Seizoen 2008-2009
10 augustus 2009 Aankondiging start van het nieuwe seizoen
Heden van de email geplukt:
Beste Brid-ge-noten,
Het nieuwe seizoen willen we starten op woensdag 9 september.
De eerste twee avonden is het vrij spelen en op
23 september starten we de KoepWodan.
Een definitief speelschema volgt binnenkort.
We zien jullie graag op 9 september om 19.45 uur "bij de Tol".
Groeten, Ingrid en Anneke
27 mei 2009 Huis-aan-Huis drive en uitreiking van de KoepWodan
De Huis-aan-Huis drive bleek weer een zeer geanimeerde tocht door Linschoten's dreven,
eindigend 'Bij de Tol', waar de winnaars, Margreet/Eric, Gerard/Hank en Marijke/Kees,
uiteraard in het zonnetje werden gezet.
Maar zij niet alleen. Niemand ging met lege handen naar
huis. Met als grote klapper de winnaressen van de
KoepWodan 2008-2009: Bep en Gusta (de beker werd
Bep bijna te machtig).
Kijk voor de volledige eindstanden op de Uitslagenstanden-pagina en voor alles wat met de Huis-aan-Huis
drive heeft te maken -waaronder een uitgebreide
fotoreportage- bij Evenementen.

20 mei 2009 KoepWodan
Het vaststellen van de uitslag van deze laatste KoepWodan van het seizoen bleek een zware
klus, maar is nu toch gelukt.
Ingrid en Netty wonnen met ruim 58%. De overige uitslagen vind je op de daarvoor bestemde
pagina.
Wat dit alles voor de eindstand betekent blijft nog even geheim tot komende woensdag, zo is
de webbeheerder ingefluisterd. Dus geen bijgewerkte standen!
13 mei 2009 KoepWodan
Met nog één wedstrijd te gaan is het nu toch wel heel spannend geworden.
Voorbeeld: als Ingrid en Netty nog een keer zo'n stunt uithalen als deze avond (67,90%) en de
andere kampioenskandidaten laten het weer afweten, zijn Ingrid en Netty kampioen.
Maar realistischer is te verwachten dat het volgende week gaat tussen Ria/Wil, Kitty/Nol en
Bep/Gusta. Spannend genoeg dus.
Daarbij een wel heel bijzondere positie voor Nol die zich naast negen vrouwen als enige man
weet te handhaven bij de vijf topparen van het klassement!
22 april 2009 KoepWodan
Kitty en Nol wonnen alweer en wel met 69,14% en hebben hiermee de aanval ingezet op de

eerste plaats. Het is spannend geworden.
Deze avond zijn voor het eerst 7x3 i.p.v. 6x3 spellen gespeeld. Neemt het speltempo toe of
duurt de avond langer?
15 april 2009 KoepWodan
Kitty en Nol bleken de paaseieren het best verteerd te hebben en wonnen met 64,11%
8 april 2009 Paasdrive
Daverende uitslagen en feestelijkheden:
de hoofdprijs was voor Hans, de ultieme poedel-prijs
voor Tineke.
Tom vond het heel relaxed zijn geldvoorraad in z'n
eentje te kunnen beheren.
Kijk voor de complete uitslag en een foto- reportage
bij evenementen.
1 april 2009 KoepWodan
Ria en Tom zorgden met bijna 72% voor een waar schrikbewind.
25 maart 2009 KoepWodan
Elly en Hans wonnen met 60%.
Netty tracteerde op beschuit met muisjes omdat ze oma was geworden.
Ria (Brok) en Anneke kaartten er als gelegenheidspaar lustig op los en werden fraai derde met
57,22%.
18 maart 2009 KoepWodan
Prachtige winst voor Fien en Henk met 66.67%.
11 maart 2009 KoepWodan
Ingrid en Netty wonnen met de onbetamelijke score van bijna 70%.
25 februari 2009 KoepWodan
Fraaie winst voor Letty en Wil met 63,19%.
18 februari 2009 KoepWodan
Een monsterscore voor Bep en Gusta met ruim 70%, met een ook lang niet slechte 61% voor Ria
en Wil, die daarmee nog wel de eerste plaats in de stand vasthielden.
11 februari 2009 KoepWodan
Betsy en Nel zorgden voor vuurwerk en wonnen afgetekend met ruim 61%.
Met spel 11 ging iets mis, kaart weg.....?
4 februari 2009 KoepWodan
Een trio aan de top: Ria/Tom, Betsy/Nel en Fien/Henk, allen met 60%.
Dat ging onder andere ten koste van de leiders in de stand, Bep en Gusta, die een 'off-day'
hadden. Ria en Wil deden het een stuk beter en namen dus gewoon de leiding weer over.
28 januari 2009 KoepWodan
Kitty en Nol wonnen met 56,48%. In de stand blijft het een gevecht tussen Ria-Wil en Bep-

Gusta.
14 januari 2009 KoepWodan
Ria en Wil scoorden daverend met 70,67% en staan daarmee meteen op de eerste plaats in de
stand.
7 januari 2009 KoepWodan
De eerste wedstrijd van 2009 was voor Kitty en Nol die met 62,11% op ruime afstand eerste
werden.
17 december 2008 Kerstdrive
Anneke en Ingrid stonden, zoals gebruikelijk, borg voor een sfeervolle organisatie, de Brid-genoten voor een sfeervolle uitdossing.

Een nieuwe speelvorm noodzaakte tot helemaal voor eigen rekening spelen, met, het mag gezegd
worden, onthullende uitslagen.
alle prijswinnaars
Glorieuze winnares werd de alom
geroemde gastspeelster Ans Kautz.
Hans Bakker, de hoogste man in de uitslag,
onthulde het geheim van zijn hoge
klassering: 'ik hoefde maar twee
spelletjes te spelen'.
Zie ook de volledige uitslag.
En bezoek de fotogalerij voor een grootse
reportage.

10 december 2008 KoepWodan
Bep en Gusta haalden 66,67% en daarmee ruimschoots de eerste plaats. Ook de eerste plaats
in de stand is hun prooi.
Speciale vermelding verdient Toon, die als 'bovenste
man' de vierde plaats in de stand deelt met zijn Ria.
3 december 2008 KoepWodan
Een fraaie eerste plaats voor Marijke en Kees en een
bijna even mooi resultaat voor Tineke en Piet op een
avond met een record opkomst: 8 tafels!
19 november 2008 KoepWodan
Een feestelijk begin ter gelegenheid van het 40

jarige huwelijk van Netty.
Ria en Wil scoorden er lustig op los met ruim 62%. Vermelding verdient ook de score van het
gelegenheidspaar Eric en Elly: ruim 56%!

16 november 2008 'Uitje'
Bij de tennis, de voetbal en Bij De Tol was het bridgen, jeu de
boules en eten, drinken en zingen geblazen, en wat dacht je...,
volgende keer telt het zingen ook mee voor de prijzen.
Kijk verder bij evenementen.

12 november 2008 KoepWodan
Letty en Wil waren op oorlogspad en eindigden op afstand met bijna 68% op de eerste plaats.
Ook Hank eindigde boven de 50%
5 november 2008 KoepWodan
De uitslag heeft een lange reis gemaakt, maar is er dan nu toch!
Een magere avond als je naar de opkomst kijkt en verder veel fantasieparen. Daarvan deden
enkele het heel goed. Op de eerste twee plaatsen eindigden resp. Bep en Letty en Betsy en Ria,
beide ruim boven de 60%!
29 oktober 2008 KoepWodan
Ingrid en Netty grepen met 62,50% de hoofdprijs. Verder veroverden ze de eerste plaats in
de stand op Ria en Wil, die ver voor stonden, maar deze keer een stevige 'off day' hadden.
22 oktober 2008 KoepWodan
Marijke en Kees dachten: oefenspellen van vorige week meteen maar even in de praktijk
brengen. Dus werden ze eerste met 59%.
Interessante stand trouwens: bij de eerste drie paren geen man te bekennen. Wat is hier
gaande dames? Een onvervalste clubgreep?
8 oktober 2008 KoepWodan
Ingrid en Netty werden eerste met 59,44%. Een fraaie tweede plaats voor het
gelegenheidspaar Anneke en Elly met 58,72%.
1 oktober 2008 KoepWodan
Ria en Wil op de eerste plaats, Gerard en Hank op de tweede plaats, beide paren met
percentages rond de 64% !
24 september 2008 KoepWodan
Kitty en Nol en Ria en Tom deelden de hoofdprijzen. Ze werden resp. 1e en 2e, beide paren
boven de 61%.
17 september 2008 KoepWodan
De nieuwe combinatie Bep en Gusta heeft even laten zien heel wat van plan te zijn. Met ruim
65% deelden zij de eerste plaats met Ria en Wil .
Als gevolg van een wachttafel en gerommel met spel 16 varieerde het aantal gespeelde spellen

zichtbaar.
10 september 2008 vrije avond
Ria en Tom haalden uit met ruim 65%. Kijk ook naar de complete uitslag.
3 september 2008 vrije avond
Een fantasievolle start van het nieuwe seizoen, waarbij de gelegenheidsparen het opvallend
goed deden. Bep en Gusta eindigden op de eerste plaats met 62,64 %. Ze kregen geheel
spontaan van Piet Koster een mooie prijs: toegangskaarten voor de kunstbeurs in Utrecht. Kijk ook
naar de complete uitslag.

Start seizoen 2008 - 2009
Gestart wordt met twee 'vrije' avonden, en wel op 3 en 10 september, op 17 september begint
weer het 'echte werk'.

