d) Begroting 2004: 
 Gerda Janssen: is het al zeker dat de beginnerscursus gegeven wordt? Nee, er hebben zich nog niet  
 genoeg cursisten aangemeld. Dus: geef het door !…. (De kosten bedragen niet € 75,- maar € 55, -) 
 Gerda Janssen: heeft niemand een attentie gehad ? Daar is geen aparte post voor. 
 Dat is verweven met de administratiekosten. 
 Verzoek om volgend jaar attenties en administratie apart te registreren. 
 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. 
In december hebben de commissarissen Nico Heinrichs en Milton Russel een advies uitgebracht voor de 
herfstcompetitie (zie bij punt 6, concept jaarprogramma 2004). Ruud stelt voor i.v.m. het vertrek van Jan 
van Wilpe dit te bekijken met de nieuwe T.C. Roelof Koekoek is bereid deel te nemen aan de TC. 

b) De Commissie van Beroep: 
De voorzitter, Eric Winkel: het is niet nodig geweest om bij elkaar te komen hetgeen betekent dat de 
arbitrage van goede kwaliteit is (applaus). 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:  
 We hadden dit jaar weer twee keer een EI; we hebben graag kopij vanuit de leden, zodat we vaker een EI  
 kunnen aanbieden. De voorzitter dankt de commissie.  
d) De lustrumcommissie “slaapt”. 
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6.  Jaarprogramma 2004 – 2005: 
Concept jaarprogramma:  
De voorzitter: er doen steeds minder paren mee met de districtsviertallencompetitie (DVC). Daarom hoeft  
de herfstcompetitie niet meer te fungeren als voorbereiding op het viertallen, wat betekent dat niet met de 
butlertelling gerekend hoeft te worden. De herfstcompetitie houdt wel zijn selecterende functie. Het bestuur  
stelt voor: De herfstcompetitie wel topintegraal maar met parentelling en de tussencompetitie als een gewone  
competitie met degradatie en promotie en natuurlijk een bescherming voor de paren die wel mee doen met de  
DVC. De T.C. zal zich hierover beraden. 
Ab Groen: ik lees de klacht dat er weinig paren meedoen met de DVC. Waarom speelt dan een bestuurslid mee  
voor een andere vereniging? 
Arné:  toen ik ging viertallen had Prometheus veel vaste viertallenteams en de andere vereniging (waar ik ook 
in het bestuur zit) had meer viertalspelers nodig. 
Ab Groen: blij dat de Butlertelling afgeschaft wordt. 
Ineke Winkel: zeker omdat het zo lang duurt. 
Karel Mulder: kan de mening gepeild worden? 
Stemming:  vóór Butlertelling: 13 stemmen 
   vóór parentelling: 11 stemmen 
   geen mening: 12 stemmen. 
De T.C. zal in het overleg met deze uitslag rekening houden. 
Eric Winkel: kunnen de speciale avonden  zoals 23 december, 30 december … anders ingevuld worden dan  
een standaard speelavond? Ook hierover zal de TC beraadslagen. 

 
7.  Bestuursverkiezing: 

De voorzitter, R.Llurba, de secretaris, A.C. Mulder en de commissaris N.J.A.Heinrichs zijn reglementair  
aftredend. Mw. Mulder en de heer Heinrichs stellen zich herkiesbaar maar de heer Llurba vindt dat hij na 6 jaar  
zijn functie moet overdragen. De heer E. Winkel stelt zich verkiesbaar en voegt zich onder applaus bij het bestuur.  
Over de taakverdeling wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering beslist. 

 
8. Huishoudelijke gang van zaken / speelgelegenheid: 

a) Corvee: Arné: over het algemeen loopt het corvee goed. Vrijwel iedereen is wel zo sportief om zijn/haar deel  
daarin te nemen. Om de kosten laag te houden en dus niet de contributie aanzienlijk te moeten verhogen is het 
noodzakelijk dat de leden zelf corvee doen. 

b) Arné: zorgt al jaren voor de bevoorrading van de bar. Het wordt tijd dat iemand die taak van haar overneemt.  
 Marijke en Jack Graveland  bieden zich aan. Zeer luid applaus.  
 De bar loopt goed. De voorzitter bedankt Paul. Applaus. 
c) De rookregel: de voorzitter geeft aan dat per 01-01-2004 er niet meer in het gebouw gerookt mag worden.  
 De rokers zullen naar buiten moeten. Er is begrip voor het ongemak, maar het bestuur is hiervoor niet verant- 
 woordelijk; dit wordt opgelegd. Sommige leden hebben hier veel moeite mee; misschien kan er in de toekomst  
 iets geregeld worden. Voor nu is de enige optie: na 2 ronden een rookpauze van maximaal 6 minuten, zodat de  
 rokers buiten een sigaret kunnen nemen. Rokers en niet-rokers zijn niet enthousiast over deze mogelijkheid. 

 
9. Wedstrijdzaken: 

a) Met het viertallen zijn de Prometheusteams niet zo succesvol geweest: de teams 1 en 2 zijn gedegradeerd, 
team 3 heeft zich gehandhaafd. Zie verder bij punt 6. 

b) Jacek Offierski heeft het beheer van de website overgedragen aan Roelof Koekoek. De voorzitter dankt 
Jacek (die niet aanwezig is). 

 
10. Rondvraag: 

Loek Jansen: Het is mogelijk af te melden via de website. Is het ook mogelijk om op de website aan te geven  
wie er, bij afwezigheid van de partner, voor die avond een partner zoekt? Roelof zal daar aandacht aan schenken. 
Anneke Nonhebel: bij drives is het altijd slecht te verstaan wie op welke plaats geëindigd is en dus naar “de” tafel  
kan gaan. Is een geluidsinstallatie mogelijk? Rossend: dat is eerder geprobeerd, maar zonder succes. Misschien  
heeft de volgende voorzitter een duidelijke stem. 
Eric Winkel: het ledental loopt terug; is de reden daarvoor bekend bij het bestuur? 
Verschillende factoren spelen een rol: “oudere” leden gaan liever ‘s middags spelen, sommige leden vinden de zaal  
niet gezellig en nu weer de rookregel. 
De voorzitter heeft hierover contact met het moederbestuur: het aantal niet-TU-leden mag (of zal binnenkort mogen)   
groter zijn. 
Jan Zuiderwijk: volgens de statuten hoeft nu nog maar 50% TU-lid te zijn, maar ook dit aantal wordt niet strikt  
gehanteerd. 

8 December 2004 
 



 

Eliza Guse: wordt er binnen de universiteit reclame gemaakt?  Via het maandblad en Delta. 
Misschien kan dat wat nadrukkelijker. 
Ab Groen: als een lid 25 jaar bij deze vereniging speelt, wordt daar dan iets aan gedaan? 

 Bij het lustrum krijgen de leden die tijdens de afgelopen 5 jaar zolang lid waren een kleinigheid. 
 
11. Sluiting: 

De voorzitter wil de aanwezigen danken maar eerst neemt Arné het woord: zij heeft 6 jaar in het bestuur  
mogen werken onder voorzitterschap van Rossend die iedereen ruimte gaf voor eigen verantwoordelijkheid  
en functioneren naar eigen idee. Zij kijkt met heel veel plezier daarop terug. Zij dankt de voorzitter (en  
overhandigt een flesje rode wijn. Jaren geleden heeft een lid (Truus Schreuder) voorgesteld: ga bij zo’n  
gelegenheid toch eens met elkaar eten. Zij vindt  het dan ook als penningmeester verantwoord om Rossend  
“uit te eten”. Ook Rossend heeft het een prettige tijd gevonden; hij dankt iedereen en sluit de vergadering 
om 20.30 uur. 
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Jaarverslag 2004 van bridgeclub Prometheus 
 
Van: Ton Mulder 
 
 
Samenstelling van bridgeclub Prometheus: 
Dit jaar is ons ledenaantal teruggelopen: 13 leden hebben opgezegd en 5 nieuwe leden hebben dit gat moeten 
opvullen. 
 
Organisatie: 
Het bestuur bestond in 2004 uit: 
Voorzitter  : Eric Winkel 
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: 
 
Naast de 5 competities zijn er ook verschillende 
drives gespeeld. Helaas was het voor één drive de 
laatste keer: de drive om het TU-kampioenschap. De 
TU doet niet meer mee met de interacademiale 
sportdag; er is dus ook geen bridge-
vertegenwoordiging meer nodig. 
 
Hieronder van de verschillende drives en competities 
de 5 paren met de hoogste score: 
 
De Kerstdrive van 2003 (23-12-2003): 
 
1. Guse   - Moors  62,20 % 
2. Koekoek   - van Noort 60,71 % 
3. Harmsen  - Jutte  58,93 % 
4. Romeijn   -  van Velzen 58,78 % 
5. Hakvoort  - Llurba  56,10 % 
 
 
 
Ruitenboer (27-01-2004): 
 
1. Nijland   - Nijland 65,15 % 
2. Groen  - Vermeulen 59,32 % 
3. Ruiterman - Winkel  59,09 % 
4. Faessen  - de Vreede 56,82 % 
5. Llurba  - de Vreede 56,44 % 
 
 
 
 

TU-kampioenschap (02-03-2004): 
 
1. Schrumpf - van der Zanden 61,59 % 
2. van Harberden - Pruijsers 59,38 % 
3. Mostert - Roest 58,85 % 
4. Oudijn   - de Vreede 57,16 % 
5. Boot - Graveland 56,77 % 
 
 
 
Paasdrive (06-04-2004): 
 
1. Graveland  - van Laarhoven 68,01 % 
2. Heijmans - Winkel 66,52 % 
3. van Blitterswijk  - de Bruin  61,61 % 
4. Mur - Schimmel 60,42 % 
5. Hakvoort - Heinrichs 59,52 % 
 
 
 
Slotdrive (01-06-2004): 
 
Jansen - Mulder 65,05 % 
Heijmans - Winkel 64,17 % 
de Jong - Vermeer 58,80 % 
Romeijn - van Velzen 57,78 % 
Hom - Hom 57,41 % 
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Sinterklaasdrive (30-11-2004): 
 
1. Guse - Moors   62,66 % 
2. van Harberden  - Pruijsers    62,50 % 
3. Hakvoort - Llurba   62,18 % 
4. Nijland - Nijland   61,54 % 
5. de Vreede - Winkel   59,81 % 
 
 
Wintercompetitie (2003/2004): 
 
Eindstand groep A: 
 
1. Jansen - Mulder   56,06 % 
2. Koekoek - van Noort  55,68 % 
3. Heijmans - Winkel   54,07 % 
4. van Blitterswijk - de Bruin   53,02 % 
5. Guse - Moors   52,97 % 
 
Eindstand groep B: 
 
1. Croon  - Croon   56,94 % 
2. Leijder - Winkel   56,46 % 
3. Graveland - van Laarhoven 55,02 % 
4. Cool  - van der Zanden 54,06 % 
5. Heinrichs - Russel   53,94 % 
 
 
Voorjaarscompetitie (2003/2004): 
 
Eindstand groep A: 
 
1. van Blitterswijk  - de Bruin   59,46 % 
2. van Harberden - Pruijsers   54,36 % 
3. Koekoek - van Noort   53,49 % 
4. Romeijn - van Velzen  52,86 % 
5. Guse  - Moors   52,78 % 
 
Eindstand groep B: 
 
1. Boonmann - Kuijntjes   55,07 % 
2. Heinrichs - Russel   54,85 % 
3. Faessen - de Vreede   54,81 % 
4. Groen  - Vermeulen  52,60 % 
5. Bolwidt - Hale    52,54 % 

Herstcompetitie (2004/2005): 
 
1. Guse  - Moors  56,73 % 
2. Koekoek  - van Noort  55,93 % 
3. van Blitterswijk  - de Bruin  54,07 % 
4. Jansen - Mulder  53,59 % 
5. de Jong  - Vermeer  53,44 % 
 
 
Tussencompetitie (2004/2005): 
 
Eindstand groep A: 
 
1. Heijmans - Winkel 57,53 % 
2. Nijland - Nijland 53,90 % 
3. Guse   - Moors 51,39 % 
4. Jansen - Mulder 51,15 % 
5. Groen  - Janssen 49,78 % 
 
Eindstand groep B: 
 
1. Bolwidt  - Hale   56,74 % 
2. Harmsen  - Jutte   55,66 % 
3. Groen  - Vermeulen 54,60 % 
4. Mur  - Schimmel  53,35 % 
5. Croon  - Croon  52,22 % 
 
 
Eindstand clubkampioenschap (2003/2004): 
 
1. van Blitterswijk  - de Bruin   10 pnt. 
    Koekoek - van Noort   10 pnt. 
3. de Jong - Vermeer   21 pnt. 
4. Heijmans - Winkel   23 pnt. 
5. Guse  - Moors   25 pnt. 
    Jansen - Mulder   25 pnt. 
 
 
Eindstand slemklassement (2003/2004): 
 
1. R. Koekoek      33 pnt. 
    E. van Noort      33 pnt. 
3. A. van Harberden     29 pnt. 
4. L. Pruijsers      27 pnt. 
5. A. Romeijn      26 pnt. 
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Concept Jaarprogramma Seizoen 2005-2006 
 
Van: Milton Russel 
 
 
 
2005 augustus 30 Vrij spelen 
 september  6 HC 1 
  13 HC 2 
  20 HC 3 
  27 HC 4 
 oktober 4 HC 5 
  11 HC 6 
  18 Vrij spelen of iets anders 
  25 TC 1 + DV 1 
 november  1 TC 2 + DV 2 
  8 TC 3 + DV 3 
  15 TC 4 + DV 4 
  22 TC 5 + DV 5 
  29 Sinterklaasdrive 
 december  6 TC 6 + DV 6 
  13 TC 7 + DV 7 
  20 Kerstdrive 
  27 Gesloten (geen bridge) 
2006 januari 3 Nieuwjaarsreceptie + jaarvergadering 
  10 WC 1 
  17 WC 2 
  24 WC 3 
  31 Ruitenboer 
 februari 7 WC 4 
  14 WC 5 
  21 WC 6 
  28 VC 1 
 maart 7 VC 2 
  14 VC 3 
  21 VC 4 
  28 VC 5 
 april 4 VC 6 
  11 Paasdrive 
  18 SC 1 
  25 SC 2 
 mei 2 SC 3 
  9 SC 4 
  16 SC 5 
  23 SC 6 
  30 Slotdrive 
 
 
HC Herfstcompetitie Parencompetitie, topintegraal 
TC Tussencompetitie Parencompetitie (met promotie/degradatie) 
DV Districtsviertallen  
WC Wintercompetitie Parencompetitie in 2 of 3 groepen 
VC Voorjaarscompetitie Parencompetitie in 2 of 3 groepen 
SC Slotcompetitie  Butler- / Parencompetitie in 2 of 3 groepen 
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