Seizoen 2007-2008
28 mei 2008 Huis aan Huis drive
Een zeer geanimeerd slot in 'het clubhuis' betekende het einde van de weer uitermate
geslaagde Huis aan Huis drive en daarmee ook het seizoen 2007 - 2008.
De Huis aan Huis drive kende 2 winnaars: bij de gastparen Ria en Tom, bij de bezoekende
paren Tineke en Piet.
Verder was daar ook de onthulling van de winnaars van de KoepWodan. Het was tot het
laatst toe spannend, de winnaars waren Gerard en Hank.
De eindstand van de KoepWodan vind je op de KoepWodan pagina.
Tenslotte: vanaf 4 juni organiseert de Bridgeclub Montfoort elke woensdag een
zomeravonddrive (voor iedereen toegankelijk tegen een bescheiden vergoeding). Zie ook de
website van Bridgeclub Montfoort
21 mei 2008 KoepWodan
Ingrid en Netty deden met ruim 70% een spectaculaire greep naar de macht. Of dat gelukt
is blijft nog even in het ongewisse, vraagt namelijk nog een weekje rekenwerk.
De eindstand wordt 28 mei na de Huis aan Huis drive bekend gemaakt.
14 mei 2008 KoepWodan
Met de fraaie score van 60,56 % werden Bep en Hans eerste.
Met nog 1 wedstrijd te gaan lijkt de beker wel zo'n beetje voor Gerard en Hank, maar.....,
als we de -wegens trouwe opkomst- te elimineren slechtste scores in aanmerking nemen, ziet
de zaak er aanzienlijke minder gunstig voor hun uit!
23 april 2008 KoepWodan
Gerard en Hank grepen de eerste plaats met 62,14 %.
16 april 2008 KoepWodan
Elly en Hans weer eerste, een prima tweede plaats voor het gelegenheidspaar Betsy en Toon.
9 april 2008 KoepWodan
Elly en Hans gingen er met ruim 62 % alweer met de eerste plaats vandoor. Op gepaste
afstand pakten Ria & Wil en Ingrid & Netty ook met 60+ % de tweede en derde plaats.
2 april 2008 KoepWodan
Deze avond werd overschaduwd door het droeve bericht van het overlijden van de moeder
van Nol.
Nol en Ria moesten hierdoor halverwege de avond naar huis. Om toch een eerlijke uitslag te
krijgen zijn alle spellen gespeeld door, of in naam van, de paren Ria & Wil en Kitty & Nol als
niet gespeeld beschouwd.
Afgetekende winnaars met ruim 65 % werden Elly en Hans.
Op de KoepWodan pagina vind je, behalve de uitslag en stand, ook de link naar de
spelverdelingen, met de bijbehorende 'gewenste' biedverlopen (daar zal je ook duidelijk
worden dat Ben zijn fröbeljaren niet erg effectief heeft besteed).
Als je de eindbiedingen bij de spelverdelingen vergelijkt met de eindbiedingen volgens de
'resultaten per spel' zul je zien dat zich hier en daar toch wel wat merkwaardige verschillen
voordoen.
19 maart 2008 Paasdrive

paasdrukte...

Elly (ja, die van Hans) en Piet (ja, die van
Tineke) incasseerden als gelegenheids-paar
samen de meeste euri en bewonderen hier
hun prijzen.

9 maart 2008 Vroegelentedrive
Bij Café Van Eijk vond de alweer negende seizoenendrive, georganiseerd door BCL, plaats.
Zie hier enkele enthousiaste deelnemers van Brid-ge-noten.

Maar waar waren al die andere Brid-ge-noten eigenlijk, vroegen velen zich af?
5 maart 2008 KoepWodan
Betsy en Nel gingen er met de hoofdprijs van door: 62,67%!
27 februari 2008 KoepWodan
Het heeft even geduurd (sorry!), maar alle resultaten zijn nu bijgewerkt.
De eerste plaats was met de geweldige score van 64,58% voor het gelegenheidspaar Bep en
Wil (Swart). De stand wordt steeds interessanter!
20 februari 2008 KoepWodan
Altijd de eerste plaats(en) noemen daar worden maar een paar mensen vrolijk van, dus deze
keer de derde plaats: die was voor Kitty en Nol met 59,72%.
6 februari 2008 KoepWodan
De eerste plaats was met 58,33% voor Ans Kautz en Piet Koster (waarmee Ans ook nog de
familie-eer redde).
30 januari 2008 KoepWodan
Een fraai resultaat voor het gelegenheidspaar Bep en Nol dat met 62,67% de eerste plaats
opeiste.
23 januari 2008 KoepWodan
Letty en Wil waren in vorm en werden dan ook op afstand eerste met 67,73%.
16 januari 2008 KoepWodan
Een daverende overwinning voor Ingrid en Netty: 73,33%. Ze deden daarmee ook
uitstekende zaken voor de stand, Gerard en Hank voelen de hete adem van de dames in hun
nek.
2 januari 2008 KoepWodan
Het nieuwe jaar startte bruisend voor Tineke en Piet, Ria en Tom en Letty en Wil: alle drie
paren ruim meer dan 60%!
19 december 2007 Kerstdrive
Op hun 'kerstbest' traden 14 paren aan voor de Kerstdrive die zij vervolgens als 28
individuen volgens het principe 'niet met maar tegen je partner' speelden.
Opmerkelijke uitslagen, waarbij met name opviel dat de dames en Hans Hollaar het
uitstekend deden. Margreet, Kitty en Wil vormden de top-3.
12 december 2007 KoepWodan
De uitslag nam wel wat tijd in beslag, maar staat uiteindelijk, na bezield handwerk van Hank
en Tom , toch keurig op tijd op de website. Ria en Toon werden eerste met 62%.
5 december 2007 KoepSint

In plaats van de KoepWodan werd een soort KoepSint
gespeeld, waarbij de uitslag wel geldt voor de echte Koep.
En die uitslag mocht er zijn. Het gelegenheidspaar Ria
(Hovius) en Gerard won het net van Ingrid en Netty, beide
paren in de 70% !
De omlijsting was geheel voor een Kosterlijke Sint met
zijn Bakkere Piet.
Sint's gedichten, toespraken en cadeau's waren briljant,
zelfs de webbeheerder deelde er in mee.

28 november 2007 KoepWodan
Ria en Toon werden mooi eerste met 62,22%.
25 november 2007 Surpisedrive
Zondagochtend verzamelen bij de tennisvereniging, liefst met de fiets, dat doe je gewoon
als Anneke en Ingrid dat zeggen, ook al weet je niet echt wat er gaat gebeuren.
Een spannende dag werd het, vooral voor de vele dapperen die inderdaad op de fiets naar
Oudewater gingen. Het weer viel geen eens tegen (waarneming van een niet-deelnemer) en
de rest was super. Bridgen in Oudewater, lunchen, biljarten en bridgen in 'Bij de Tol'.
14 november 2007 KoepWodan
Letty en Wil gingen vreselijk tekeer en wonnen met liefst 74,44%. In de stand zijn ze
hierdoor met stip gestegen!
7 november 2007 KoepWodan
Ria en Tom hadden nog wat goed te maken en eindigden als eerste met 68%. Ingrid en Hank
kunnen het nog steeds samen, zij werden tweede met 66,67%.
31 oktober 2007 KoepWodan
Gerard en Hank wonnen fraai met 63,89%. (Gerard ziet die beker kennelijk wel weer zitten).
10 oktober 2007 KoepWodan
In een volle bak speelden Elly en Hans weer samen en wonnen afgetekend met 68 %.
Ria en Wil blijken tot nu toe het meest standvastig: in de stand prijken ze (met enige hulp
van Kitty) fier bovenaan met ruim 65%!
3 oktober 2007 KoepWodan
Liefst vier gelegenheidsparen deden mee aan de strijd om de eerste plaats. Die strijd werd
gewonnen door Kitty en Wil met de monsterscore van 74,44%.
26 september 2007 KoepWodan
Ria en Wil en Elly en Hans deelden de eerste plaats met 63,33 %. Een bekende groep was
niet aanwezig, Tom zorgde voor de vlekkeloze verwerking op de computer.
19 september 2007 KoepWodan
Kitty en Nol wonnen deze eerste KoepWodan van het seizoen afgetekend met 65,56 %.
Betsy en Nel werden zeer hoopgevend tweede met 61,11 %.
Ingrid won voorlopig ruimschoots de voordeur-strijd van Hank en wilde dat ook wel weten.
12 september 2007, opening van het seizoen
Een - voor Brid-ge-noten - historische avond (18 spellen gespeeld) eindigde met fraaie winst
(61,11 %) voor Elly en Hans (kennelijk goed overzomerd).
Start van het seizoen 2007-2008
(door de webbeheerder gemaakt uittreksel van dd 7 september toegezonden e-mail)

12 September start het nieuwe seizoen met een avond vrij spelen.

Omdat we graag verder willen met boekje 3 van Berry Westra zal Ben hier regelmatig een
avond mee aan de slag te gaan. De bedoeling is dat als voorbereiding op deze 'cursus'avonden thuis twee hoofdstukken voorbereid worden, zodat we op de geplande avond spellen
kunnnen spelen waarin de theorie van de betreffende hoofd- stukken aan bod komt. Ben zal
deze avonden begeleiden en eventuele moeilijkheden bespreken.
Het speelschema voor het komend seizoen vind je bij 'kalender speelavonden'.
We willen ook graag het aantal spellen per avond een klein beetje opvoeren. Het is dus des
te belangrijker dat we steeds om 20.00 uur kunnen starten. We verzoeken iedereen dan ook
vriendelijk doch dringend om om 19.45 uur aanwezig te zijn. Om het speeltempo iets te
verhogen willen we adviseren om zonder hulpmiddelen (geplastificeerde kaart of andere
speladviezen) te spelen. Dat zal even wennen zijn, maar gaat vast lukken. Het klinkt allemaal
een beetje formeel, maar het allerbelangrijkste blijft natuurlijk dat wij op een gezellige
ontspannen manier een avondje bridgen.

