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Daar ‘issie’ eindelijk weer! 

Laag pitje… 

Beste bridgers, 
Het was even stil vanuit de PRC, maar we zijn er weer en 
draaien op volle toeren. Er moesten wat interne puntjes 
op de i worden gezet, maar dat is nu helemaal mooi 
rond en gaan wedus weer met frisse moed van start. 
 

Els, Helmi en Michelle 
 
-Zaterdag	2	februari	2019-	

	
Meld	u	zich	nu	alvast	aan…	

voor	de	20e	bridge	marathon!	
We	spelen	dan	van	10u	tot	22u	
en	de	kosten	zijn	€	70	per	paar.	

incl.	lunch	en	diner	

Een getrouwd koppel is aan het bridge spelen en 
Zoals dat bij bridgen gaat, de hele avond hebben 
ze al ruzie gemaakt. Het volgende spel is het weer 
het zelfde; mijn man moest harten spelen zegt de 
vrouw en de man is geenszins akkoord. Als het spel 
gedaan is zegt de man" ik stop er mee" en hij gaat 
naar buiten. Een medespeler gaat de man achterna 
om hem te sussen. Na een tijdje komt de medespeler 
terug binnen en de vrouw vraagt" wat is hij aan 
doen?" "Hij is tegen de muur aan plassen" zegt de 
medespeler. "Wel" zegt de vrouw", dat is nu de 
eerste keer van de avond dat ik weet wat hij echt 
in zijn hand heeft." 
 

Speldjes	
	

De	volgende	leden	zullen	binnenkort	weer	een	
certificaat	ontvangen;	
Bea	Oudijk,	Louise	Swart,	Hen	de	Roodt,	Huug	van	Dijk,	
Els	Huurman,	Yvonne	Versteeg,	Marga	Grootendorst,	
Niek	van	Termeij	&	Stefan	Kras	

Partner gezocht! 
 

Marcel Streefkerk 
zoekt nog een 

gezellige partner voor 
de marathon… 

 



Zondag 20 januari 2019 

aanvang 13.00 uur tot ca 17.30 uur 

Denksportcentrum de Lombard, Rotterdam 

€ 10,-- per paar, betalen aan de zaal of  
overmaken naar: 
IBAN: NL91INGB0000543619 (ING BANK N.V.) 
t.n.v. Penn Ned Bridgeb Distr Rot, Oud-Beijerland 

via: NBBRotterdam@gmail.com 

010-4201346 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bridge Club Waddinxveen 
lid NBB clubnummer 5017 

 

info@bcwaddinxveen.nl 

Bridgelocatie:  
Anne Frank Centrum 
Jan van Bijnenpad 1 

2742 VS Waddinxveen 

Bestuur: 
Leo de Jong, Marion Geluk, 

Willem van Oudshoorn, Niels Hart, 
Agnes Laport en Michelle Verkerk  

Wist u dat? 
 

• U zich in kunt schrijven voor het bridgeweekend 
• Michelle tegenwoordig in het bestuur zit namens 

de PRC 
• Er binnenkort een bridgewedstrijd komt tussen 

BCW en Honkvast 
• U als lid achteraf korting krijgt op deelname aan de 

kroegentocht en marathon? 

ARBITRAGE 
 

Een veel voorkomend misverstand: Als de arbiter er bij 
wordt gehaald, lijkt het alsof dat ten koste gaat van het 
plezier dat men aan zijn avondje bridge beleeft. Als je in 
de huiskamer bridge speelt, doe je dat meestal 
uitsluitend voor je plezier. Je neemt het niet zo nauw 
met regeltjes en als iemand een keer een vergissing 
maakt, dan laat je dat gewoon herstellen. Onder het 
motto "we spelen niet met het mes op tafel" worden de 
meeste fouten "met de mantel der liefde" bedekt. Toch 
is het helemaal geen probleem om de arbiter erbij te 
halen. Doe dat dus gerust!  
Je kunt terecht bij; Lenie Goor, Ronald Velgersdijk, Frits 
van Zoest en Laurens Hoedemaker 

---  Voor iedereen een bridge-vol 2019!  --- 

Materiaalbeheer	
	

Ellen	Verkerk	stopt	vanaf	heden	
met	het	materiaalbeheer,	maar	de	
opvolgers	staan	alweer	gereed.	
Bedankt	Rita	de	Leede	en		
Anjo	Venema!	
 

 INTRODUCTIE TOERNOOI 
 
Zou u het leuk vinden om uw vrienden, kennissen, buren of graag 
eens een middagje samen met uw kind/kleinkind of familie lid 
eens kennis te laten maken met Bridge? Kent u iemand die al 
jaren twijfelt of Bridge wel leuk genoeg is om te leren? 
 
Bij ‘de Lombard’ leert uw partner met een docent de beginselen 
van Bridge. Na ongeveer 1 ½ uur is uw partner in staat om samen 
met u een klein toernooi te spelen volgens de regels van mini-
bridge. Het kan ook zijn dat u met een jongere of oudere 
generatie gewoon een gezellige dag wilt doorbrengen maar dan 
gelijk wilt laten zien waarom u Bridge zo leuk vindt. Voor de 
kinderen zullen er ruim voldoende traktaties en limonade zijn, voor 
de volwassenen bieden wij een kopje koffie/thee aan met iets 
lekkers. Aan het eind van de dag hebben wij een leuke prijzentafel 
om iedereen die meegedaan heeft op passende wijze met een 
aardigheid te belonen. 
  


