Seizoen 2006-2007
30 mei Huis aan Huis drive
De webmeester is eindelijk terug van een broodnodige vakantie, dus nu dan toch ook de resultaten van de
eerste Huis aan Huis drive van Brid-ge-noten.
In zes huizen werd gestreden om de hoogste 'huis aan huis eer'. Door de indeling kon de eindstand afzonderlijk
bepaald worden voor de ontvangende en de bezoekende paren.
Bij de ontvangende paren gingen Anneke en Fok er ruimschoots met de eerste plaats van door. Bij de
bezoekende paren lagen de uitslagen wat dichter bij elkaar. Ingrid & Hank en Ria & Nol deelden hier de eerste
plaats.
Kijk voor de statistieken, maar ook voor enige verhelderende foto's bij evenementen.
23 mei KoepWodan
Vier scores van 60% en hoger! Kitty en Nol staken de kroon met 68%. Daar staken de winnaars van de
eindstand, Gerard en Ben, maar armzalig bij af met hun 58,67%. Wat dat betreft was het eindstand-percentage
waarmee ze de KoepWodan van het seizoen wonnen een stuk beter: 61,004%. Tweede in de eindstand werden
Ria en Toon, derde Ria en Tom. De percentages in de eindstand zijn vastgesteld na aftrek van enkele slechtste
scores wegens 'clubtrouw'. Overigens, zonder die 'beloning' was de rangorde van de eindstand niet anders
geweest.
Dit alles en nog veel meer kun je bewonderen in de rubriek 'Uitslagen en
standen KoepWodan'.
Zie tenslotte de trotse winnaars van deze competitie. Uitspraak van Gerard:
'zelfs Nel heeft nog nooit zo'n grote beker gewonnen!'.

9 mei KoepWodan
Ingrid en Hank glorieerden met 65 %.
2 mei KoepWodan
Gusta en Bart wonnen met liefst 65,25 %. Ria en Toon mochten er ook wezen met 63,08 %.
25 april KoepWodan
Hans mocht zelf de afgetekende winst van Netty en hemzelf presenteren en maakte daar een spannende
gebeurtenis van.
18 april KoepWodan
Kitty en Nol voerden de lijst aan, op de voet gevolgd door Ria en Toon.
Na twee weken een wat verlate bijgewerkte website gaat het volgende week naar verwachting weer op tijd!
11 april KoepWodan
Opvallend veel vreemdgaanders deze week!
4 april Paasdrive
Een echte Paashaas mocht de hoofdprijs uitdelen aan Tineke en Piet, die met veruit het hoogste eindkapitaal op
de eerste plaats eindigden. Kijk bij evenementen voor de uitslag en een paar zeer fraaie foto's.
28 maart KoepWodan
Elly en Hans werden met bijna 64% eerste. Ze hadden een topavond, niet in de laatste plaats door de laatste
ronde tegen Gerard en Ben, aan wie ze slechts 28% gunden!

21 maart KoepWodan
Ria en Toon wonnen souverein, maar de tweede plaats met niet eens zoveel minder was voor Anneke en Ans, een
bijzonder gelegenheidspaar dus.
14 maart KoepWodan
Ria en Tom hadden een glorieuze avond. Inmiddels wordt gefluisterd dat dit mogelijk te maken kan hebben met
Tom's bemoeienis (voor het eerst) bij het uitrekenen van de uitslag op de computer.
7 maart KoepWodan
De eerste drie plaatsen binnen 0,55 % van elkaar, dat maak je niet elke dag mee!
28 februari KoepWodan
Ingrid en Hank haalden ruimschoots de eerste plaats en bleven nog lang nagenieten.
21 februari KoepWodan
De bovenste vijf hadden allemaal meer dan 60 %!
14 februari KoepWodan
Letty en Wil hadden hun avond en werden eerste vlak voor Ria en Toon die ook al boven de 60% scoorden.
7 februari Surprisedrive
De mannen mochten een lootje graaien en daarmee hun vrouwelijke speelpartner voor de avond kiezen. Ria Brok
en Hank Kautz bleken het beste bij elkaar te passen en wonnen met afstand. Zie verder de evenementenpagina.
31 januari KoepWodan
Fetty en Ans voorkwamen dat er zo'n vervelende 'stilzit' was en daar was de hele club ze dankbaar voor.
24 januari KoepWodan
Een volle zaal en een volle bak voor Gerard en Ben.
17 januari KoepWodan
Ria en Toon werden met liefst 66,67% eerste in een als gevolg van culturele spijbelaars uitgedund veld.
10 januari KoepWodan
Kitty en Nol werden eerste met een prima 65,56%.
3 januari KoepWodan
Na een passend begin met een dronk op het nieuwe jaar bleek dat Ingrid heel alert was gebleven en zich door
Ben bij het uitrekenen geen punten liet afsnoepen. Het gevolg was dat de echte uitslag nogal wat afwijkt van de
voorgelezen uitslag: Ingrid en Hank stegen met stip! Ook niet onvermeld mag blijven dat Fien en Henk met ruim
70% een knallende start maakten.
20 december KoepWodan
Een fleurig versierde zaal, prachtig uitgedoste mensen, geweldige prijzen en heerlijke hapjes, zo had iedereen
een eigen bijdrage aan de zeer geslaagde Kerstdrive. Wie er won en hoe iedereen er uitzag kun je zien bij
evenementen.
13 december KoepWodan
Ria en Wil wonnen afgetekend, maar zeker de tweede plaats van het gelegenheidspaar Ans en Hans en de derde
plaats van Anneke en Fok mogen niet onvermeld blijven.
6 december KoepWodan
Er zijn mensen die er naar verlangen dat Gerard op woensdag weer van zo'n lange jetlag-reis terugkomt en Ben
van de tandarts.
29 november KoepWodan
Ria en Tom wonnen daverend. Volgens Tom droeg Ben in hoge mate bij aan dit succes.
22 november KoepWodan
Ria en Toon waren ongenaakbaar (Toon had een avondje geoefend bij BCL).

15 november 2006 Surprisedrive
Gezien de opzet van de drive zijn de resultaten per definite onthullend. Uitslag en alles wat daarbij hoort vind
je bij evenementen. Daaruit blijkt onder andere maar weer eens hoe moeilijk hoofdrekenen is, zoals de
prijsuiteikers ondervonden.
8 november KoepWodan
Gelegenheidspaar Betsy en Riet ging er met 64% en de eerste plaats van door.
1 november KoepWodan
Drie paren eindigden boven de 60%, dat maak je niet elke avond mee.
25 oktober KoepWodan
Een daverende overwinning met 72,50% voor het wel heel speciale gelegenheidspaar Ria en Nol Hovius.
18 oktober KoepWodan
De wedstrijdleider en zijn computer waren volledig van slag en zorgden voor veel hilariteit. Het gevolg was een
gezellige avond waarvan het eindresultaat welsiwaar niet in de competitiestand is opgenomen, maar zeker wel
het aanzien waard is. Klik voor de uitslag en de spelverdelingen hier.
11 oktober KoepWodan
Ook al was er een stilzit, de spanning was er niet minder om: mooie spellen met af en toe onverwachte
resultaten.
4 oktober KoepWodan
Veertien paren leverden strijd, Nel en Betsy werden de glorieuze winnaars met ruim 61%. Kijk voor alle
informatie bij 'uitslagen en standen competitie'.
27 september 'vrije' avond.
Twaalf paren zorgden voor een gezellige drukte. Wil je de complete uitslag zien, klik dan hier.
Start van het seizoen 2006 - 2007
'Brid-ge-noten Linschoten' is een feit en begint aan haar eerste volledige seizoen met, inmiddels, 15 paren.
Lokatie: het inmiddels vertrouwde clubhuis van VVL.
Woensdag 13 en 20 september zijn er, voor degenen die daar behoefte aan hebben, twee 'repetitie'-avonden.
Aanvang beide avonden om 8 uur. Als je daaraan wilt deelnemen meld je dan aan bij Ben (tel 420146, e-mail
bengoossens@zonnet.nl). Let op: deze avonden zijn vooral afgestemd op degenen die nu mee gaan doen, lang
geleden een cursus hebben gevolgd en dus toe zijn aan een 'opfrissertje', maar ook recente cursisten zijn van
harte welkom.
Woensdag 27 september is een 'vrije' speelavond (aanvang: 8 uur, aanwezig kwart vóór acht).
Woensdag 4 oktober begint het seizoen echt. De deelnemers worden dan om half acht bij VVL verwacht, zodat
we even tijd hebben voor overleg over de gang van zaken tijdens het komende seizoen. De gewone begintijd
hierna wordt 8 uur (om die begintijd te halen moet iedereen er om kwart vóór 8 zijn).

