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Vz. Techn.commissie
CLB:
CLA:

NRC - MEERBRIDGE
Opgericht 29 maart 2000
Voorzitter: N. de Weijer, Boekanierlaan 9, 2132 TA Hoofddorp Tel.023-5617722
Penningmeester: F. van Kuijk, Ridderburgpark 223, 2135 KX Hoofddorp
Tel.: 023-8922029
Secretaris: M. Appels, E. van Calcarstraat 27, 2135 LR Hoofddorp
secretaris@nrc-meerbridge.nl
Tel. 06-11366346
2e Secretaris: L. de Reus, E. van Calcarstraat 54, 2135 LS Hoofddorp
Tel. 06-25063660
Wedstrijdleiding/NBB contactpersoon: H. van Kesteren,
Rondenburglaan 172, 2135 KM Hoofddorp Tel.: 023-5570403
RABO Bank Haarlemmermeer: 3458.40.615 o.v.v. NRC-Meerbridge
KvK Amsterdam: 34131305

Mathilde Wibautstraat 22, 2135 MC HOOFDDORP 023-5628840
De NRC-Meerbridge speelt op op de woensdag- en op de donderdagavond vanaf 19.30 uur.
15 min. voor aanvang aanwezig zijn.
Afmelden bij de wedstrijdleiders, ALTIJD via email:

Contributie:

Speeldata:

Altijd voor 12.00 uur

alléén op woensdagavond/donderdagavond spelen:
spelen op woensdag én donderdagavond:
jeugdleden

€ 65,00
€ 100,00
€ 25,00

Henk van Kesteren
Hans Roelofs
Joke Logchies
Henk Folles
Corrien Schultze
Kool
Henk van Kesteren

Voorzitter
Leden:

Kofferbridge

Lief en Leed

Joke Logchies

Voorzitter
Lid

Albert Boon
Hennie Boel
Pam Meijer-Karis
Riet Middelkoop

Celeste Duives
Emmy Hubert

Website
Webmaster

Hans Roelofs
Monique Appels

27/8 – 10/9 – 24/9 – 8/10 – 22/10 – 5/11 – 19/11 –
3/12 – 17/12 – 14/1 – 28/1 – 11/2 – 25/2 – 11/3 – 25/3 – 8/4 – 22/4 – 6/5

Hoofdredacteur:

Hans Roelofs

Leden :

Joke Logchies
vacature

Website: http://www.nrc-meerbridge.nl
Agenda:
Eind augustus 2014
Zaterdag 27 september 2014

Alert jrg 11-3 komt uit (ALV)
Algemene Ledenvergadering

Donderdag 21 augustus 2014
Woensdag 28 augustus 2014
Zaterdag 13 december 2014

Eerste Donderdag competitiedag
Eerste Woensdag competitiedag
Kerstdrive

woensdag

2014 -2015
donderdag
21/8 – 4/9 – 18/9 – 2/10 – 16/10 – 30/10 – 13/11 – 27/11 – 11/12 –
8/1 – 22/1 – 5/2 – 19/2 – 5/3 – 19/3 – 2/4 – 16/4 – 30/4

Advertenties:

Assistent:

Jaargang 11 nr 2

Redactie

Buurtcentrum “DE AMAZONE”

WL@nrc-meerbridge.nl

Alert

¼ pag € 10,-; ½ pag € 20,- en 1/1 pag € 35,- per keer.
Advertenties per jaargang (= 4 nummers)

We zoeken bedrijven die een advertentie in ons blad willen
plaatsen, zodat onze kosten beperkt kunnen blijven.
Informatie bij Hans Roelofs
-2-

Opzeggen lidmaatschap
Het komt nog wel eens voor dat leden opzeggen bij een van de bestuursleden.
Ik wil u er op wijzen, dat een opzegging van het lidmaatschap van NRC-Meerbridge
schriftelijk moet gebeuren bij de secretaris. Alleen schriftelijke opzeggingen
minimaal 1 maand voor het begin van het nieuwe bridgeseizoen worden
aangenomen. Bij te late opzegging blijft u contributieplichtig voor het komende
bridgeseizoen. Dit heeft te maken met de verplichtingen die wij als vereniging
aangaan of aangegaan zijn. Hierbij kunt u denken aan de verantwoordelijkheden die
voortvloeien uit het aanvaarden door de leden van de begroting en aan de verplichte
afdracht van NRC-Meerbridge aan de Nederlandse Bridge Bond.
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Van uw voorzitter.
Dit is de laatste “Alert” van het bridgeseizoen 2013/2014.
We krijgen nu de “Zomervakantie”.

“LIEF en LEED”
Zoals wij al in een eerdere uitgave schreven, gaat het met de meeste
bridgers goed.
Jammer dat Henk Folles zolang op zijn operatie moest wachten, daar
zou een ieder toch zijn geduld bij verliezen en boos worden. Inmiddels is
hij geopereerd . Alvast veel sterkte en een spoedig herstel Henk!
Jan Joost de Weijer is ernstig ziek en heeft veel ongemakken moeten
doorstaan, met zelfs operaties tengevolge. Onze voorzitter Nel de Weijer
geeft ons regelmatig informatie over haar man, hoe het met hem gaat.
Afgelopen weekend mocht hij weer naar huis voor verder herstel.
Hierbij wensen alle leden beiden alle goeds.
Iedereen een fijne zomervakantie en tot het nieuwe seizoen.

Natuurlijk wil ik iedereen weer bedanken. Zonder U geen bridgeclub.
Daarmee bedoel ik niet alleen de leden, maar ook de mensen van alle
commissies.
Ik hoop dat de slotdrive zoals altijd weer een succes wordt. In ieder
geval bedanken wij Albert en de mensen om hem heen voor het
organiseren.
Natuurlijk wil ik ook iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en
andere attenties tijdens de afwezigheid van Jan Joost en van mij. Het
was werkelijk hartverwarmend.
Het komend seizoen zullen jullie ons weer op de bridgeclub zien.
Een fijne vakantie en tot volgend seizoen.

Emmy en Celeste

Namens het bestuur,
Afmelden zo spoedig mogelijk wanneer u dat weet.
Wie zich niet (zelf) afmeldt, wordt geacht aanwezig te zijn en
speelt mee. Je wordt dan ingedeeld.
Uiterlijk vóór 12.00 uur, tenzij er calamiteiten zijn.
Noteer het nummer van de Amazone 023-5628840 in je mobiel

Via de email: wl@nrc-meerbridge.nl
Dit kan ook via NRC-Meerbridge.nl
Er bestaat ook de mogelijkheid om bridgeboeken of
bridge CD’s te lenen om uw bridgekennis op te halen of om uit te breiden.
Aanvragen bij: Hans Roelofs
Technische commissie
Feestcommissie
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Vanuit de bestuurskamer
VAN DE SECRETARISSEN
Enquete:
Het vervolg van de enquête die vorig jaar gestart was, is mondeling verlopen.
Monique en ik hebben zoveel mogelijk mensen op de woensdag- en
donderdagavond een aantal vragen gesteld omtrent een extra speelavond op
woensdag in te voeren.
Er is duidelijk gebleken dat een overgrote meerderheid voor het behoud van de
huidige speelavonden is. Er is te weinig animo voor een extra speelavond.
Algemene Leden Vergadering:
Deze wordt gehouden op zaterdag 27 september 2014. De uitnodiging volgt
begin volgend seizoen.
Bridge Bond:
Wij zijn heel blij dat iedereen van onze vereniging nu lid is van de bond. Dit
scheelt een hoop administratieve rompslomp zowel voor de Wedstrijd
Technische Commissie als het Secretariaat.
Cursus:
Volgend seizoen is er een vervolgcursus gepland voor de huidige
beginnersgroep. We hopen ook dat deze groep begin volgend seizoen kan
meedraaien in de competitie.
Verder zijn er weer een aantal nieuwe aanvragen voor een beginnerscursus
ontvangen.
Bij voldoende aanmeldingen gaat er een nieuwe cursus van start. Monique en
ik zijn al veel aan het lobbyen geweest voor nieuwe cursisten.
Wij doen dan ook een oproep aan alle leden om ook in uw omgeving andere
mensen te enthousiasmeren voor een beginnerscursus.
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Natuurlijk zal je niet altijd even goed kunnen signaleren, omdat eenvoudig de
juiste kaart ontbreekt. Toch zijn er drie manieren om een kleur aan te seinen:
- oneven in de kleur zelf (bij het troef trekken kan je niet meer bekennen, dus je
gooit een vuiltje af. In dit geval klaveren 7, hetgeen je partner vertelt dat je wat
in klaveren belooft).
- even voor de hoogst overgebleven kleur (je bekent schoppen, maar gooit de 8.
Dit belooft iets in ruiten, want harten is troef).
- even voor de laagste kleur (je komt uit met ruiten 4. Niks "kleintje belooft
plaatje", maar je vraagt gewoon om klaveren en je klaverlengte wordt niet
aangebroken).
Toch is het vaak niet mogelijk om aan te geven wat je wilt. Als je bijvoorbeeld
met een singleton 4 uitkomt, moet partner uit de bieding, zijn eigen kaart en de
dummy begrijpen dat het wel eens een singleton kan zijn, anders komt hij met
de laagst overgebleven kleur terug. Bedenk dan, dat het in ieder geval al meer
informatie is dan dat je tot vandaag aan je partner doorgaf. Als je helemaal
niets te seinen hebt, sein dan positief. Daarmee wordt voorkomen dat partner
ongewild een nieuwe kleur aanbreekt en dat is altijd nadelig.
Een probleem kan ontstaan als je partner wel iets signaleerde, maar je gewoon
niet oplette en de slag al dicht hebt gelegd. Je moet dan gokken en dat gaat
meestal fout. Als je de slag hebt dichtgelegd, mag je de slag niet meer inzien.
Zolang je de slag nog niet hebt dichtgelegd, mag je de hele slag nog inzien,
ongeacht of de andere spelers de slag al dicht hebben. Maak er dus een
gewoonte van de slag pas dicht te leggen als je zeker weet wat je partner
speelde. Je kunt het dan altijd nog even vragen.
Van bridgevereniging IMP

Wij hopen dat iedereen het afgelopen seizoen leuk gebridged heeft. De
secretarissen zijn in ieder geval verslaafd aan dit mooie spel.
Fijne vakantie allemaal, blijf oefenen en stay out of trouble!!!!
Groetjes Monique en Loes, Uw secretarissen 

-4-
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Vertel je partner je kleur!
De meeste bridgecursussen gaan over bieden en spelen. Bieden doen we altijd
en allemaal, maar spelen doe je maar in 25% van de gevallen. Tegenspelen doe
je in 50% van de gevallen en dus is het logisch om wat meer aandacht aan
tegenspel te besteden.
Zo is het belangrijk te weten hoe je een bepaalde kleur bij je partner mag
verwachten. Veel bridgers, ook bij ons op de club, signaleren niet zodat de
partner elke keer maar weer opnieuw moet proberen de kleur te vinden. Een
simpele methode om een voorkeur aan partner te kennen te geven is zgn.
"Romeins" in combinatie met "Lavinthal". Dit moet dan ook op de
systeemkaart komen. Het klinkt ingewikkeld, maar is doodsimpel. Je moet
alleen wel goed afspreken, oefenen en vooral: opletten. Het gaat als volgt:
Bij elke keer dat je uitkomt, voorspeelt of bijspeelt geef je met een (lage) kaart
aan wat je wilt dat je partner speelt de eerst volgende keer dat hij aan slag
komt. Als je een oneven kaart speelt, geef je aan dat je wilt dat partner met
deze kleur doorgaat of terugkomt. Als je een even kaart speelt, wil je dat hij
één van de overgebleven kleuren speelt, afhankelijk van de hoogte van de
kaart: 2 of 4: de laagste van de overgebleven twee, 6 of 8: de hoogste van de
overgebleven twee. Soms wordt de 10 ook gebruikt voor de hoogste kleur en
wordt de 6 als "neutraal" gehanteerd. Belangrijk is dus wat je zelf met je
partner afspreekt.
Bij een troefspel wordt de troefkleur overgeslagen bij de bepaling wat de
hoogste of laagste kleur is. Stel: Harten is troef en je speelt Schoppen aas.
Partner bekent schoppen 8. Je weet nu dat hij dus ruiten wil (de 8 is even,
vraagt de hoogste overgebleven kleur en omdat Harten troef is, wordt dus
ruiten bedoeld). Toevallig heb je een singleton ruiten 7 en speelt die. Partner
neemt en komt terug (de 7 is aanmoedigend) en je kunt troeven. Waarmee kan
je partner aan slag brengen, zodat je opnieuw een ruiten kunt introeven? Kijk
waar partner mee terug kwam: ruiten 8, dus wil hij schoppen. Op die manier
kan je elkaar vertellen welke kleur er gespeeld moet worden, voordat de leider
aan slag kan komen en zijn eigen spel gaat spelen.
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U kunt zich ook via de website NRC-Meerbridge.nl afmelden
voor de competitieavond ingeval van afwezigheid.
Wel voor 12.00 uur.

Van de Wedstrijdtechnische Commissie
Websites
Onze vereniging heeft twee sites te weten:
- http://www.nrc-meerbridge.nl voor algemene informatie over onze club. Via
de home page kunt u ook op de NBB site komen door bovenaan op de tab
“uitslagen” en vervolgens MIJN NBB aan te klikken, en komt dan terecht op
onderstaande site.
- http://www.nbbclubsites.nl/club/6050 van de Nederlandse Bridge Bond,
waarop u alle informatie kunt vinden over de uitslagen en de scores.
Om de sites op te roepen verdient het aanbeveling om beide adressen op te
nemen onder “Favorieten” op uw computer.
Scores
In het nieuwe seizoen worden de scores gehanteerd zoals in de Alert Jaargang
11 2014 nr.1 staan vermeld. Aan het eind van het seizoen zal worden

-5-
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beoordeeld of er nog veranderingen nodig zijn en zal het wedstrijdreglement
worden aangepast.
Uitslagen
Vanuit het rekenprogramma dat wij gebruiken voor het verwerken van de
scores en uitslagen wordt het versturen via E-mail naar de leden over enige tijd
niet meer ondersteund. Dit betekent dat aan het eind van de speelavond zoals
gebruikelijk door de spelleider de uitslag met percentage bekend wordt
gemaakt, en verdere gegevens kunt u op de NBB site vinden.
Scores en uitslagen
Wat treft u aan op de NBB site? Onder “Uitslagen” kiest u de speelavond en
vervolgens ziet u een overzicht van hoeveel speelavonden er per speelronde
worden gespeeld. Onder de datum van de speelavond ziet u de resultaten van
die speelavond. Klikt u de datum aan, dan verschijnt het overzicht in volgorde
van resultaat. Wilt u weten tegen wie u welke spellen hebt gespeeld klikt u op
uw spelers naam. Wilt u weten hoe anderen een spel hebben gespeeld dan klikt
u op het spelnummer.
Probeer het eens uit, u zult versteld staan over hoeveel informatie u kunt
beschikken. Op de Algemene Ledenvergadering zal de Technische Commissie
e.e.a. aan u presenteren.
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Speeldata seizoen 2014-2015:
(Rekening houdend met De Harmonie spelen wij in de even
weken op donderdag.)
Woensdag 27/8 – 10/9 – 24/9 – 8/10 – 22/10 – 5/11 – 19/11 –
3/12 – 17/12 – 14/1 – 28/1 – 11/2 – 25/2 – 11/3 – 25/3 – 8/4 –
22/4 – 6/5 (3 perioden van 6 rondes)
Donderdag 21/8 – 4/9 – 18/9 – 2/10 – 16/10 – 30/10 – 13/11 –
27/11 – 11/12 – 8/1 – 22/1 – 5/2 – 19/2 – 5/3 – 19/3 – 2/4 –
16/4 – 30/4 (3 perioden van 6 rondes)
ALV
zaterdag 27/9/2014
Kerstdrive
zaterdag 13/12/2014
Slotdrive
woensdag 20/5/2015
(Hemelvaartsdag valt op 14 mei)

BridgeMates en laptop
De vakantieperiode zal worden benut om de kastjes te laten reviseren en de
laptop te schonen en te voorzien van nieuwe software, waarmee wij
verwachten met minder storende gebeurtenissen geconfronteerd te worden.
Nieuwe leden
O.a. vanuit de cursus hebben zich nieuwe leden aangemeld die van harte
welkom zijn om bij ons te komen spelen. Om hen de gelegenheid te geven aan
de materie en het speelritme te wennen worden zij voorlopig in de C-lijn
ingedeeld. Gedurende het seizoen zal in overleg worden beoordeeld wanneer
zij in de competitie kunnen meespelen.
Mutaties partnerschappen
Tegen het eind van een seizoen overwegen spelers wel eens om in het nieuwe
seizoen met een andere partner te willen spelen. Over het algemeen is daar een
gevoel van gêne over om dat aan de partner mee te delen. In de bridgewereld is
dit echter een heel normale zaak en hoeft het niets te maken te hebben met b.v.

In maart 2015 wordt ons 15-jarig jubileum gevierd
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De juiste datum wordt nog bekend gemaakt.
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Donderdagcompetitie 3e periode 2013-2014
A/B lijn Periode 3
Namen
A1 Nanny & Wim
A2 Giny & Hennie
A3 Jacqueline & Hans
A4 Pam & Nan
A5 Joke & Nine
A6 Monique & Loes
A7 Puck & Riet
A8 Truus & Rob
A9 Truus & Bert
A10 Frans & Annet
A11 Lidy & Jan
A12 Juanita & Wies
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

Emmy & Celeste
Ria & Hennie
Co & Grethe & Willy
Willy & Marjolijn
Nel & Corrien
Carla & Marleen
Riet & Plonie
Corry & Henk
Eline & Joyce
Yvonne & Marie-Louise
Conny & Helma

6-mrt 20-mrt 3-apr 17-apr 1-mei 15-mei Gem.
%
%
%
%
%
%
%
57,08
50,00
58,33
52,92
56,67
44,58
43,33
50,00
54,17
45,83
52,92
34,17

48,33
61,25
43,33
56,25
45,42
51,67
50,42
53,75
48,33
38,75
42,92
59,58

60,94
56,25
59,48
47,92
50,00
45,83
58,33
43,75
43,75
46,88
46,35
afw

58,75
50,63
50,52
52,60
55,00
55,00
49,48
50,52
49,48
54,38
40,63
35,94

afw
53,65
54,17
50,52
53,65
57,81
45,31v
48,44
43,23
55,73
40,10
42,71

53,47
54,86
afw
54,17
52,43
48,61
afw
47,22
52,78
afw
60,76
38,19

55,71
54,44
53,17
52,40
52,20
50,58
49,37
48,95
48,62
48,31
47,28
42,12

60,42
53,47
44,44
52,92
43,06
47,92
50,00
41,67
afw
59,03

53,33
64,17
42,36
51,39
55,83
55,00
51,67
47,50
33,33

50,78
49,90
59,48
46,09
50,78
47,76
40,76
49,64
53,91
50,54

65,07
56,52
42,57
40,97
51,60
59,03
42,57
34,06
49,79

68,75
42,71
56,25
afw
42,50
16,25
48,96
60,00
57,50

afw

59,67
53,49
49,88
47,84
47,57
47,56
47,15
45,76
45,57

54,17
54,17
afw
41,67
59,38
48,96
41,67
33,33
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persoonlijke gevoelens over iemand. Het betreft puur het afstemmen van het
spelniveau van beide spelers om u eventueel verder te ontwikkelen of
spelplezier te verhogen.
Als u overweegt met een andere partner te willen spelen, of al hebt besloten
met welke nieuwe partner u gaat spelen, laat het vóór uiterlijk 1 augustus even
aan de WL weten,
(mailadres: wl@nrc-meerbridge.nl ) dan kunnen wij daar met het invoeren van
de gegevens rekening mee houden.
Namens de technischecommissie
Henk van Kesteren

Dit heb ik mee gemaakt (info)
Graag ziet de redactie wat meer stukjes van onze leden voor de Alert.
De volgende naam op de lijst is …………………
…….. we verwachten van jou een stukje voor de volgende Alert.
Onderwerpen: Dat kan van alles zijn, zoals een vakantie die recent is
ondernomen; een leuke anekdote over belevenissen op het werk, in een winkel
of thuis met je kinderen of kleinkinderen; een recepten; een hobby, enz, enz.
Kortom alle ideeën zijn welkom.

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 15 augustus 2014 inleveren bij Hans Roelofs
- 14 -
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VRAGEN AAN DE ARBITER
Tijdens de speelavonden worden tussendoor regelmatig vragen aan de arbiters
gesteld. Veel vragen zijn dusdanig dat het goed is ze te behandelen in Alert.
Hopelijk wordt hier de vraag voldoende beantwoord. Mochten er meer vragen
zijn, laat ons dat weten – tijdens de speelavond of via de mail. Wij zijn graag
bereid om wat meer inzicht te geven in de spelregels van het edele bridge!

Vraag: Waarom is het verstandig met een gedekte kaart uit te komen?
Dit heeft met twee dingen te maken:
1. vermijden van uitkomen uit de verkeerde hand
2. totdat de uitkomst open op tafel ligt, mogen alle spelers nog
informeren naar het biedverloop. Ook partner, en dat voorrecht wil je
haar/hem toch niet ontnemen?
Dus: Neem geen risico; kom altijd uit met een gedekte kaart. Pas na
toestemming van partner laat u de beeldzijde zien. Zonder toestemming
van de arbiter mag deze (gedekte) kaart niet meer worden
teruggenomen.
Opgelet! Alleen in de eerste beurt mogen de leider en de beide
tegenspelers nog een herhaling vragen van het biedverloop. Voor de
speler die moet uitkomen, vervalt dat recht al op het moment dat hij zijn
uitkomstkaart gedekt op tafel legt.
Beide tegenspelers en de leider mogen wel in elke beurt om (bij) te
spelen uitleg vragen.
Als de verkeerde speler niet met een gedekte kaart uitkomt, moet om
arbitrage worden gevraagd. Niet van belang is of diens partner de
beeldzijde zag, alleen of hij die hád kunnen zien.
De arbiter zal dan eerste hulp verlenen bij het repareren.
Joke Logchies/lid TC

-8-
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Tussenuitslag na 5 competitieavonden. De volledige uitslag komt in het
volgende nummer.
A/B periode 3
Namen

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Wim & Nanny
Monique & Loes
Henk & Alma
Henk & Kitty
Miny & Annet
Ria & Pien

Pam & Nan
Frans & Juanita
Albert & Truus
Emmy & Celeste
Hans &
A11
Jacqueline
A12 Hennie & Plonie

12-mrt 26-mrt
%

%

9-apr 23-apr

7-mei 28-mei Gem.

%

%

%

%

%

afw

66,67

60,94

67,19

49,11

60,98

53,13

54,86

62,08

54,17

54,95

57,64
48,26

59,90
52,08

47,40
70,73

50,52
afw
52,29

53,57
49,40

54,63
54,55

62,50

55,73

44,79

47,92

54,17

53,02

afw
afw

53,47

52,81

40,10

61,90

52,07

46,88

48,33

50,00

54,76

49,99

60,00

39,06

54,06

47,29

47,32

49,55

58,75

46,88

45,83

45,31

47,62

48,88

55,83

44,79

32,29

53,13

53,87

47,98

37,50

40,10

46,77

48,02

53,87

45,25

43,75

47,92

32,29

48,23

53,87

45,21
Gem

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Marjolijn & Willy
Jaap & Cinta
Nel & Corrien
Henk & Corry
Carla & Marleen
Conny & Margriet
Kees & Myrna
Jan-Joost & Nell
Vervangende
uitslag

45,14

54,17

afw

60,00

47,02

51,58

42,36

afw

47,92

59,38

afw

49,89

47,22

43,06

63,13

42,92

47,32

48,73

49,58

50,69

53,75

42,92

41,07

47,60

45,42

49,31

40,21

65,63

31,85

46,48

48,26

47,22

44,79

38,33

afw

44,65

afw

47,22

48,33

35,83

afw

43,79

Invaller
van binnen

- 13 -

Invaller
van buiten

Af‐
wezig
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Dit hebben wij meegemaakt
EIND GOED - AL GOED
Ergens in de tachtiger jaren, ergens in
augustus, kwamen we met de auto terug uit
Zwitserland en reden door Frankrijk.
We hadden precies uitgerekend hoeveel geld
we nodig hadden om nog een keer te tanken.
Er was nog geen Euro en in alle landen ander
geld natuurlijk!!
Onderweg nog even gestopt op een gezellige plek en de koelbox te voorschijn
gehaald. Na het eten alles weer ingepakt en toen op naar de grens. De
paspoorten moesten gepakt worden en wat bleek: het polstasje, dat toen
populair was, en waarin alle bescheiden zaten, was er niet.
We wisten het gelijk. Bij het in de auto zetten van de koelbox was het tasje op
het dak van de auto geplaatst en waren we weg gereden.
Gelijk teruggereden, maar niets te vinden natuurlijk. Nu hadden we onderweg
een Gendarmerie gezien en besloten werd daar naar toe te gaan. Je moest toch
wat.
Daar aangekomen stond een aantal mensen én de burgemeester ons op te
wachten. De goede man had het tasje in de hand en wist dat het van ons was.
“Sie haben Glück”, zei hij maar steeds. Een wielrenner had het tasje gevonden
en het heel eerlijk naar de Gendarmerie gebracht.
Het gevolg was dat we de vinder natuurlijk geld moesten geven, bovendien
hadden we tijd verloren en 2x de route extra gereden zodat we eerder moesten
tanken en overnachten in België.
De volgende morgen naar de bank om geld te wisselen, maar “de wet van
Murphy”, de bank was gesloten omdat het een feestdag was in België.
Gelukkig wilde de hotelier Nederlandse guldens aannemen en Belgische franks
geven zodat we konden tanken.
Zo had de terugreis toch nog een goed einde en hadden wij een leuk verhaal.
Nan & Wim Lehman de Lehnsfeld
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Voor u gelezen.

Verdraagzaamheid bij het bridgespel
Hoe u het bridgespel ook beziet
Het is ontspanning en meer niet
U vergeet, mede dankzij dit nobele spel
Immers al uw zorgen, kommer en kwel
En ook al speelt u in de hoogste kringen
Er zijn ongetwijfeld belangrijker dingen

Ook al zult u er bij dit spel naar streven
De top te halen in uw geliefde bridgeleven
U komt er nog steeds niet zonder uw maat
Hij/zij is degene die u immers terzijde staat
Doet hij/zij het fout, denk dan te verstaan
Dat de vorige blunder door u werd begaan
En dat degene, éénmaal gemaakt de fout
Daar veelal zelf het meest om rouwt
Doet hij of zij het goed, laat dit dan merken
Het zal uw partnerschap temeer versterken
Uw spel wordt er alleen maar beter van
Als u vertrouwen heeft in de vrouw of man
Dus streef er na te spelen zonder haat of nijd
En voer als leuze: VERDRAAGZAAMHEID

Ingezonder door een lid

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 15 augustus 2014 inleveren bij Hans Roelofs
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