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Tiende jubileum van het district Delft van de NBB



INLEIDING



Inleiding

Het is net alsof  je een steen optilt. Je maakt een hoop los. 
Het district reikt van Hekelingen tot en met Zoetermeer, 
veel groter dan de naam doet vermoeden. Het 
epicentrum van ons district ligt in Delft, zoals blijkt uit 
deze bloemlezing. De verhalen hebben mij verrast, want 
ik ben een relatieve buitenstaander, afkomstig uit district 
Vlaardingen, dat warm is onthaald door het district 
Delft, toen het zelf  ter ziele ging.
Het district is opgericht door ‘gewone’ mensen die 
overdag sappelden voor hun brood en ’s avonds vertier 
zochten, dat zij vonden in het bridgespel. Een tijd dat de 
TV nog niet zo’n dominante plaats innam dan nu, we 
hadden toen nog geen flauw idee van internet en 
smartphone en we ons heil meer zochten in de 
collectiviteit (bedrijf, familie) dan nu. We gingen nog bij 
opa en oma op zondag met de hele familie koffie 
drinken.

Studenten eigenden zich het spel ook toe. Ze speelden 
om geld en hadden toen meer tijd dan nu, maar nu 

spelen studenten ook om geld, zelfs met kaarten, maar 
online en dan meestal poker.
De wijze waarop we onze vrije tijd invullen, is sterk 
gewijzigd. De mens is ook veel individueler geworden. 
De werkende mens heeft minder tijd en meer afleiding 
nu dan vroeger. De rollen in huis zijn ook veranderd. 
De klassieke verdeling van huisvrouw en kostwinner, die 
’s avonds vertier zocht, bestaat niet meer.

De jeugd heeft ook meer afleiding en de concurrentie 
van de digitale wereld is voorlopig te groot.
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HANS NIJSSEN

Gezicht op het Generaliteits Kruitmagazijn van de Staten van Holland, 
Coenraet Decker (toegeschreven aan), 1678-1703



Ik schrijf  met opzet voorlopig, want tijden veranderen en 
de tijd van de individualisering wordt ongetwijfeld 
opgevolgd door een nieuwe tijd waarin het collectivisme 
meer centraal staat. Hier ligt onze kans, door op tijd met 
deze nieuwe golf  mee te surfen en de belangstelling voor 
het spel, dat ons zoals je in deze bloemlezing kan lezen 
zoveel biedt, te vernieuwen. Dan ben ik ervan overtuigd 
dat over 50 jaar ons district nog steeds bestaat. En aan 
de naam zullen we maar niet meer tornen.
HANS NIJSSEN

VOORZITTER DISTRICT DELFT
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Gezicht op Waterslootse Poort te Delft,  
Coenraet Decker (toegeschreven aan), 1678-1703



Proficiat met het tiende lustrum!

Beste bridgers van het District Delft.

Het district bestaat 50 jaar en terecht en mooi dat het 
bestuur hier veel aandacht aan schenkt.
Ik heb het genoegen gehad een inkijkje te krijgen in de 
schitterende bijdragen van dit jubileumboek. Wat altijd 
weer opvalt is, hoe bridge, bridgeclubs, bridgedistricten 
en bridge initiatieven altijd weer gedragen worden door 
energierijke vrijwilligers. Vaak mensen, die gegrepen 
worden door onze prachtige sport en die velen de kans 
bieden ook te genieten van bridge. Zonder al deze 
vrijwilligers zou bridge zich niet zo wijd vertakt hebben 
in onze maatschappij als nu het geval is. Alle hulde aan 
deze kanjers.
Wat dat betreft verdient ook het huidige bestuur met 
Hans Nijssen, Kees van Leeuwen, Aad Noort en Klaas 
Munneke een grote pluim. Ik heb hun illustere en 
enthousiaste voorganger, het erelid Jan van der Meulen 
goed gekend en ben er van overtuigd dat ook dit bestuur 
met veel kunde en inzet het District de komende jaren 

zal leiden. En ter gelegenheid van dit jubileum zijn er al 
vast tal van mooie initiatieven op stapel gezet.
Ik vond het leerzaam uit de bijdrage van Andries de 
Graaf  te lezen hoe het District Delft opgericht is via de 
Delftse Bedrijfs Bridgeclub. Alweer dat particuliere 
initiatief, met verstrekkende gevolgen.
Met name de bijdrage van Bas van der Hoek over het 
Delftse verenigingsleven sprak mij persoonlijk aan. Van 
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1968 tot 1974 heb ik in Delft gestudeerd en als niet-
verenigingslid was Staminee mijn vaste pleisterplaats. Ik 
heb er vele keren gebridged met studievriend Mick 
Litjens. Zijn overigens nooit lid geworden. We waren niet 
echt goed, maar zijn wel eens met de fles drank thuis 
gekomen. Wellicht was die fles al leeg bij thuiskomst. Dus 
het kan niet anders of  ik moet tegen nogal wat huidige 
bridgers uit het district gespeeld hebben. Een leuke 
gedachte.
Bridge ontwikkelt zich in deze periode tot een sport voor 
ouderen. Voor velen is bridge niet alleen het beoefen van 
een sport, maar heeft ook de functie van een sociaal 

netwerk. Op zich een mooie ontwikkeling. Wel maken wij 
als BridgeBond ons zorgen over de clubs die moeite 
hebben voldoende ledenaantallen te behouden. Samen 
met de Districten en met de Clubs moeten we eraan 
werken deze problemen op te lossen. Ook hiervoor geldt: 
de NBB kan het niet alleen en de steun van lokale 
vrijwilligers is onontbeerlijk.
Toen ik drie jaar geleden voorzitter van de BridgeBond 
werd, was mijn eerste inzet: in elke studentenstad moet 
er weer een bloeiende studenten bridgevereniging 
komen. Jong geleerd oud gedaan. Via de Commissie 
Jeugd Bridge werken we hier hard aan. In zijn inleiding 
stipt Hans Nijssen aan, dat de verlokkingen van de jeugd 
in dit tijdgewricht groot zijn. Klopt, maar dat ontslaat 
ons niet van de plicht te trachten zoveel mogelijk 
jongeren te laten zien hoe mooi en uitdagend bridge wel 
niet is. Juist in Delft met al zijn bèta studenten zijn er 
kansen.
Ik ben er van overtuigd dat het District Delft een 
bloeiend district zal blijven en wens jullie daar het 
allerbeste toe.
KOOS VRIEZE

VOORZITTER VAN DE NEDERLANDSE BRIDGE BOND
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Gezicht op Delft  
Carel Frederik Bendorp (I), naar Jan Bulthuis, 1824-1825



GESCHIEDENIS



Het jubileum van het district Delft

Een zeer beknopte historie
Hoe het bridgespel ontstond? Daarover verschillen de 
meningen. De NBB-site geeft een kort overzicht. Zeker is 
dat “onze” spelregels, met wat kleine verschillen, in 1925 
door een Amerikaan zijn opgesteld en in weinig jaren 
een groot deel van de wereld hebben veroverd; ook 
Nederland. 
Al in 1930 werd de Nederlandse Bridgebond opgericht 
door een aantal plaatselijke afdelingen. Den Haag en 
Amsterdam beten het spits af, maar al gauw kwamen er 
meer. Ook Rotterdam behoort tot de vroege NBB-
afdelingen. In 1938 werden zij “districten” genoemd; het 
waren er toen al tien, elk bestaande uit een provincie of  
een grote stad. De districten vertegenwoordigden de 
clubs in de bondsvergaderingen en regelden regionale 
bondscompetities.
Delft voegde zich pas later bij de NBB. Blijkbaar voelde 
men zich in deze stad en in het omringende Westland 
niet zo aangetrokken tot aansluiting bij de nabije grote 
steden, want in 1967 werd een afzonderlijk district Delft 

opgericht. Onze ereleden Andries de Graaf  en Henk van 
Dam speelden bij de vorming van het district een grote 
rol. Er is nog overleg geweest over een combinatie met 
het Waterweg-gebied, maar het schijnt dat onenigheid 
over de speelavond voor districtscompetities leidde tot 
gescheiden districten Delft en Vlaardingen. 
De districten hadden er inmiddels al de taak bij gekregen 
het jeugdbridge op te bouwen. Andries zette zich overal 
in het land daarvoor in; in ons district is verder veel werk 
verzet door Lia Stolk. Zij bouwde een bloeiende 
jeugdafdeling op in Berkel, waaruit later zelfs een 
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wereldkampioen is voortgekomen. Ook zij werd benoemd 
tot erelid.
De bond groeide in de tweede helft van de vorige eeuw 
sterk, onder meer door de televisie-bridgecursussen. 
Districten en clubs zagen zich belast met begeleiding en 
opvang. Ook opleidingen voor de technische clubleiding 
werden aan de districten toevertrouwd. Later werd de 
opleidingstaak van de districten verder verbreed door de 
introductie van spelverbeteringscursussen.
Delft was met ca. 25 clubs een van de kleinere districten, 
hoewel op veel plaatsen binnen de regio ook buiten dat 

kader veel aan bridge werd gedaan. Toen – en nog 
steeds – probeerde het district de niet-aangesloten clubs 
en clubjes, die vaak langs een omweg wel gebruik maken 
van NBB-voorzieningen, de bond binnen te loodsen. 
In de jaren ’80 was Delft wel heel groot wat de 
competitiedeelname betreft. Ruim tweehonderd 
viertallen bestreden elkaar elk jaar in vier klassen. 
De toenmalige DKL, Pieter Bussemaker, had er van 
augustus tot december bijna een dagtaak aan. Zijn 
verdienste voor het district vond erkenning in een 
erelidmaatschap.
Ondanks de toegenomen populariteit van het bridgespel 
liepen de zaken niet in alle NBB-districten voorspoedig. 
Alom verminderde de deelname aan districtsactiviteiten 
en veel van de ruim 25 districten hadden moeite 
vrijwilligers te vinden voor bestuurs- en andere functies. 
Het verenigingsleven veranderde van aard. De tijdgeest 
vroeg om verzakelijking, centralisatie en 
schaalvergroting. Ook ons district was zich bewust van de 
voordelen van samenwerking. Bij de naburige districten 
werd dit onderwerp ter sprake gebracht, maar alleen met 
Den Haag konden afspraken worden gemaakt over 
toegankelijkheid tot elkaars competities. In de praktijk 
bleek daarvan maar heel weinig gebruik te worden 
gemaakt. 
Bij de NBB bestond een krachtige drang naar verder 
gaande maatregelen, namelijk afschaffing van het 
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districtenstelsel of  inkrimping van het aantal districten 
door fusies. Gesteld werd dat samengaan van Delft en 
Den Haag voor de regio een vooruitgang zou zijn. Maar 
enquêtes onder verenigingen en discussies in de 
districtsvergaderingen wezen uit dat die gedachte door 
slechts een kleine minderheid werd gesteund. 
Na een paar jaar groeide binnen de bond het inzicht dat 
met het verdwijnen van veel of  alle districten meer zou 
worden verloren verloren dan gewonnen. Wel zouden 
relatief  kleine aanpassingen een verbetering kunnen 
brengen binnen regio’s met een erg grillige indeling. 
Zo’n verbetering vond recent plaats toen het district 
Vlaardingen ervoor koos zich op te heffen, waarbij een 
groot deel zich bij Delft aansloot. Daarmee is tot stand 
gebracht wat in 1967 nog niet kon worden verwezenlijkt. 

Nu viert Delft het halve-eeuwfeest. Voortbestaan 
betekent aanpassen en meegaan met veranderingen. 
Daarbij zullen zich – ook hier – steeds nieuwe 
problemen voordoen. Hopelijk is ons district flexibel 
genoeg om die nog lange tijd het hoofd te bieden.
FRITS KELLENBACH

ERELID VAN HET DISTRICT DELFT
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Dit affiche werd gemaakt in opdracht van de Nederlandsche Oliefabriek 
in Delft. Het affiche is een icoon geworden en gaf  de Nederlandse art 
nouveau de bijnaam ‘slaoliestijl’.

Affiche Delftsche Slaolie, Jan Toorop, 1894 



In den beginne…

52 jaar geleden…
In 1965 werd de Delftse Bedrijfs Bridgeclub opgericht. 
De voorloper van het District Delft.
Dat kwam zo:
Sedert 1956 was ik lid van GASELWA, de bridgeclub 
van het gas- en elektriciteitsbedrijf  Delfland. Nu zouden 
wij het een ‘grijze’ club noemen. Toen had ik nog nooit 
gehoord van de Nederlandse Bridge Bond. Na een aantal 
jaren wilde ik wat meer. Een viertallen competitie tussen 
bedrijven onderling leek mij de ultieme uitdaging.
In de zomer van 1965, na talloze telefoontjes, vond ik 
medestanders bij 16 bedrijven/gezelligheidsverenigingen. 
Een maand later ging de competitie van start met 39 
viertallen, een verrassend hoog aantal.
Dit succes bereikte al snel de Nederlandse Bridge Bond. 
In februari 1967, het tweede seizoen was nog niet eens 
afgelopen, stond Theo Wijnands (penningmeester NBB) 
bij mij op de stoep. Daarna ging het snel. Het district 
Delft werd op 12 april 1967 opgericht. De Delftse 

Bedrijf  Bridgeclub ging op in het district en hield op te 
bestaan.

In het eerste jaar telde het district Delft 15 bridgeclubs. 
Op maandag 2 oktober 1967 werden de eerste 
wedstrijden van de viertallencompetitie gespeeld.
ANDRIES DE GRAAF

ERELID DISTRICT DELFT

10

ANDRIES DE GRAAF

Gezicht op het stadhuis te Delft,  
Coenraet Decker (toegeschreven aan), 1678-1703



Carrière

Voor het jubileum van het district Delft van de 
Nederlandse Bridge Bond ben ik gevraagd ’n A4-tje te 
vullen met anekdotes of  ’n spel te beschrijven.
Het lijkt mij echter beter de hoogtepunten uit mijn 
bridge-carrière als bestuurslid te verwoorden. Ik ben in 
1962 getrouwd en in Delft gaan wonen in ’n woning van 
de NV Machinefabriek Reineveld. Omdat ik het 
bridgespel van thuis heb meegekregen ben ik al snel lid 
geworden van DBC Helaas kan noch DBC als de NBB 
mij vertellen in welk jaar ik lid geworden ben van beide 
organisaties. Mijn lidmaatschap moet ik plaatsen tussen 
1962 en 1966, want in 1967 werd de heer Monster 
benoemd als voorzitter van het voorlopige bestuur van 
het district Delft. In 1968 werd ik benaderd door de heer 
van Ierschot en vroeg mij namens DBC de rol van 
secretaris voor het definitieve bestuur van het district op 
mij te nemen. Ik ging akkoord en terloops vroeg de heer 
van Ierschot naar mijn opleiding en ’n week later was ik 
leraar bij de KTS te Delft.

Een ander hoogtepunt in mijn bestuursfunctie, negen 
jaar secretaris en acht jaar voorzitter was het Europese 
Bridgekampioenschap voor junioren, dat in 
samenwerking met de bridgeclub Prometheus in 1972 
van 31 juli tot 6 augustus werd verspeeld in de aula van 
de TU. De heer van Tilburg als voorzitter van het district 
Delft verzorgde de verslaggeving en ik mocht een en 
ander op de stencilmachine tot uitdrukking brengen. 
Door de organisatie werd gezocht naar onderkomens 
voor de deelnemers en werd vooral gekeken naar 
studentenkamers gezien de vakantieperiode. Helaas 
waren er schoonmaakbedrijven die de kamers niet wilden 
schoonmaken. Via bepaalde tv-uitzendingen kunnen wij 
wel inschatten wat de oorzaak was.
Een ander hoogtepunt uit mijn bestuursloopbaan was de 
AVRO bridgecursus op de televisie. Dankzij mijn functie 
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als leerkracht bij de Katholieke Technische School 
Sasbout-Vosmeer aan de Krakeelpolderweg waren wij in 
staat in de aula van de school ondersteuning te geven aan 
geïnteresseerden voor het bridgespel. Er waren soms 
meer dan 50 belangstellenden.
Dankzij de steun van: Theo Hakvoort, Andries de Graaf: 
Ton Verheyen en Jos van Kan hebben wij deze 
activiteiten tot ’n groot succes weten te brengen.

Tot slot wil ik alle vrijwilligers, die veel tijd en energie 
steken in de organisaties van het bridgen, bedanken voor 
hun inzet en wens hun veel waardering door iedereen 
waarvoor zij zich inspannen. Na 40 jaar in de organisatie 
van het bridgen te hebben doorgebracht weet ik hoe een 
en ander wordt gewaardeerd.
ING. H.H. VAN DAM

ERELID VAN HET DISTRICT DELFT
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Gezicht op de Oostpoort te Delft, 
Jan de Bisschop, 1648-1671



Jong geleerd oud gedaan

De eerste beginselen van bridge kreeg ik van mijn ouders 
mee (Culbertson).
In mijn middelbare schooltijd kreeg ik les (Acol) van de 
vader van mijn eerste liefde en werd ik door het bridge-
virus besmet.
Toen ik in 1962 in Delft ging studeren organiseerde ik al 
snel bridgedrives in mijn studentenvereniging (DSC) en 
zo kwam ik in contact met het ‘burgerbridge’. Daardoor 
maakte ik kennis met Andries de Graaf  die zich inspande 
om de vele bridgeclubs in Delft te verenigen en zo het 
District Delft op te richten.
Aldus geschiedde. Een probleem was wie daar voorzitter 
van moest worden. Dat lag nogal gevoelig en men 
besloot dat die student dat dan maar moest worden.
Dat leek ongevaarlijk en zo werd ik in 1967 op m’n 25e 
de eerste voorzitter van het District Delft. Dat ben ik, 
geloof  ik, zo’n kleine tien jaar geweest. Daarna werd 
Henk van Dam voorzitter.
Voor die districtswedstrijden haalde mijn vriendin op 
haar brommer spel- en scoremateriaal bij de Bond. 

Die was toen nog gevestigd op de derde verdieping
van een herenhuis aan het Emmapark in Den Haag.
WOUTER WUYSTER

OUD VOORZITTER VAN HET DISTRICT DELFT
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WOUTER WUYSTER

Het vrolijke huisgezin, Jan Havickszoon Steen, 1668
Uitgelaten maakt de hele familie lawaai – de vader zingt luidkeels met 
opgeheven glas, moeder en oma vallen in, de kinderen blazen mee en 
roken zelfs uit lange pijpen. Het briefje aan de schouw verklapt de 
moraal van het verhaal: ‘Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen.’ Wat 
moet er van de kinderen worden als de ouders het slechte voorbeeld geven?



PR & Publiciteit

Ik ben in mei 1994 toegetreden tot het districtsbestuur 
van de NBB. Ik was correspondent van de Delftsche en 
de Haagsche Courant bij de sportredactie. Volleybal was 
mijn hoofdsport, maar sinds ik in 1991 zelf  was 
begonnen met bridgen, schreef  ik daarover ook met 
enige regelmaat.
Vanwege die contacten en vanwege het feit dat ik een 
PR-opleiding had gedaan – en ervaring als 
persvoorlichter – leek een nieuw te creëren portefeuille 
van “publiciteit & propaganda” (sic) voor de hand te 
liggen. En zo geschiedde.
Er was nog nauwelijks ervaring met PR. De pc bestond 
wel, maar was vooral in gebruik bij ‘early adaptors’. Het 
internet met zijn zogenaamde ‘websites’ was een ver-van-
mijn-bed-show. Wat er wel was? Het jaarboekje van het 
district. Een boekje op plusminus A6-formaat met veel 
nuttige informatie. Bijvoorbeeld competitiedata en 
namen van de leden van de deelnemende teams. Zeer 
nuttige en gretig gelezen informatie in een tijd dat er nog 
204(!) teams deelnamen aan de districtscompetitie.
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MIKE REUSER De Hollandsche 
Historische Courant, 
No. 20 van donderdag 
15 februari 1742. 

In deze krant het verhaal van de kruitramp in Delft van 1654, nadat 
een week eerder op 8 februari 1742 weer een ontploffing in een 
kruitmakerij in de stad had plaatsgevonden.  
Tekst in twee kolommen op beide zijden.



Een fragment uit het PR-hoofdstuk in het jaarboekje 
’94-’95:
“Onze overwinning op VIVA stond in de krant”. “Onze 
voorzitter was op de radio”. Toeval of  beleid? Met je 
leden communiceer je via het clubblad. Voor het 
bereiken van andere doelgroepen vormen de media 
(krant, huis-aan-huisblad, lokale radio, kabelkrant) een 
onmisbare schakel. Soms komt een journalist naar je toe. 
Meestal zul je zelf  actie moeten ondernemen. 
Bijvoorbeeld door te bellen of  een persbericht te sturen. 
Voorwaarde is wel dat je nieuws hebt. Een ezelsbruggetje 
daarbij is ABBA (het nieuws moet Actueel zijn, 
Betrouwbaar, in Begrijpelijke taal geschreven zijn en op 

Adequate wijze aangereikt 
worden).
District Delft heeft sinds 
kort een PR-functionaris. 
Hij kan helpen met vragen 
als “hoe schrijf  ik een goed 
persbericht”, “met welke 
media moet ik contact 
opnemen”, “hoe komt het 
verslag van ons 
lustrumtoernooi in ‘Bridge” 
enzovoort. Als er vragen 
zijn, neem dan contact op. 
Als er groot nieuws is ook.

Propaganda was inmiddels omgedoopt in PR. Het 
hoofdstuk in het jaarboekje vermeldde onder meer een 
uitgebreide medialijst (naw-gegevens van kranten, 
dorpsbodes, lokale omroepen enzovoorts) die de lokale 
bestuurders konden gebruiken.
Ik heb – uit mijn hoofd – tot ongeveer 2004 in het 
districtsbestuur gezeten. Uit die periode herinner ik me 
nog een paar highlights. Het interview met de 
legendarische Jo Bloemhof  van Gisolf  in de Delftsche 
Courant, de komst van het Bridgehome in Zoetermeer, 
de ‘rise and fall’ van ZIA in datzelfde Zoetermeer, de 
jaarlijkse HC-toernooien, de oprichting van BGS 
(Bridge- en Golfsociëteit) De Gehaktmolen, de 
slachtpartij in de bibliotheek van het Corps in Delft.
Medio ’98 wordt er een heuse internetcommissie 
opgericht met onder anderen Jacek Offierski van 
Prometheus. In oktober van datzelfde jaar gaat de 
nieuwe website online, gehost door de digitale stad Delft.
Vanuit het district heb ik nog een aantal jaren 
plaatsgenomen in de landelijke Jeugd- en PR-commissie. 
Speerpunten van beleid waren onder meer: hoe krijgen 
we de jeugd aan de bridgetafel en hoe zorgen we ervoor 
dat de grijze clubs zich aansluiten bij de NBB. Omdat de 
term ‘grijs’ niet kies werd gevonden, werd de term 
veranderd in nag-clubs, waarbij nag stond voor niet-
aangesloten.
MIKE REUSER
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Het spel en de knikkers

Van bridgeleraar tot wedstrijdleider
Rond 1980 heb ik als NBB-bridgeleraar veel les gegeven 
en zeer veel leerlingen in Delft en omstreken mogen 
opleiden met als basissysteem “Start tot Finish”.
Daarna ben ik wedstrijdleider geworden en met 
dhr. P. Bussemaker, die toentertijd DKL (District 
Competitieleider) in het district Delft was hebben wij de 
“district protestcommissie bridge” in het leven geroepen 
waarin vele jaren een stuk of  zes protesten per jaar 
behandeld werden en ben ik tegelijkertijd in het district 
Delft jaarlijks ook cursussen gaan geven om kader voor 
het opzetten van clubavonden en het toepassen van 
spelregels (Technisch Clubleider, Clubleider A en 
Clubleider B) op te leiden.
Wat bij spelregels steeds weer opvalt is dat de cursisten 
moeite hebben om de spelregels uit te voeren zoals het in 
het spelregelboek staat. De sancties bij een overtreding 
zijn gemaakt om bij verstoring door een overtreding aan 
tafel de zaak zodanig te regelen dat alles zo goed 
mogelijk in goede banen geleid gaan worden en zeker 

niet om te straffen uit te delen. De overtreder die dan 
fouten gemaakt heeft (veelal concentratieverlies) heeft 
daar soms problemen mee. Sommige zaken gaan tegen 
het gevoel van mensen in. Wat men echter moet leren is 
dat de wedstrijdleider bij een overtreding de sancties 
MOET opleggen die de spelregels voorschijven en niet 
gaan redeneren dat wat in de spelregels staat voor hun 
gevoel onredelijk is en dat het dus anders moet.
Bijvoorbeeld, Zuid zit in het contract van 7♠ en NZ 
missen ♠A. De NZ-partij kan alle slagen maken behalve 
♠A. De Oost-speler heeft ♠A en bij het troeftrekken 
verzaakt Oost met ♠A. De verzaking wordt voldongen en 
later maakt Oost alsnog een slag met ♠A. Tafelresultaat 
is dan 7♠–1. Aangezien Oost verzaakt heeft (en de 
verzaking voldongen was) moet er volgens de spelregels 
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in dit geval na afloop van het spelen eerste slag aan de 
NZ-partij overgedragen worden en dan wordt het 
resultaat wat genoteerd moet worden 7♠C voor NZ. 
De wedstrijdleider moet nu NIET gaan zeggen dat ♠A 
toch altijd verloren zou zijn gaan en daarom geen 
correctie toepassen. Gewoon spelregels toepassen en 
vaststellen dat het resultaat op dit spel 7♠ contract 
wordt. OW hebben pech gehad. Bridge is ook een 
concentratiesport en Oost moet opletten en dat kost in 
dit geval punten. Niks aan te doen. Regels zijn regels. 
De spelregels geven de wedstrijdleider soms ook de 

mogelijkheid om “zelf ” beslissingen te nemen. Maar dat 
“zelf ” betekent dat de wedstrijdleider dan moet trachten 
een zodanige beslissing te nemen dat er zo billijk 
mogelijk naar beide partijen een beslissing genomen 
wordt, waarbij de NIET-overtredende partij het voordeel 
van de twijfel krijgt.

Een volgend voorbeeld van verzaking waar spelers 
problemen mee hebben is het volgende. Zuid speelt 4♠ 
en Oost verzaakt in de vierde slag. De verzaking wordt 
voldongen. Tafelresultaat met verzaking en al is 4♠–1. 
De wedstrijdleider past de spelregels GOED toe en 
corrigeert het resultaat tot 4♠C. Nu zou het resultaat 
zonder verzaking ook 4♠C geweest zijn. Noord vindt de 
correctie tot 4♠C niet voldoende immers zegt Noord 
“hiermee worden OW niet gestraft”. Noord heeft gelijk 
dat OW niet gestraft worden, maar NZ hebben bij de 
toepassing van de spelregels 4♠C gekregen en zijn dan 
verder niet meer benadeeld en dat is het dan. De 
spelregels zijn niet gemaakt om te straffen, maar om 
recht te zetten wat er door overtredingen (verstoringen) 
fout gegaan is. Hadden NZ bijvoorbeeld zonder 
verzaking 4♠+1 gemaakt dan was de correctie tot 4♠C 
NIET voldoende geweest en dan is er een sub artikel 
waarin staat dat de correctie dan alsnog 4♠+1 zou 
moeten worden.
EVERT ANGAD-GAUR

17

Gezicht op het Armamentarium te Delft,  
(toegeschreven aan) Coenraet Decker, 1678-1703



De deksel en de neus

In de begin jaren ’70 ben ik een tijdje DKL van district 
Delft geweest.
Een leuke periode, de districtscompetities waren toen 
nog heel populair. Er viel heel wat te organiseren en te 
regelen. Alle viertallenwedstrijden werden centraal 
gespeeld in een gebouw van de TH. Volle zalen, veel 
deelnemers.

En natuurlijk moest er ook gearbitreerd worden. En 
daarbij maak je van alles mee, net als tegenwoordig. Ik 
herinner me nog de volgende arbitrage, die heeft veel 
indruk op me gemaakt.

	 ♥V (dummy)
	 ♣10
♠4	 	 ♥H
♣8	 	 ♣B
	 ♥7
	 ♣3

Het contract is 3SA, elke speler heeft nog twee kaarten.
De leider heeft al acht slagen gemaakt en is in dummy 
noord aan slag.
De twee laatste slagen zijn natuurlijk voor oost. Maar 
wat gebeurt er, op de gespeelde ♥V van noord speelt oost 
♣B bij (hij verzaakt dus). Noord wint de slag en ♣10 
wordt nu de tiende slag voor NZ. Leider zuid noteert 
tevreden 3SA+1.
Op dat moment realiseert zuid zich dat oost heeft 
verzaakt. En op verzaken staat straf, ‘dat weet toch 
iedereen’. Dus hij vraagt arbitrage en ziet in gedachten 
al een score van 3SA+2 of  zo. Ik mag erbij komen.

Omdat een verzaking in 
de twaalfde slag hersteld 
wordt is het resultaat op 
dit spel dus 3SA–1. Ik 
heb mijn best gedaan, 
maar ik heb het zuid 
kennelijk niet goed 
kunnen uitleggen.
Zou best kunnen dat hij 
nu nog boos op me is…

JACQUES BARENDREGT
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Bridgeleraar in Delft

Herinneringen
Ik zal de halmen niet meer zien
Noch binden ooit de volle schoven
Doch doe mij in de oogst geloven
Waarvoor ik dien
A. Roland Holst, De Ploeger, 1917

In 1983 besloot ik bridgeleraar te worden, omdat mijn 
toenmalige vereniging (Studiecentrum) een gestage 
terugloop zag in leden en het een goed idee leek mensen 
bridge te leren, zodat ze lid konden worden. Waarom dat 
een nogal optimistisch idee was vertel ik later wel. Zo 
gezegd zo gedaan en na eerst de cursus en het examen te 
hebben gedaan kreeg ik in 1984 het felbegeerde papiertje 
in handen en kon ik mij vestigen als bridgeleraar.
Dat viel ongeveer samen met de AVRO tv-cursus bridge, 
waarvoor een gigantische belangstelling bestond. Daar 
hoorde ook een behoorlijk intensieve begeleiding bij en 
ik had mij opgegeven als begeleider in de hoop op die 
manier enige klanten te werven voor mijn Delftse 

Bridgeschool i.o. Ook Andries de Graaf  en Henk van 
Dam hadden dat idee en ik geloof  Maurice Peereboom 
ook, dus die spoeling was behoorlijk dun en bovendien, 
de meeste cursisten vonden het al gauw welletjes. Dus 
mijn Delftse Bridgeschool i.o. had als potentiële klanten 
alleen bevriende relaties van de pas afgestudeerde en 
nadat deze de boekjes 1 en 2 van “Van Start tot Finish” 
hadden afgewerkt vonden de cursisten dat ze nu konden 
bridgen. Ik heb dat ook altijd een foute titel gevonden, 
“Van Start” zou veel beter zijn geweest.
Het was mij alras duidelijk, dat er geen sprake zou zijn 
van het opleiden van kampioenen en ik heb al gauw het 
niveau aangepast, zodat het in ieder geval gezellig bleef. 
In de 33 jaar die sindsdien zijn verstreken heb ik 
behoorlijk wat mensen in Delft en Den Haag les gegeven. 
(Bijna had ik geschreven “leren bridgen”) 
Beginnerscursussen bij Prometheus en Gisolf, cursussen 
spelverbetering bij ODD, de derde dinsdag in DBC en 
laatstelijk nog een cursus spelverbetering voor 
eersteklassers. Die laatste cursus is driemaal gepland en 
werd tweemaal afgelast wegens gebrek aan belangstelling. 
Conclusie: hun spel kan niet meer worden verbeterd.
Saillante leerlingen: Wijnand Meershoek en Michel Jialal 
hoewel die beiden niet zoveel les nodig hadden en al 
gauw beter waren dan ikzelf  en in no time reikten tot de 
meesterklasse.
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Mijn eerste en beste leerling Edna van der Klei 
(naam gefingeerd) die na een jaar les tweede klasse 
viertallen ging spelen en zich gemakkelijk 
handhaafde. Na twee jaar gaf  ze er de brui aan, 
omdat ze naar eigen zeggen haar tijd ging besteden 
aan kinderen krijgen. 
Ook dat ging haar goed af: ze kreeg er vier.
JOS VAN KAN
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Gezicht op huizen in Delft, bekend als Het straatje van Vermeer, 
Johannes Vermeer, ca. 1658
Een ongewoon schilderij in Vermeers oeuvre, en als portret van 
gewone huizen ook bijzonder voor zijn tijd. De compositie is even 
spannend als evenwichtig. De oude muren met bakstenen, witkalk 
en scheuren zijn bijna tastbaar.  
De locatie is Vlamingstraat 40-42 in Delft. 
In het rechterhuis woonde Vermeers tante Ariaentgen Claes met 
haar kinderen, van ongeveer 1645 tot haar dood in 1670.



Net begonnen met bridgen…

Nadat ik, samen met mijn vrouw, een beginnerscursus 
had gevolgd, begonnen wij op een club te bridgen. Veel 
te snel, maar het zou nog een half  jaar duren, voor we 
aan de beginnerscursus II konden beginnen. Een 
beginnerslijn hadden ze bij die vereniging (nog) niet, 
waardoor we gelijk in het diepe werden geworpen.
Misschien, kunt u zich het begin van uw bridgecarrière 
nog herinneren, maar ik was voor elk spelletje – bij 
voorbaat – al weer bloednerveus. Menig schietgebedje 
heb ik gepreveld, als ik de dertien kaarten geteld had en 
daarna ging bekijken:
“Oh, als ik maar niet hoef  te openen”, direct gevolgd 
door “Oh, als mijn partner maar niet gaat openen”, als 
ik gelukkig zelf  geen 13 punten of  meer in mijn handen 
had.
Ik denk, dat elke beginnende bridger deze onzekerheid 
wel herkent. Het duurt immers een tijdje voordat al die 
basisregeltjes een logisch plekje gevonden hebben in je 
nieuwe hobby.

Na ongeveer drie maanden, had ik die basisregels 
inderdaad enigszins een plekje weten te geven. Met iets 
meer zelfvertrouwen pakte ik dan ook mijn kaarten op.
Tellen, nog eens tellen… oh shit, 26 punten! Wat moet ik 
daar nu ook al weer mee, want die openingen met meer 
dan 20 punten waren wel een keer in een les behandeld, 
maar de leraar zou daar in cursus II dieper op ingaan. 
Kortom, PANIEK, totdat:
Mijn partner doodleuk opende!
Het was de eerste (en tevens laatste keer), dat ik – op het 
openingsbod van mijn partner – direct 7SA kon bieden 
en vervolgens heel makkelijk zou maken.
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Sindsdien zijn mijn zenuwen om te moeten openen of  
bijbieden toch wel behoorlijk afgenomen. We raakten 
vertrouwd met de vaste kern van de D-lijn, die ons op 
gegeven moment zelfs vriendelijk te woord stonden. 
Ja, er is sindsdien heel wat veranderd bij 
bridgeverenigingen. Toch zou ik indertijd heel gelukkig 
geweest zijn als ik in een beginnerslijn ervaring op had 
mogen doen.
Voor de andere (uiteraard hogere) lijnen, lag dat toch wel 
wat anders. Die keken je amper aan. Dat zou trouwens 
anderhalf  jaar later veranderen, toen ik penningmeester 
werd. Bestuursleden hield iedereen te vriend, al was het 
alleen maar, omdat er dan niet snel weer een vacature 
ontstond. Die was – ook al in die tijd – niet makkelijk in 
te vullen.

De slotdrive…
Aan het eind van ons eerste seizoen bridgen werd er 
afgesloten met een slotdrive. Deze bleek individueel te 
zijn, waardoor je steeds met andere partners moest 
spelen. Weg was de veiligheid van je vaste bridgepartner, 
tevens levensgezellin.
Ik speelde met – en tegen – allemaal mensen uit hogere 
lijnen, die soms (ik was toen nog geen penningmeester) 
weinig moeite namen mij op mijn gemak te stellen. Maar, 
al met al, ging het best aardig en kon ik mijzelf  niet op al 
te grote blunders betrappen. Hoewel de mimiek van 

sommige partners en tegenspelers wel die suggestie 
gaven.
De avond vloog om en in de laatste ronde trof  ik een 
partner, die in de A-lijn speelde en binnen de vereniging 
als één van de betere spelers bekend stond. Ik ging met 
klamme handjes aan tafel en hoopte, dat ik niet al te 
grote blunders zou gaan maken – dat laatste hoop ik nog 
steeds, maar dat terzijde.
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De eerste drie spellen gingen best goed, dus ik was al 
redelijk tevreden over mijzelf. Ook het bieden van het 
laatste spel ging goed en mijn partner mocht het contract 
gaan spelen. Best wel prettig, want als dummy had je alle 
tijd om het spel te volgen en dat was best leerzaam. 
Totdat…
Mijn partner een giga blunder maakte, waardoor dat spel 
ons 0% opleverde. Mijn ontzag voor de crème de la 
crème van de A-lijn was direct geminimaliseerd.

Bij de prijsuitreiking bleek ik tweede geworden te zijn. 
Als dat laatste spel goed was afgespeeld zou ik eerste 
geworden zijn, rekende de spelleider mij na afloop nog 
even voor!

Gelukkig is er sindsdien veel veranderd. De beginnerslijn 
is inmiddels ingeburgerd en ook de mentaliteit is ten 
goede gekeerd. Hooghartigheid voor beginnende en 
mindere spelers heeft – bij bijna iedereen (tja, een 100% 
score blijft moeilijk) plaatsgemaakt voor vriendelijkheid 
en bereidwilligheid anderen wat te leren.
Misschien herinneren zich steeds meer bridgers zich hun 
eerste bridgejaar wel!
PETER HUBERS
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Verguld zilveren 
bokaal met 
deksel, versierd 
met het wapen 
Delft en het 
wapen van 
Gerard van 
Loon, Cornelis 
van Dijck, 1723

De voet, de stam 
en de onderzijde 
van de kelk zijn 
versierd met 
schelpen, 
bladeren e.d. in 
de stijl van 
Marot. Op het 
deksel komt o.a. 
een vrouwsportret 
voor in een 
medaillon. 



Waar gehakt wordt vallen spaanders

We schrijven de midden jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Eén van de vrijdagen met een om 19:30 uur te beginnen 
huiskamerpartij op de Westerstraat. 32 Spellen, beetje 
tempo graag! Met doorgewinterde vingervlugheid 
bepaalt gastheer Kees van Raay hoe de loting moet 
uitvallen. Opgewekt en vol goede zin schreeuwt hij: 
“Makkie Gehakkie!!” door de kamer. Hoe de uitslag die 
avond was, is inmiddels volstrekt ondergesneeuwd, maar 
de Yell was geboren.
Later die avond kwam het gesprek op het EGBC-
viertallentoernooi te Groningen, toentertijd nog een van 
de Grote Tweedaagse op de jaaragenda.
Nog later dezelfde avond maakten we de afspraak om 
met een aantal teams naar Groningen te gaan onder de 
nieuwe naam De Gehaktmolen. In de weken er na bleken 
we er vijf  (5!) te kunnen afvaardigen.
In de periode daarna schreven de vrienden van het 
Gehakt stelselmatig in onder deze naam al dan niet 
gevolgd door een getal of  een kleur… Je kreeg een 
eervolle vermelding (wat het ook waard was) als jouw 
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team op Teletekst in de uitslagen werd vermeld.
Het aantal fakenamen nam aan het eind van de eeuw 
dermate toe dat de NBB en Teletekst dreigden te 
besluiten niet meer met die “onzin” mee te doen.
“Drie onder de tram”, “de Paskliniek” en dat soort 
namen wilde men weren. En dus ook de Gehaktmolen.
Voortaan zouden alleen traditionele clubnamen en 
sponsornamen worden vermeld. En anders heette het 
team naar de naam van de captain.
Die ontwikkeling hebben we niet afgewacht; snel 
voldeden we aan de verplichtingen voor een op te richten 
club, werden we met een stuk of  twintig mensen 

gehaktmolen lid en zag de nieuwe club in de zomer van 
1999 het officiële levenslicht. Géén clubavond, 
aanvankelijk géén competitieteams, alléén deelname aan 
de NBB-beker en vrijwel alle viertallentoernooien.
De originele teamnamen bleven overigens (gelukkig), 
maar de bridge-pagina van Teletekst is vrijwel nooit 
meer in de lucht.
Inmiddels (be-)leven we 2017 en is de club nog steeds in 
volle vaart onder de wapperende vlag, die wijlen Kees 
uithing.
GERT OLSDER

VOORZITTER BRIDGE- EN GOLFSOCIËTEIT DE GEHAKTMOLEN

Ontploffing van de kruittoren te Delft, 1654, 
Caspar Luyken, 1698
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Verleiding…

Het werk van de penningmeester van het district 
kenmerkt zich door een aantal piekmomenten, 
vergelijkbaar zoals die bij een bridgeclub, dus 
bijvoorbeeld piekmomenten bij het versturen van de 
rekeningen en opstellen van het jaarverslag. Het grote 
verschil met een bridgeclub is dat je bij het district ook te 
maken hebt met districtswedstrijden die georganiseerd 
worden en waarvan door de penningmeester de financiën 
worden verzorgd. 
Erg leuk zijn de door de NBB georganiseerde 
bijeenkomsten waarbij de penningmeesters van alle 
districten worden uitgenodigd. Nieuwe structuren en 
ideeën worden hier besproken.
Dus appeltje-eitje is wat te veel gezegd maar 
vergelijkbaar met een bridgeclub is het zeker.

Welke verleidingen komt een penningmeester  
van het district tegen?
Dat zijn er niet zoveel. De kascommissie kan omgekocht 
worden met een goede fles drank of  een etentje, maar 

wordt daarna weer ter orde geroepen door de ALV. Dus 
dat schiet niet op.
Een greep uit de kas doen is altijd heel verleidelijk maar 
rijk word je er niet van. Dus dan zou ik kiezen voor een 
eenmalige actie bij iets waar je echt rijk van wordt.
BERT VAN DE MOSSELAAR

PENNINGMEESTER VAN HET DISTRICT DELFT
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BERT VAN DE MOSSELAAR Zegels en munten 
van de stad Delft, 
toegeschreven aan 
Coenraet Decker, 
1680-1729.



BC Multi Bridge

“Waarom nog een nieuwe bridgeclub in Pijnacker terwijl 
er al zoveel bridgeclubs in deze regio zijn?” was de vraag 
van de toenmalige voorzitter van het district, 
Frits Kellenbach.

Na afloop van een bridgecursus bleven een aantal 
cursisten elke donderdagavond bij Van Ouds ’t Raadhuis 
spelen. Het idee kwam toen om een vereniging op te 
richten, die zich zou onderscheiden van de reeds 
bestaande bridgeclubs, door meer te doen dan alleen 
maar een avond bridgen. Maar wel één die het spelletje 
volgens de regels speelt.
Na goedkeuring van de voorzitter van het district om op 
woensdag (op alle andere avonden speelden al 
verenigingen in de buurt) hebben wij, Bert, Erik en Loes 
BC Multi Bridge opgericht.

Waarom de naam Multi Bridge?
Eerst wilden wij de vereniging BRIDGE PLUS noemen 
(verwijzend naar het iets meer dan alleen maar bridge) 

maar dit wekte de indruk dat het een bridgevereniging 
alleen voor ouderen zou zijn, iets wat nu juist absoluut 
niet de bedoeling was.
Multi Bridge is een knipoog naar iets meer dan alleen 
maar bridge en verwijst naar de MULTI conventie.
Wat doen wij dan meer dan alleen maar bridgen (en veel 
andere verenigingen zullen dit vast ook doen):
Feestelijke drives, zomeravondbridge, bridgeweekenden, 
fietstochten, huis-aan-huis bridge, verjaardagskaarten 
versturen, training van de arbiters, technische avond.
Het noemen waard is onze allereerst Sinterklaas drive. 
De vereniging had maar weinig leden en het bestuur had 
besloten dat iedereen voor zijn/haar bridgepartner een 
klein cadeautje moest kopen en een mooi gedicht moest 
maken. De gedichten moesten voorgelezen worden…
Er is veel gelachen die avond en ook nog een beetje 
gebridged.

Inmiddels hebben wij een dupliceermachine, maken 
gebruik van de nieuwste Bridgemates, spelen wij op een 
middag en een avond en zijn twee bestuursleden ook 
districtsbestuurder geweest.
Over de speelsterkte van Multi Bridge kunnen we kort 
zijn, wat bleek tijdens het 45 jarig districtsjubileum. Om 
de districtsleden kennis te laten maken met andere 
verenigingen was er tijdens de zomercompetitie een 
competitie waarin je bij minimaal drie verschillende 
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verenigingen gespeeld moest hebben. Van de 
vijf  scores telden de beste drie mee voor de 
stand. Onze zomeravonddrives waren dat jaar 
zeer druk bezocht, want bij Multi Bridge 
scoorde je hoog!!!
Volgens kenners duurt het tien jaar voordat een 
bridgeclub ook een bridgeclub is. En dat klopt. 
Multi Bridge bestaat 15 jaar en we kunnen nu 
zeggen dat de vereniging de kindertijd 
ontgroeid is.
LOES VAN BERKEL
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Het Sint-Nicolaasfeest, Jan Havickszoon Steen, 
1665-1668 
In december wordt Sinterklaas gevierd. Dat gebeurt 
al eeuwen op dezelfde manier. Kinderen die braaf  
zijn, krijgen cadeautjes van de Sint. Het meisje 
vooraan heeft een emmer vol. Stoute kinderen, zoals 
de huilende jongen links, krijgen een roe (een 
takkenbos) in hun schoen. Jan Steen was een 
geboren verteller. Hij bracht hier alle elementen van 
het bekende volksfeest in beeld.



Zonder oefening geen kunst

Voor cursisten ben je een soort ‘God’ die alles weet en 
hééél goed speelt. Ik help ze al snel uit de droom met 
praktijkverhalen en laat deze beamen door mijn 
‘assistenten’. Ze kunnen deze verhalen beter van mij 
horen dan van eventuele clubleden die ze kennen. Het 
gras blijft op deze manier groen.

Wij starten in het nieuwe jaar met een beginnerscursus, 
twaalf  lessen met een afsluitende tuindrive bij mij. De 
‘paartjes’ worden gehusseld (behalve degenen die dat 
echt niet willen) en vanaf  dát moment is het één grote 
familie. De zomermaanden gebruiken we voor 6-7 
oefenavonden in hun eigen lijntje tijdens de zomerbridge 
en starten dan in september met de vervolgcursus. Zo 
blijven ze lekker bezig en zakt de leerstof  niet weg. 
Tijdens de vervolgcursus spelen ze iedere maand een 
avond onder begeleiding in een eigen cursistenlijntje, zo 
krijgen ze ‘weet’ van de gang van zaken tijdens een 
competitieavond: het hoeft niet muisstil te zijn en het is 
heel gewoon dat er om een arbiter wordt gevraagd in de 

overige lijnen. Vanaf  januari zijn ze ‘vrij’, maar niet bij 
ons. We geven ze nog een extra service: als ze lid worden, 
worden ze tijdens de dinsdagavond begeleid. Ze spelen in 
een eigen lijntje, leren tempo maken en kunnen altijd 
met hun vragen terecht bij de begeleider. 95% van deze 
‘cursistenleden’ blijven bij de vereniging en kunnen dan 
eventueel kiezen om over te stappen naar de 
donderdagavond.

Dit jaar voor het eerst een ‘workshop’ gehouden om de 
drempel laag te houden om aan de beginnerscursus te 
beginnen. Een veredelde eerste les, is erg goed ontvangen 
en velen hebben zich officieel ingeschreven.
Bij het begin van de cursus vertel ik dat de ene cursist de 
stof  makkelijk in praktijk zal brengen dan de ander, dat 
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kan van heel veel factoren afhangen. Vaak weten ze dat 
zelf  al wel. Ook krijgen ze mee dat de één erg 
competitief  ingesteld is en de ander wellicht liever op 
huiskamerniveau speelt: het gaat er om dat iedereen op 
zijn eigen manier plezier beleeft aan het spel. Ook 
krijgen ze hun cursusgeld terug als ze na een les niet echt 
zien zitten.
Als blijkt dat na de eerste twaalf  lessen een cursist niet 
capabel is om aan de vervolgcursus te beginnen, breng ik 

dat te berde en vraag of  er reden voor is dat het niet wil 
vlotten. Vaak is het zo dat er niet genoeg tijd is op dit 
moment. Als de cursist het spel toch leuk genoeg vindt, 
stel ik voor de beginnerscursus nogmaals te volgen in 
januari.

Het enthousiasmeren gaat ons erg goed af. Een les gemist 
en bang dat ze niet aan kunnen haken: we ruimen een 
paar uur in om ‘bij te spijkeren’. Omdat er zoveel 
cursisten zich aansluiten bij de club, zie je overal een 
‘lichting’ cursisten bij elkaar staan, later verweven tot 
één lijn, omdat ze elkaar veelvuldig tegenkomen.
Vanaf  2012 ben ik bezig met les geven, de beste cursisten 
zijn vanaf  de D-lijn naar de B-lijn gepromoveerd en 
soms ook weer terug. We zien alleen maar blije gezichten 
en soms als het een poosje tegenzit omdat ze als paar 
elkaar niet meer begrijpen, pakken we ze een middagje 
op om alleen het bieden aan te pakken.

Twee keer per jaar worden er themalessen georganiseerd: 
herwaarderen, zwakke twee, speelplan, doublet, 
speeltechnieken, uitkomen, veilig naar slem, bieden voor 
gevorderden… Hier is erg veel belangstelling voor. Met 
zijn drietjes kunnen we een groep van 28-32 begeleiden, 
toch moeten we er dan een aantal gegadigden 
teleurstellen.
WIL VAN GEFFEN
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Jeugdbridge

Dertig jaar heeft Berkel & Rodenrijs een jeugdbridgeclub 
gehad. Jan van de Burg begon er mee en ik ben er later 
bijgekomen en heb met de hulp van heel veel mensen 
alles kunnen runnen. We hadden een lokaal in de 
basisschool voor 25 gulden per maand. Er was altijd 
koffie of  limonade en we verkochten ook snoep, met een 
kleine winst. Diverse goede bridgers hebben er ook les 
gegeven. 
De mooiste tijd was toen ik circa 70 kinderen had, 
waarvan de meeste ouder dan 15 waren. Berry Westra is 
ook een tijdje lid geweest met zijn broer Pier. Die 
kwamen uit Bleiswijk, maar er waren ook kinderen uit 
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Kinderen leren een poes dansen, bekend als ‘De dansles’,  
Jan Havicksz. Steen, 1660-1679

Hier wordt kattenkwaad uitgehaald. Op de muziek van een schalmei, een 
17de-eeuws blaasinstrument, leren kinderen een kat dansen. Ze hebben er 
duidelijk plezier in, maar de kat protesteert krijsend en een hond blaft met 
haar mee. 
Woedend roept een oude man vanuit een raam de kinderen tot de orde. 
Zouden zij niet iets moeten leren, in plaats van de kat dansles te geven?



Rotterdam, Delft, Pijnacker, Bergschenhoek en één uit 
Rotterdam-Zuid. Toen de jeugdclub in Zoetermeer 
opgeheven werd, zijn ook kinderen van daar bij ons 
gekomen. 
We hebben meegelopen in een optocht om jeugdbridge 
te promoten, deden mee aan kampioenschappen en 
toernooien, onder andere in Utrecht, Den Bosch, Breda, 
Roosendaal, Enschede enz., en hebben ook de nodige 
prijzen gewonnen. Ieder jaar hadden we een ouder-kind 
toernooi, waar aan ook soms opa’s en oma’s meededen. 
Toen Berry Westra wereldkampioen werd, hebben we 
een feest gegeven in het Rijzen Honk en Berry deed ook 
mee met de kinderen. 

Door de komst van de mobieltjes kwam er een beetje de 
klad in en liep het aantal leden drastisch terug. Omdat ik 
de ledenadministratie van de tennisclub deed, probeerde 
ik de jeugd, die aan de beurt waren om lid te worden, 
ook te ronselen voor de bridge, en dat lukte aardig. 
Met Matthijs Tuurenhodt heb ik 15 jaar minibridge 
gegeven aan groep 7. Het is verbazend hoe snel kinderen 
het oppakken. Na tien lessen sloten we af  met een 
examen en kregen ze allemaal een cadeautje. We zijn met 
een bus naar de Efteling geweest en hebben in september 
2002 ons dertigjarig bestaan gevierd in Giethoorn. 

Het aantal leden liep steeds verder terug, veel kinderen 
gingen vakken vullen in de supermarkt, sommigen wilden 
op zondag bridgen, maar dat ging mij te ver. In april 
2003 heb ik in overleg met de moederclub besloten te 
stoppen. De spullen werden verdeeld onder mijn 
trouwste medewerkers en de rest van de poen is naar de 
grote club gegaan. Jammer, de bridgeclubs vergrijzen en 
er komt bijna geen aanwas bij. Spelletjes doen met 
kinderen leert ze tegen hun verlies te kunnen en wat voor 
anderen over te hebben en ik heb daarvan genoten.
LIA STOLK
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ANEKDOTES



Bescheiden

Beste bestuursleden dank voor de uitnodiging, Andries de 
Graaf  trouwens ook, om een bijdrage te leveren aan de 
viering van het 50-jarig jubileum van het district Delft. 
Na enkele dagen reflectie ben ik tot de conclusie 
gekomen dat ik mij zelf  daartoe niet in staat acht. Niet 
omdat ik (vroeger) niet ontzettend veel plezier aan het 
spelen van bridge én het organiseren van bridge 
(bestuursfuncties DBC, district Delft en met name de 
landelijke Kommissie Jeugd Bridge) heb beleefd maar 
omdat het mij moeilijk valt aparte/leuke voorvallen voor 
de geest te halen die met name betrekking hebben op het 
district. 
We organiseerden paren- en viertallen competities, altijd 
spannend hoe Paris hiermee om zou gaan, en op 
initiatief  van Geert van Grootveld, de Delftse 
Kroegentocht. Verder bezochten we de natuurlijk de 
Bondsdagen. Andries noemt het bezoek aan Harry en 
Cockie, ik had het echt niet meer verzonnen, dat 
vermoedelijk te maken had met toetreding van 
‘Zoetermeer’ tot het district Delft, en versoepeld werd 

door het nuttigen van een enkel glaasje jonge, misschien 
wel twee…
Een persoonlijke herinnering die nu bovenkomt betrof  
mijn partner Roel Mulder in de hoofdklasse paren, die 
elke competitie-avond uit Epe heen en weer kwam, en op 
de heenweg de voorruit uit zijn auto kwijtraakte en dus 
terug moest zonder… 
Ik weet zeker dat Andries en Henk van Dam beiden een 
veel actiever districtsgeheugen hebben dan ik. Ik wens je 
sterkte voor de toekomst. En als je dit toch plaatst, wees 
mijn gast.
ROB VAN TILBURG
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Kaartspel. Nr. 3 
Schoppen  
J. Beeg,  
1843-ca. 1920



Galant

Ten aanzien van correct gebruik van de ‘stop’-kaart heeft 
een vrijwel continue propaganda tot nu toe weinig effect 
gesorteerd. Regelmatig wordt het vergeten en zo niet, 
dan blijken de horloges van een heel snel lopend type 
te zijn.
Tijdens een NBB-challenge in Utrecht van enige jaren 
geleden kwam ik nog een heel bijzondere toepassing 
tegen:
Spelend tegen een vriendelijk echtpaar uit de IJsselstreek 
maakte ik uit hun systeemkaart op, dat hun twee-hoge-
kleur-opening sterk of  zwak kon zijn. Interessant. 
En ja hoor, in het eerste spel, dat wij tegen hun speelden, 
opent rechts twee harten. Op mijn vraag op welke wijze 
nu het onderscheid wordt gemaakt tussen sterk en zwak, 
reageerde hij heel voorkomend, dat in geval van een 
sterke hand de tegenpartij meestal toch te zwak is om te 
bieden en ’n stopkaart niet nodig is.
Echter in geval van ’n zwakke hand heeft de tegenpartij 
wellicht wel een biedprobleem en wordt hun welwillend 
wat extra denktijd gegund.

Zij verzekerden ons, dat het bij hun op de club naar 
ieders tevredenheid gehanteerd werd.
Verrast door deze inventiviteit, vroeg ik hun of  ik een 
arbiter mocht roepen…
PIETER BUSSEMAKER

ERELID VAN HET DISTRICT DELFT
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Het verenigingsleven

Studentenbridgeclub Staminee
Ik wil graag jullie aandacht vestigen op de bridgeclub 
Staminee, waar velen van ons (met inbegrip van ikzelf) 
de eerste stappen hebben gezet in hun bridgeleven. Het 
Algemeen Studenten Trefcentrum Staminee was in feite 
gewoon een kroeg voor TU-studenten, gevestigd op de 
Beestenmarkt te Delft. 
Op elke dinsdagavond was er een bridgedrive en 
iedereen was welkom. Voor een luttel inschrijfgeld van 
f1.50 per paar werd – geheel in studentenstijl – gespeeld 
om drank, waarbij de eerste prijs bestond uit een fles 
sterk. Toen ik in 1970 op Staminee begon te bridgen 
kostte een biertje 60 cent (27 eurocent dus), de regels 
waren simpel (bij verzaken: altijd twee strafslagen en niet 
die ingewikkelde regels van nu), geen achterlijk complexe 
alerteerregels en er werd rap gespeeld. 
Iedereen vond het leuk op Staminee te spelen. Voormalig 
Nederlands teamspelers als Piet Borst, Jos Jacobs en 
Paul Felten waren trouwe bezoekers en ex-international 
Ton “Coefy” Rijke gaf  bij ons een bridgecursus. 

Op bijna alle avonden werd robberbridge gespeeld om 
een bescheiden tarief  en ik heb er eindeloos veel spellen 
gekaart.
In de vroege jaren had het Stamineebestuur een stapel 
EKAS boeken bij de Slegte gekocht; die werden 
doorverkocht aan heel wat deelnemers van de 
bridgedrives, die dan dat systeem gingen spelen. Het 
EKAS systeem (Kaplan-Sheinwold) was zijn tijd ver 
vooruit: zwakke twee, mancheforcing twee over één, 
Walsh en forcing 1SA antwoorden op een hoge kleur 
opening. Het viel ons toen al op dat paren die met EKAS 
begonnen meteen veel betere prestaties behaalden. Nu 
speelt vrijwel iedereen de basis van dit systeem.
In de jaren ’70 ging het goed met de club en op een 
gegeven moment was Staminee samen met DBC de 
grootste leverancier van teams in de 
districtsviertallencompetitie, met als topjaar 1972 met elf  
viertallen. In die tijd was studeren nog een feest, 
niemand zat er mee als je studietempo laag was, en 
begrippen als basisbeurzen, studiepunten of  numerus 
fixus bestonden niet. Later werd de studie veel strenger, 
en moest er zowaar hard worden gewerkt, je moest op 
tijd je studiepunten halen en studenten hadden steeds 
minder tijd om te boemelen en te bridgen. 
Gecombineerd met de afnemende belangstelling voor 
bridge bij de jeugd is de club eind jaren ’70 helaas ter 
ziele gegaan.
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Geen verhaal is compleet zonder een spelletje. Ik speelde 
in de tweede klasse districtsparencompetitie en zo’n 
45 jaar geleden kwam dit spel voor:

	 ♠T876	
	 ♥53	
	 ♦B9532	
	 ♣32	
♠95432	 	 ♠A
♥B2	 	 ♥VT9876
♦HT4	 	 ♦76
♣654	 	 ♣HVT9
	 ♠HVB	
	 ♥AH4	
	 ♦AV8	
	 ♣AB87	

Ik was als Zuid tegen een ouder echtpaar (in die tijd 
vond ik iedereen boven de veertig stokoud) in 3SA 
beland na een 1♥ opening van Oost. West kwam trouw 
uit met ♥B, overgenomen met de vrouw en door mij 
gedoken. Oost speelde prompt ♥T na voor mijn Aas. Ik 
vervolgde met ♦A, ♦V. Nu moet u weten dat er in die 
tijd erbarmelijk slecht werd tegengespeeld en ik had er 
alle vertrouwen in dat de tegenstander de ♦H meteen 
zou nemen. Dan zou ik negen slagen halen (vier in 
ruiten, ♥AH, ♣A en ♠HV), maar West overtrof  zichzelf  

en liet ♦V houden. Nu kon ik nooit meer van de ruitens 
in de dummy genieten en ik ging twee down. Terwijl ik 
me opmaakte West (hem inwendig vervloekend) te 
feliciteren dat hij ♦H had gedoken begon Oost te tieren 
dat ze een slag meer hadden gehad als West ♦H had 
gepakt! Ik deed er maar het zwijgen toe… foute analyses 
zijn van alle tijden!

Laat me eindigen met het District te feliciteren met het 
vijftigjarig jubileum.
BAS VAN DER HOEK
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Wordt het gemoedelijker?

Aan mij de vraag naar leerzame spellen of  anekdotes uit 
het district, op een A4 (niet helemaal gelukt), dit in het 
kader van het 50-jarig jubileum.
Als Webmaster/PC-lid/arbiter maak je van alles mee. 
Niet alles vermeldenswaard, maar leerzame spellen 
mocht ook, daar eindig ik dan maar mee.

Als PC-lid verbaas je je soms over de stellige mening van 
betrokkenen bij protesten. Als de WL én de PC tot 
dezelfde conclusie komen blijven sommige spelers het 
vaak beter weten. Objectief  kijken naar een situatie waar 
je zelf  deel vanuit maakt, is erg lastig, ook de 
nabeschouwing over bieden en spelen trouwens.

Als webmaster, tsja, ik doe dit al sinds november 2003. 
Dat is nu 14½ jaar, of  174 maanden, ruim 750 weken 
(klinkt beter), verder weinig spannends te melden. Had u 
gezien dat de site een make-over heeft gehad begin dit 
jaar?

Als arbiter is het de laatste jaren rustiger aan tafel, zowel 
op mijn clubs als in de districtshoofdklasse – waar ik 
vaak de slotdag arbitreer – zijn er steeds minder 
arbitrages.
Ik herinner me een slotdag waarbij iemand op spel 1 
begon met een spel te schudden (niet de bedoeling, op de 
slotdag zijn er gedupliceerde spellen, en dat roep je dan 
vier keer om), en daarna op spel 2 de verkeerde hand uit 
het board pakte… Toen moesten we nog beginnen, spel 1 
liep ik net mee weg om weer te herstellen.
Diezelfde dag legde een tegenspeler ook zijn hand open 
nadat de dummy dat had gedaan: 13 straf  kaarten. Ik 
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had daar wel sterke verhalen over gehoord van mensen 
die dat mee hadden gemaakt, voor mij was het de eerste 
keer. Maar afhandelen is makkelijker dan het misschien 
lijkt, staat allemaal in het boekje.

Als speler maak je toch de leukste dingen mee, en 
daarom twee spellen, van jaaaaren geleden. Toen 
woonde en speelde ik nog in Zoetermeer, en kwam in 
Bleiswijk en Pijnacker op zomerdrives clubgenoten tegen:
Eerst een spel van een zomerdrive, waarbij “Gans aan 
een touwtje” en “Leren van andermans fouten” samen 
zouden kunnen gaan, maar in de praktijk erg moeilijk 
blijken, voor mij dan. Dus, een woensdag, op een 
zomeravond in Bleiswijk kreeg ik dit:

	 ♠HV7654
	 ♥HVBT2
	 ♦3
	 ♣2

en het bieden ging (rechts begon):
2♦ (multi) 	 pas (effe afwachten) 	 2SA 	 pas
3♣ (♥) 	 pas (nog effe wachten) 	 4♥ 	 pas
pas	 nu mag ik weer????

En dit alles in een vlot tempo, tegen mensen van de club, 
ons bekend.

En toen moest ik aan die gans aan een touwtje denken 
(maar ook aan de gans met de gouden eieren). Dit zijn de 
spellen waar je moet passen, je hebt nu een gans aan een 
touwtje, anders lopen ze weg naar een ander – beter – 
contract. Maar waar naartoe dacht ik??? Links zal toch 
wel gewoon twee hartentjes hebben en passen? En in het 
uiterste geval biedt de opener alsnog schoppen, die kan 
ik ook weer dubbelen…
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Het ging als volgt verder.
	 DBL 	 5♣ 	 DBL
allen passen.

+1 was dat, maat had gelukkig nog boertje-vierde van 
klaver, anders was het +2 geweest.

Het spel:
	 ♠T98	
	 ♥54	
	 ♦T987	
	 ♣B987	
♠AB2	 	 ♠3
♥- (!!!)	 	 ♥A98763
♦AB54	 	 ♦HV2
♣AHVT93	 	 ♣456
	 ♠HV7654	
	 ♥HVBT2	
	 ♦3	
	 ♣2	

De moraal van dit verhaal: ja, je kunt leren van 
andermans fouten, want ik wist natuurlijk dat ik moest 
passen. Maar het leereffect is veel sterker als je het 
gewoon zelf  een keer fout doet.

Later, (jaren later) de zoete wraak, gewoon weer hier op 
een zomerdrive ergens in de zomer van 2009 bij PBC. 
Stel je hebt:
Z/OW	 ♠AH732
	 ♥AT2
	 ♦A5
	 ♣A53 

Je zit zuid, eerste hand, niet kwetsbaar tegen wel. Het 
bieden gaat:
1♠ 	 2♥ 	 DBL 	 pas

Je mag weer. JA! Tegen datzelfde paar van de club, ons 
niet onbekend.
Denk nou even zelf  na, wat doe je?

40



En? Beslissing genomen?

Ik zei heel snel pas. Maat heeft hoogstens twee schoppen 
en wel punten in de minors. Geen fit, dus wat wil je? 
3SA? Hoeveel gaat 2♥ dan down als je dat haalt? Zij zijn 
kwetsbaar ook nog.
Toen de rookwolken waren opgetrokken zei oost sip, het 
is een nul. Waarop west vroeg, is het geen slem voor ze 
dan?
Jawel, het was slem, maar dat had niemand geboden, en 
vier down was 1100 en dat is veel meer dan 990.
Had west nog mazzel dat troefheer in de dummy kwam 
(ja, echt waar), maar partner (noord) had troefboer(!) en 
stuk in beide lage kleuren. (Ik zou de west hand maar 
niet uittellen, en ja, zo kunt u ook winnen zegt u, maar 
dan moet je wel even passen!).
Quitte dus.

Tot ziens, op de club of  een zomeravond of  ergens bij 
een drive of  competitie!
JOHN VAN DER MEIJ

41

Ontwerptekening voor 
een raam in de Nieuwe 
kerk te Delft, Willem 
van Konijnenburg, 
1878-1943



Een lesje tegenspel van Frits Post

Het bestuur heeft mij gevraagd om een bijdrage te 
leveren aan dit jubileumboek. De eerste gedachte die bij 
me op kwam, was dat ik zou kunnen beschrijven welke 
rol ik heb gespeeld op bestuurlijk niveau in het district 
Delft. Zo heb ik twee maal samen met Andries de Graaf  
de scherven moeten lijmen toen het bestuur van het 
district uiteen was gevallen en toen ik later zelf  
voorzitter was, heb ik veel boeiende zaken ervaren.
Maar dat bleek niet de bedoeling. Liever een anekdote of  
boeiend spel. Natuurlijk, het moet een luchtig verhaal 
zijn en wie zit er nu te wachten op de problemen die het 
districtsbestuur heeft gehad.

Als bridger ben ik al 45 jaar actief  in het district, met 
name door mijn deelname aan de 
districtsviertallencompetitie. Viertallen is mijns inziens 
de meest eerlijke en mooiste vorm van bridgen. Daarbij 
komt dat het leuk is om tijdens deze competitie spelers 
van andere verenigingen te ontmoeten. Een van mijn 
eerste wedstrijden speelde ik tegen DBC, met Frits Post 

in de gelederen. Frits is jarenlang actief  geweest binnen 
zijn vereniging en ook in het district. Helaas is hij enkele 
jaren geleden overleden. Frits was een uitstekende 
bridger, die mij tijdens die wedstrijd mooi te pakken 
nam.

Ik speelde 4♠ met het volgende in troef:
WEST OOST

♠V854 ♠H1076
Ik moest proberen slechts één slag in schoppen te 
verliezen en kende mijn theorie.
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Dus speelde ik uit Oost een kleine schoppen naar de 
Vrouw en toen die hield, vervolgde ik met de snit op ♠B. 
Omdat ik ♠V had gemaakt, ‘wist’ ik immers zeker dat 
Zuid ♠A moest hebben… en kon ik er alleen met één 
verliesslag afkomen als Noord ♠B had. Maar ik verloor 
de snit aan ♠B in Zuid en was down. 
Tot mijn grote verbazing bleek echter dat Frits Post, die 
Noord was, ♠A wel had! Zonder aarzeling speelde hij 
een kleine schoppen op mijn ♠V. Een fraai staaltje 
misleiding, omdat hij me een verliezende optie gaf  
waarvoor ik vrijwel zeker zou kiezen. Noord had ♠A93 
en Zuid ♠B2. Als Noord ♠V neemt, kan ik het goed 
doen door naar de heer te spelen, maar nu was dat 
onlogisch. Het mooie is ook dat Noord geen risico loopt. 
Als ik naast ♠V ook ♠B heb dan verlies ik niet meer dan 
één troefslag, maar als ik die niet heb dan kan/zal ik het 
fout doen.
Het duiken van de Aas is natuurlijk alleen goed als je 
Axx hebt. Met Ax neem je wel direct. Probeert u deze 
fraaie actie van Frits ook eens toe te passen.

Die eerste wedstrijd tegen Frits verloren we met ruim 
verschil. Ik heb hem nog vaak aan de bridgetafel mogen 
ontmoeten en soms revanche kunnen nemen.
JAN VAN DER MEULEN
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Partner

Welke ingang kies je als je gevraagd wordt een A4-tje te 
vullen met anekdotes in het kader van 50 jaar NBB 
district Delft? Toch maar de deur die bekend is. 
Daarachter bevindt zich immers vertrouwde omgeving 
en zijn alle verhalen waar…
In het jaar van George Orwell – 1984 – begon voor 
Partner en ik de reis door bridgeland. Het district was 
toen al 17 jaar officieel onderweg. Komend vanuit het 
studentikoze leven wilden we bij een échte club; op 
dinsdag persisteerden we bij die andere passie: voetbal. 
Vandaar dat we op donderdag bij ODD in de 
Vlamingstraat terecht kwamen. Daar was de koster de 
gerant die een voor ons bekend attractief  studententarief  
hanteerde. Vanwege de nauwgezette na-analyses 
verschoof  ook de sluitingstijd van de kerk.
Vanaf  het begin heeft Partner het zwaar gehad. Niet 
alleen wat de inhoud en de tactiek van het spelletje 
aangaat of  door het tempo van de omlijsting. Of  door de 
dosering en de aard van de complimenten die over tafel 

scheerden. Nee… vooral door de behandeling van de 
tegenpartij die Hein mocht genieten…
Een vaste prik op de kalender vormde de Kroegentocht 
in Delft. Zoals bekend wordt er aan het eind van het 
tweede bedrijf  van de vijf  ronden een lunch geserveerd 
waarbij met een kom soep wordt afgetrapt. We hadden 
zojuist gespeeld tegen twee dames op leeftijd die tijdens 
het noteren ook al wat haai-baaierig waren wat het 
aantal slagen betrof. Daarover was net een compromis 
bereikt toen Partner zijn stokbroodje in de soep wilde 
stoppen. Net voordat het oppervlak bereikt zou zijn sloeg 
buurvrouw links met een vlugge flik de hand van Partner 
weg, waarop buurvrouw rechts mompelde dat haar 
kinderen thuis ook niet in de soep mochten soppen. 
Nooit daarna verliep de lunch bij de Kroegentocht nog 
hetzelfde. Links en rechts spiedend werd bepaald of  het 
dompelmoment veilig was.
Een andere vaste afspraak was jarenlang het Interpolis-
toernooi met een stoet aan voorrondes waarbij je je voor 
een scala aan vervolgrayons kon plaatsen. Uiteindelijk 
was het slechts voor de fine-fleur weggelegd om 
kroketten te gaan eten tijdens de finale in Tilburg.
Tijdens één van al die voorrondes kwamen Partner en ik 
te zitten tegenover een kromgebogen, doorleefde heer. 
Op het oog gingen de jaren tellen, wankel was zijn tred, 
zijn cadans trilde en hij wipwapte voortdurend met zo’n 
pendeltje. De andere opponent was een oudere mevrouw, 
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breed en kort van stuk, met een bloemetjesjurk. Beiden 
spraken alsof  ieder woord contante guldens kostte. 
Op één der spellen héés het partnership zich werkelijk in 
drie sans. Langdurende biedrondes met mistige 
biedingen; uiteindelijk geloofde Hein het niet meer en hij 
dubbelde. Dit liep uit naar de dame die nu – wat flukser 
al – het xx-kaartje wist te vinden.

Plotseling voortvarend en niet onbehendig wikkelde ze 
vlot af  naar plus twee; ze stopte de kaarten terug en 
richtte de blik meewarig naar links, waar Partner kleiner 
zat te worden. “Jongeman”, zei ze, “in hééél Den Haag 

én omstreken is er niemand die mijn driesansen nog 
doubleert!!”.
Wat heeft de man het zwaar gehad!!!
Inmiddels gaat het met ons al weer rap af  op de 
pensioenpauze. Stevenen we af  op het tiende lustrum 
van het district. Grijs, zelfs zilverwit worden de schaarse 
haren, maar de streken willen maar niet verloren gaan. 
Mag ik besluiten met te verlangen dat we ons nog tot in 
lengte van jaren jong blijven voelen aan de bridgetafel. 
Maar de veel vuriger wens is tevens de bitterste 
noodzaak. Jong voelen alleen is niet genoeg, jong bloed 
moet er komen. Sleur ze er bij!!!!
GERT OLSDER
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Vino

Evenals die van mijn vriend Bas, heeft mijn bridgewieg 
in Staminee gestaan. Ik ga natuurlijk niet hetzelfde 
vertellen als hij, maar ik kan het niet laten om één 
incident aan te halen. In een van de partijen om geld, 
partijen die er eigenlijk elke avond wel waren, ging het 
bieden iets van

ZUID	 OOST	 NOORD	 WEST

1♣	 pas	 1♥	 5♥
DBL	 pas	 pas	 RBL
pas	 pas	 pas

Met het geleerde 5♥ bod trachtte West een enorm 
tweekleurenspel in ruiten en schoppen aan te geven. 
Met de tweede pas van Oost werd het duidelijk dat hetzij 
hij en West niet op dezelfde golflengte zaten ofwel Oost 
geen voorkeur had om te kiezen. Het moge duidelijk zijn 
dat in deze context het redoublet van West niet het meest 
verstandige bod was om op dat moment te doen. Dat 
werd pijnlijk duidelijk toen het uit gepast werd en het 

contract kwetsbaar elf  down hobbelde. Kosten 6400. 
Zelfs tegen het (geringe) tarief  dat in die tijd gehanteerd 
werd (25 cent per 100) was dat toch nog 16 gulden. Als u 
zich realiseert dat ik in die tijd (een slordige 40 jaar 
geleden) regelmatig rond kwam van 25 gulden per week 
kunt u zich voorstellen dat dit toch een harde klap was.

Maar goed, ik vind dat een lustrumuitgave van het 
District Delft van de NBB niet voorbij mag gaan aan de 
beste speler die ooit in Delft gewoond heeft (ik weet niet 
zeker of  hij ook ooit lid geweest is van een vereniging die 
aangesloten was bij het district). ik doel hier op Vino 
Bisht. Vino was oorspronkelijk afkomstig uit het noorden 
van India en was naar Delft gekomen om daar 
elektrotechniek te studeren. Hij heeft die studie ook 
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afgemaakt en heeft zijn hele leven als elektrotechnisch 
ingenieur gewerkt. Vino was een uiterst capabele speler. 
Ter illustratie een (deel van) zijn palmares. Tussen het 
seizoen 1970/1971 en 1978/1979 was hij maar liefst 
acht maal kampioen van Nederland (met ABC). 
Daarnaast vertegenwoordigde hij Nederland in 1971, 
1972, 1974 en 1976 in het nationale team. Denk niet dat 
hij hierdoor naast zijn schoenen ging lopen. Zo is het 
bekend dat hij als hij niet opgesteld was (het nationale 

team bestaat doorgaans uit drie paren, terwijl er telkens 
maar twee spelen, een kampioenschap is erg zwaar om 
met maar twee paren te doen), veelal in de ramazaal te 
vinden was. Hij zei hierover “ik kan hier nog veel leren”.

Hij was niet alleen capabel maar ook heel zachtaardig. 
Toen ik hem jaren later (jaren 80) een keer gestrikt had 
om met mij en twee van mijn vriendjes 
viertallencompetitie te spelen hadden we op enig 
moment een keer een wedstrijd gespeeld waarin Vino en 
ik een zeer goede lijst hadden. Desondanks ging de 
wedstrijd verloren omdat in de andere kamer alles wat 
fout kon gaan ook fout gegaan was. Vino was de man er 
niet naar om daar venijnige opmerkingen over te maken. 
Hij wilde iemand die zich toch al slecht voelde omdat hij 
een wedstrijd vergooid had niet nog meer de grond in 
stampen. Toen we echter met zijn tweeën weer naar de 
speelzaal gingen voor de volgende wedstrijd zei hij echter 
wel tegen mij: “Wj, die vriendjes van jou, die kunnen er 
niet zoveel van”. Strenger dan dat heb ik hem in ieder 
geval nooit gehoord.
WILLEM JAN MAAS
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Matadoren

Waar blijft de tijd in ons district?
Districtsleider (DKL) Klaas Munneke en Regioleider 
(RKL) Kees Schipper hebben een reputatie op het gebied 
het gebruiken van tijd bij het bridgen. De DKL geeft na 
de gemengde paren van het district de speelklok mee aan 
de RKL voor een toernooi bij DBC. Vraagt Henk den 
Boer, bestuurslid DBC, aan de DKL “Waarom geef  je 
die klok aan Kees”?

In het district Delft kwamen we regelmatig spelers tegen 
die later zeer bekend of  zelfs beroemd zijn geworden. 
Een paar grappige herinneringen. En natuurlijk sluit ik 
af  met een boegbeeld voor het district Delft.

Piet Borst 

Ik speelde net een paar jaar bridge en ging naar het 
Grachtentoernooi in Delft. Een tegenstander kwam vijf  
minuten te laat aan de tafel. Ik ging staan en wilde hem 
een hand geven. Deze bridger keek mij aan en gaf  me 
geen hand. Piet Borst, een fantastische speler en oud-

international en vooral een robberbridger. Kleurrijk en 
een aardige vent, maar niet altijd aan de tafel. Later 
speelde ik in de Hoofdklasse paren tegen het duo Bijk-
Borst. Piet zat een beetje scheef  op zijn stoel naar mij 
partner toe. In een 4-4 fit klaveren sloeg hij zonder enige 
reden het aas en ving de heer sec, terwijl hij diverse 
entrees had om de snit te nemen. Als verklaring kwam er 
een onsamenhangend verhaal. Toen zei ik “Piet nu weet 
ik het zeker dat je in de kaarten gekeken hebt”. Hij 
stribbelde niet tegen.
Borst intimideerde vaak aan de tafel. In Scheveningen 
zei hij dat zijn partner zeven Azen beloofde toen mijn 
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partner naar een betekenis vroeg. Ook vroeg hij eens met 
veel humor aan zijn partner Bijk in welk bridgeboekje hij 
dat nu weer gelezen had.
De laatste keer dat ik tegen hem kon spelen, ook weer bij 
het viertallentoernooi in Scheveningen, bood hij ons een 
kopje koffie aan. Ik viel van mijn stoel, want zo vrijgevig 
was hij niet. Helaas zaten zij aan de verkeerde tafel en 
heb ik dat kopje koffie nooit gehad. Piet is op 77-jarige 
leeftijd in 2013 overleden met een geweldige staat van 
dienst als topbridger.

Hans Kreijns 

Een keurige man met een sjaaltje om speelde met een 
bijzonder nette dame. Ik speelde één van mijn eerste 
Interpolis toernooi en wel in Pijnacker. 3SA werd door 
Zuid gedoubleerd. Wij gingen uit nood naar 4♥ en ook 
nog naar 5♦ gedoubleerd. Later heb ik nooit meer 
iemand mee gemaakt die in zo’n situatie aan de tafel zo 
vriendelijk en zonder irritatie op te roepen duidelijk kon 
maken dat 3SA waarschijnlijk wel het beste contract was. 
Het bleek Hans Kreijns te zijn, de eerste wereld 
kampioen bridge, in 1966, die Nederland rijk was.
Later speelde ik in de tweede divisie een 6SA contract 
met een aas en heer buiten boort. Toen ik mijn partner 
daar op attendeerde corrigeerde hij me met dezelfde 
vriendelijkheid. Het bieden was een pak van zijn hart. 
Geen conventies en alles op gevoel. Hij overleed in 2012 
met 287.228 meesterpunten, een Nederlands record.
Niet voor niks hebben we nog steeds de Hans Kreijns 
award voor de vriendelijke bridger.

Wim Lotgering 

Heel veel jaren het boegbeeld van DBC en ook het 
district op organiserend gebied, onder andere 27 jaar de 
kroegentocht van Delft. De automatisering in bridge op 
de rails gezet met zelf  geschreven Mickey Mouse 
rekenprogramma’s, vernoemd naar de kat die vaak te 
uitdrukkelijk op zijn toetsenbord aanwezig was. Hij 
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dupliceerde ook vele jaren alle spellen voor DBC en het 
district bij hem thuis.
“Lotgering wat heb je nu weer gedaan” gonsde het 
regelmatig door de speelzaal als er weer een wild spel 
voorbij kwam. Wim hield daarbij ook wel van een 
borreltje. Hilarisch was zijn verzoek aan het begin van de 
speelavond om geen frisdrank meer op de klevende 
kaarten te morsen. Dat gaf  problemen bij het dupliceren.
Vele jaren onmisbaar in het district als wedstrijdleider, 
maar hij versliep zich wel eens bij het viertallen of  miste 
de bus. Kortom hij werd altijd gehaald. In het eigen 
rekenprogramma, nog even het schema van drie naar 
twee spellen per ronde veranderen in de nacht voor de 
DBC kroegentocht, resulteerde in een uitslag die een 
paar dagen later kwam. Creatief  in oplossingen. Geen 
stroom in huis? Dan maar even een kabeltje naar de 
buren. En zo kon hij mee werken aan de kroegentocht in 
Pijnacker. Wim overleed in 2011. Een geweldige man.
KLAAS MUNNEKE

OUD DISTRICTSCOMPETITIELEIDER DISTRICT DELFT
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Lay-out en beeldredactie: Anne-Marie Visser

Alle beeldmateriaal komt uit de collectie van het 
Rijksmuseum, online beschikbaar via RijksStudio, 
behalve pagina 1, de landkaart Delfia Batavorum 
(anoniem) en pagina 51 Mickey Mouse (wikimedia).
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