
Van de voorzitter 

Wat is kerst zonder kerstdrive? Wat is oudjaar zonder oliebollendrive? Wat is nieuwjaar zonder elkaar 
op de club het beste te kunnen wensen? 

Op het moment dat ik dit schrijf (half november) heb ik geen idee hoe de feestdagen er voor onze leden 
privé en op de bridgeclub uit zullen zien. 2020 is een moeilijk jaar geweest. De hele maatschappij raakte 
ontwricht en op onze bridgeclub hebben we er ook veel van gemerkt. Het gemis van vele 
bridgeavonden staat natuurlijk in geen verhouding tot wat mensen hebben meegemaakt die door het 
virus ernstig zijn geraakt. 

Het is lastig te voorspellen wat 2021 ons zal gaan brengen en heb geen idee wat een vaccin zal gaan 
brengen of hoe het virus zich ontwikkelen zal, maar ik ben hoopvol gestemd doordat ik dit jaar heb 
gezien hoe veel leden met elkaar de schouders eronder hebben gezet. 

Veel vrijwilligers die telkens hun plannen maar om moeten gooien bij nieuwe richtlijnen van de regering. 
Veel vrijwilligers die willen bijspringen in extra taken zoals de bar, organiseren van StepBridge en het 
schudden van spellen. Door de inzet van veel leden voor onze club heb ik er vertrouwen in, dat 2021 
een mooi jaar voor onze club zal gaan worden. Ik ben er trots op, dat ik voorzitter van deze club mag 
zijn. Ik wens alle leden en hun naasten hele fijne feestdagen en veel goeds en een goede gezondheid in 
2021. 

Niels Hart 

     
 
 

                  
 
  
 
 
 

Meesterpunten 
De NBB heeft de volgende certificaten uitgereikt: 
500 MP = clubmeester  
Ellen Boot 
2000 MP = districtsmeester 
Janny van Hees 
Brigitte Kooter 
Wim Brand 
Hans Hilgevoord 
Henk Hilgevoord 
Leo de Jong 
Nel Nieuwesteeg 
5000 MP = regionaalmeester 
Sylvia Versluis 
15000 MP = bondsmeester 
Corrie Looijestijn 
 
De NBB reikt de certificaten en insignes een paar keer 
per jaar uit. Zodra deze ontvangen zijn, en wij weer 
fysiek kunnen bridgen in het AFC, worden deze aan de 
leden aangeboden. 
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Heeft u kopij en/of 

vragen naar 

aanleiding van de 

nieuwsbrief? 

PRC@bcwaddinxveen.nl 

 
              Mw. Hetty Goedvolk – Blok      4-09-1928 - 4-09-2020 

 

Op de dag dat zij twee en negentig jaar werd overleed Hetty Goedvolk.     

Zij was met de heer Henny Jenné de initiatiefnemer tot oprichting van onze bridgeclub. In 1960-61 was 

café-restaurant Royal Inn aan het Wilhelminaplein op de vrijdagavond een ontmoetingspunt van oud en 

nieuw Waddinxveners. De familie Goedvolk kwam uit Boskoop aan de Wilhelminasingel wonen. Aan de 

bar van Royal kwam Hetty in gesprek met Henny Jenné en u raadt het al het ging over bridge en of het niet 

mogelijk was een club te beginnen. Afgesproken werd dat ieder voor zes paren moest zorgen. Ik kreeg als 

bijna buurman van Hetty de opdracht om aan mensen die bij mij in de tandartsstoel kwamen, te vragen of 

ze soms bridgen. Zo is dus de club in 1961 van start gegaan.      

Hetty bleef lid tot zij 35 jaar geleden met haar man naar Renesse verhuisden en lid werd van Bridgekring 

68 in Haamstede. Daar zou zij tot dit voorjaar (corona-crisis) blijven spelen ondanks een steeds slechtere 

gezondheid, maar haar bekende humor had ze tot het einde. Zij was verder in de gelukkige omstandigheid 

dat haar dochter (ook Hetty) en partner de laatste jaren bij haar woonden en verzorgden. 

Correspondentieadres: Jan Van Renesseweg 25 4325 GP 

Dick Schutte 

 

In memoriam 
 
Op 15 oktober 2020 is Lien Oosterveer-Flaton 
overleden. Zij is 67 jaar geworden. De 
crematieplechtigheid werd op donderdag 22 
oktober gehouden. 
 
Wilt u een kaart sturen, dan is het 
correspondentieadres: 
J. Oostenrijk-Oosterveer 
Antares 12 
2743 MA  Waddinxveen 

 

STEPbridge 
 
Vind je het leuk om ook 
eens online te spelen? 
Vele leden van de club 
zijn al lid. En als je lid 
bent van de NBB krijg je 
korting. Ik speel zelf 
ook; zoek mij eens op! 
Ik heet daar gewoon 
ElsHH ☺. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 

 
 
  

Vrienden van BCW 

Ruitenboer 2020  
door Olga Mol 

 

Zondag 20 september werd de halve finale Ruitenboer 2020 gespeeld. Vanwege de situatie rond 
corona kon dit jammer genoeg niet aan tafel plaats vinden, maar het was al fijn dat de Nederlandse 
Bridge Bond de wedstrijd toch kon laten doorgaan op Stepbridge. 
 
Twee paren van BC Waddinxveen speelden deze halve finale, Guus Kok – Dick Twigt en  
Agnes Laport – Laurens Hoedemaker. Deze laatsten spelen sinds het voorjaar regelmatig samen op 
Stepbridge op een clubavond van de vereniging. Immers: ik koos ervoor om niet op Stepbridge te 
gaan spelen met Laurens, en voor Hanneke Andringa gold hetzelfde in haar partnership met Agnes. 
En zo gingen Agnes en Laurens één keer in de week samen Stepbridgen. Dat beviel, en dan is het 
spelen van een halve finale Ruitenboer natuurlijk een kers op de taart. 
 
En het was niet alleen leuk, het resultaat was er ook naar: een 2de plaats met 61,42% in een 
deelnemersveld van 126 paren, en plaatsing voor de finale. Helaas lukte dat Guus en Dick niet. 
Onderstaand spel bezorgde Agnes en Laurens wel een lach op het gezicht:  
 
West – Agnes:     Oost – Laurens : 
V852      HB6 
AT4      V9732 
76      B92 
B864      H3 
 
De bieding ging als volgt: 
Z Agnes  N Laurens 
   1Ru 1Ha 
1Sch 2Ha  3Ru pas 
pas 3Ha  pas pas 
pas 
 
De tegenpartij bleek 3SA te kunnen spelen op 23 punten, een contract dat diverse keren werd 
geboden en gemaakt. Maar als je dat niet aandurft kun je toch tenminste 10 of 11 slagen oprapen in 
Ruiten voor een score van +130 of +150.  
Voor Agnes en Laurens zou dat –130 zijn geweest voor 60%, en –150 zou hen slechts 38% hebben 
opgeleverd. Nu echter gingen ze zelf 2 down in 3Ha voor een score van –100, wat hen een 
percentage opleverde van 85%.   
 
Volgens het boekje dat door de NBB altijd na afloop wordt gegeven aan de deelnemers, hadden 
Laurens en Agnes helemaal niet mogen tussenbieden. Dan was de tegenpartij ongestoord in 3SA 
terecht gekomen, het juiste contract voor NZ. Maar elk bod van NZ zou dus beter zijn geweest dan 
het tegenspelen van 3 ongedoubleerde Harten, want dat was de slechtste keus die ze konden maken. 
Het motto van dit spel is dus dat het vaak loont om agressief te bieden (zonder natuurlijk uit de 
bocht te vliegen!), dat de tegenstander daarvan in de war kan raken, en dat down gaan nog steeds 
geen ramp hoeft te zijn en een goede score kan opleveren. 
 
Agnes en Laurens hebben die zondag gezellig geStept en ook op de finale van 11 oktober kijken ze 
met voldoening terug, al verliepen de spellen iets minder positief. Met 151 paren eindigden ze na  
39 spellen in de middenmoot op een 77ste plek met 49,90%.  
 



 

Bridgeclub 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, 

Casper Heerma van Voss, Frits 

van Zoest, Niels Hart en Agnes 

Laport.  

 

                                                      KOFFERBRIDGE 
 

                                      
 
 

B.C Waddinxveen heeft 3 koffers beschikbaar om thuis te bridgen.  Een 

koffer bevat 24 spellen.  Elke koffer wordt 10 maal gespeeld. De uitslag, 

met spelverdeling, staat tussen de competitie uitslagen op de site. De 

speler waarvan het e-mailadres bekend is krijgt de uitslag ook 

persoonlijk toegezonden. Tevens is er per koffer een prijsje 

beschikbaar. De koffers zijn te verkrijgen op de speelavonden en bij 

Roel Kamminga thuis. Adri Hageman is plaatsvervanger op de 

speelavonden. De prijs per keer spelen is € 4,00.       

Vooral in deze corona tijd is het een plezier om toch thuis te kunnen 

bridgen. 

 

Roel Kamminga.                                                                                                                                              

Junolaan 8.                                                                                                                                                                                                      

2741TJ Waddinxveen.                                                                                                                                                                           

E-mail: roelkamminga@hotmail.com.                                                                                                                                                 

Tel. 0182-615836 of 0649908751. 
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