
Van de voorzitter 

 

De narcissen zijn al bijna uitgebloeid, het zonnetje wordt sterker en schijnt al wat vaker; de vogeltjes 

fluiten en de eenden kwaken: de lente is begonnen! ….maar helaas nog geen bridge in het Anne Frank 

Centrum. Buitengewoon teleurstellend, maar als ik dan zie hoe vrijwilligers toch op allerlei fronten voor 

onze club bezig zijn dan doet me dat erg goed. Het is een eer om van deze vereniging voorzitter te 

mogen zijn.  

Alhoewel we nu nog alleen online bridgen zijn we telkens bezig hoe we weer kunnen bridgen in de zaal 

en ook een ALV kunnen gaan houden. Nooit gedacht dat ik elke keer zo naar persconferenties uitkeek 

voor wat er mogelijk zou worden. Zodra het mogelijk is gaan we weer in de zaal beginnen, we schrijven 

de rest van dit seizoen nog niet af en bereiden ook zomerbridge voor. Tot die tijd ben ik blij met het 

contact met de leden op Step of de leden die ik bij een wandeling of fietstocht tegenkom. Ik val wat in 

herhaling, maar denkt u ook aan leden die wat minder mensen zien of het momenteel wat moeilijker 

hebben? Wij zijn graag een vereniging met elkaar en voor elkaar (al proberen we aan de bridgetafel van 

de ander wel te winnen…). Betere tijden komen er echt aan en laten we uitkijken naar onze avonden in 

het AFC met het maximumaantal mensen erin. 

Niels Hart 
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Meesterpunten 
De NBB heeft de volgende meesterpunten 
certificaten en onderscheidingen uitgereikt: 
 
Ze zijn nog niet uitgedeeld i.v.m. corona. 
 
500MP: 
Ineke van der Knaap 
Ron van Sintanneland 
2000MP 
Rita de Leede 
5000 MP 
Ronald Velgersdijk 
10000MP 
Willem van Oudshoorn 
 
 
 
 

Heeft u kopij en/of 

vragen naar 

aanleiding van de 

nieuwsbrief? 

PRC@bcwaddinxveen.nl 
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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 ☺. 

Op de internationale vrouwendag stond er zomaar ineens de 
wethouder voor de deur met een prachtige bos bloemen. Ik was 
genomineerd door Niels. 
Wat een verrassing. En wat een eer. Heel erg bedankt, dit soort dingen 
geven een extra kleur aan je dag. Sylvia Versluis 



 

 
 
 

Bronvermelding: deze Tips komen uit Bridge Magazine 2 van Februari 2021  
 
 
Tips voor bridgen op laptop of computer: 
 
- Is de accu van je laptop vol, zodat je apparaat tijdens het spelen niet uitgaat? 
- Check of de screensaver niet te snel je laptop of computer vergrendelt als je  
   het apparaat even niet gebruikt (bijvoorbeeld als je dummy bent). 
- Sluit een groot scherm aan op je laptop, zodat je makkelijk meerdere         
schermen tegelijkertijd kunt openen, eenvoudiger kunt chatten en grotere   
kaarten ziet. 
- Zit op een goede (bureau)stoel, eventueel met een kussentje in de rug.  
- Probeer eens andere instellingen onder de knop ‘opties’. Denk aan een    
andere achtergrondkleur, of een diagram in plaats van speelkaarten. 
- Vergeet niet af en toe te bewegen, vooral als je dummy bent. Drink en eet 
regelmatig. 
- Houd de emoties onder controle bij het chatten (geen hoofdletters of 
uitroeptekens gebruiken) en wees grootmoedig bij het accepteren van miskliks 
door de tegenstander. 
- Lever zo min mogelijk commentaar op de speelwijze van je partner. Wil je per 
se evalueren, ga dan na afloop privé online een gesprek aan via bijvoorbeeld 
Skype, telefoon of WhatsApp-video 

  



  

Zo maar een spel 
Enige tijd geleden heb je een berichtje ontvangen over de rubriek “Vraag het aan 
Sylvia”.  
Vragen over bieden bij een bepaald spel of over het uitspelen van weer een 
ander spel kun je daar stellen. Dat hoeft niet alleen maar over Stepspellen te 
gaan.  
Eigenlijk zou je, als je een vraag over een heel specifiek spel hebt, die vraag ook 
aan de spelers zelf moeten kunnen stellen.  
Dit heb ik zelf een keertje gedaan naar aanleiding van het volgende spel: 

 
 
Ik vroeg aan Laurens op grond van welke informatie hij de sprong aandurfde naar 
7 SA ? Per slot van rekening wil ik ook nog wel wat leren. Ik vroeg dus of het een 
sprong in het duister was. Dit was het antwoord van Laurens 

Nee, die was beredeneerd. Theo biedt 5♣ terwijl ik maar zes punten hoef te 
hebben. Door het schoppenvolgbod weet ik dat zijn punten niet in schoppen 
zitten. Hij moet dus wel dichte ruiten hebben, want ik heb ook nog AB in zijn 
lange klaverenkleur. 
 
Ik vind het knap beredeneerd.  En ik heb weer wat geleerd.  
 
Frits 

 



Activiteiten 

Ongelooflijk dat het alweer een jaar geleden is dat we geconfronteerd werden met het coronavirus. 

Waar voor de één zo’n jaar omgevlogen zal zijn is het voor een ander tergend traag verlopen. Wat 

heeft dat virus een invloed gehad op het welzijn en welbevinden van iedereen. Het niet kunnen 

bridgen zal zeker van invloed geweest zijn. Maar zoals Niels de vorige keer schreef dat is minder 

belangrijk dan hetgeen mensen hebben meegemaakt die door het virus ernstig zijn geraakt. 

Binnen onze vereniging hebben we geprobeerd contact met u te houden. Elkaar niet meer wekelijks 

kunnen zien, maakte dat er niet eenvoudiger op. De contacten werden gedigitaliseerd. 

Je bent veelvuldig “lastiggevallen” met bridgevraagstukjes van Rob Stravers, met informatie over 

Stepbridge. Gelukkig hebben we in het begin van het seizoen kunnen bridgen in de zaal, maar dat is 

naar mijn gevoel alweer lang geleden. We moeten het doen met de avonden op Stepbridge. 

Inmiddels zijn er meer dan 75 avonden georganiseerd met een lijst van trouwe deelnemers. Als je 

nog nooit meegedaan hebt, zou ik je willen uitnodigen toch een keer de stap te zetten 

Waar je bij het spelen op het landelijke Stepbridge tegen totaal vreemden speelt, is het voordeel van 

onze eigen stepavonden dat je met en tegen eigen clubleden speelt. Alle deelnemers zijn in één 

poule ingedeeld, je komt clubleden tegen van andere avonden maar ook uit andere lijnen. Na elke 

ronde spelen de paren met ongeveer dezelfde score tegen elkaar. Dat het voor C- en D-spelers 

lastiger is wat hoger te eindigen is een nadeel. Ik hoop dat het kunnen bridgen dit ruimschoots 

compenseert. Heb je nog nooit meegedaan, ga het toch eens proberen zou ik zeggen. 

We zullen dit seizoen niet kunnen spreken over een clubkampioen of over een slemkampioen. Op 

onze site kun je wel bekijken hoe er op een avond gespeeld is en ook de stand na een bepaalde 

periode is te zien. Daar hoef je geen stepaccount voor te hebben. Zo kun je zien dat in het vierde 

kwartaal Ien en Willem op de maandag en Guus en Dick op de donderdag bovenaan geëindigd zijn. 

Natuurlijk kijk ik wel naar de paren die minstens drie kwart van het aantal keren hebben meegedaan. 

Eind maart kijken we weer naar de stand van het eerste kwartaal.  

Nu ik het toch over de site heb: je kunt veel informatie op onze site vinden. Om je een beetje te laten 

grasduinen heb je een lijstje met vragen van mij gekregen waarvan de antwoorden bijna allemaal op 

de site te vinden zijn. Iedereen kan het vinden, dus ook degene die niet met Step meedoen. In eerste 

instantie had ik gevraagd om de antwoorden uiterlijk woensdag 24 maart in te sturen. Nu er toch een 

nieuwe Up’s en Down’s uitkomt, plaatsen we de vragen daar ook nog een keer in. Als je mijn mail 

niet ontvangen had met die quizvragen kun je toch nog meedoen. De sluitingstermijn eindigt nu op 

maandag 5 april. 

Frits 

 
  



                                                   Quiz 
Hieronder nog een keer de quizvragen. Vrijwel alle antwoorden zijn te vinden op onze site. 

Voor een enkele vraag heb je het bridgeblad van februari nodig. De sluitingsdatum is 

verschoven naar tweede paasdag, 5 april. Stuur je antwoord naar frits@bcwaddinxveen.nl  

 

1. Wat is de oprichtingsdatum van BCW? 

 

2. Welk lid met minder dan 10 000 punten heeft in het jaar 2020 het grootste aantal 

meesterpunten vergaard? 

 

3. Welk bridgepaar is op de maandagavond in het seizoen 2019-2020 in ronde 5 in de 

B-lijn op de eerste plaats geëindigd? 

 

4. Waarvoor werd een oproep gedaan in de zomereditie van de Ups en Downs van 

2018? 

 

5. Wat kun je volgens de site aan Sylvia vragen? 

 

6. Volgens de ledenlijst zijn er 13 leden waarvan de achternaam met een G begint. Op 

welk huisnummer woont het 11e lid met een G? 

 

7. De derby tegen Honkvast is in 2020 door BCW gewonnen op basis van het IMP-

gemiddelde. Hoeveel was die uitslag? 

 

8. Wie was de wedstrijdleider bij de 20e marathon? 

 

9. Wat wordt volgens het wedstrijdreglement verstaan onder een ronde? 

 

10. Wat is volgens de NBB de grootste bridgeclub van Nederland? 

 

11. Bij welke 2 personen kun je een koffer voor thuisbridge vragen? 

 

12. Bie wie kun je terecht om een vraag of een voorbeeld in te sturen voor de rubriek 

“Tips en Trucs”? 

 

13. Welk lid was bij Stepbridge in het vierde kwartaal op de donderdag op de zevende 

plaats geëindigd? 

 

14. Hoeveel punten had Noord in de Nieuwjaarsdrive van 2020 bij spel 10? 

 

15. Bij de foto’s van de vrijwilligers dag in 2017 is er één foto waar alleen dieren op 

staan. Welke dieren zijn dat? 
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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.  

Kolom1 Kolom2 Kolom3 

  ZITTINGUITSLAG KOFFER NO. 113   

   Vrijdag 18 december 2020   

PAAR PAARNAMEN % 

19 Roel Kamminga & Honorine Kamminga 60,65 

6 Gerard van Oijen & Margo Hoogendoorn 56,48 

2 Siny Tokkie & Celine Boeren 55,32 

7 Klaas Andringa & Hanneke Andringa 55,09 

4 Johan Geluk & Marja van der Sluis 52,31 

18 Helmi van der Helm & Hanneke Andringa  52,31 

13 Lenneke van Zoest & Frits van Zoest 50,93 

10 Paul Peters & Nancy van der Zwaard 50,69 

15 Tony Vermeulen & Coba Koemans 50,46 

11 Jannie van Hees & Corrie van Wijnen 50,00 

12 Honorine Kamminga & Aafje Lindhout 50,00 

16 Leonie van Osnabrugge & Nellie van Osnabrugge 49,54 

9 Helmi van der Helm & Jane van Es 49,31 

14 Miriam van Leeuwen & Leo van Leeuwen 49,07 

3 Ben van der Sluis & Kees van Wilgen 47,69 

17 Maaike Vos & Edwin van Es 47,69 

8 Andre Buzing & Grada Buzing 44,91 

1 Aafje Lindhout & Honorine Kamminga  44,68 

5 Johan Geluk & Marion Geluk 43,52 

20 Jannie van Hees & Aart van Hees 39,35 
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