
  
   

26 mei 2010 Huis-aan-Huis drive 

Een lange enthousiaste avond die eindigde met prijsuitreikingen, vele bedankjes en niet te 

vergeten heerlijke hapjes en drankjes. 

De Huis-aan-Huis drive werd bij de bezoekende paren gewonnen door Martha en Jan Lagendijk 

en bij de ontvangende paren door Moeder en Zoon Kautz. De complete resultaten vind je bij de 

uitslag. 

 

En natuurlijk was daar de uitreiking van de KoepWodan beker. Die werd met slechts een 

banddikte gewonnen door Gerard en Hank en ging daarmee net aan de neuzen van Bep en Gusta 

voorbij.  Bekijk ook de complete eindstand. 

 
Gerard werd per sms op de hoogte gesteld... 

  

19 mei 2010 KoepWodan 

Kitty en Nol zetten hun eindsprint door met ruim 60%, op de voet gevolgd door Bep en Gusta. 

Voor de eindstand moet nog wat worden gerekend, maar dat het er om spant is zeker! 

  

  

 

  

  

    

  

  

 

  

  

 

   

  

Seizoen 2009-2010 
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12 mei 2010 KoepWodan 

Kitty en Nol veroverden plaats 1 met 59,52%, fraai op de voet gevolgd door het 

gelegenheidspaar Netty en Gerard. 

  

5 mei 2010 KoepWodan 

Twee paren eindigden boven de 64%: Tineke en Piet als eerste, Kitty en Nol als tweede. 

  

21 april 2010 KoepWodan 

Nogal wat gelegenheidsparen zorgden voor afwisselende uitslagen. De besten waren met bijna 

62% Elly en Martha. 

  

14 april 2010 KoepWodan 

Vier paren boven de 60%, waarvan Martha en Jan het hoogste met 63,20 %. 

  

7 april 2010 KoepWodan 

Een fraaie overwinning voor Ingrid en Netty met 61,71%. 

  

31 maart 2010 Paasdrive 

Een zeer geanimeerde drive waarbij iedereen voor zichzelf om de euro's streed. Zoals wel vaker 

bleek er ook nu weer een echte prijsvechter te zijn: als enige verzamelde Bart van Hienen meer 

dan 1000 euri en werd zo de glorieuze winnaar.  

 
de glorieuze winnaar (met hofhouding)                                                                       glorieuze hapjes 

Bewonder de complete uitslag. Alle foto's staan binnenkort op de fotogalerij. 

  

24 maart 2010 KoepWodan 

Ria en Wil gaven de anderen het nakijken, waarbij opgemerkt moet worden dat Bep en Gusta en 

ook Margreet en Eric niet veel wensten toe te geven. 

Bart vierde zijn verjaardag met fantastische 'petit fours' en dus werd het een latertje. 

  

17 maart 2010 KoepWodan 

Kitty en Nol bleven in vorm en demonstreerden dat met 65,14%. Gerard en Hank waren over de 

dreun heen en bezetten een verdienstelijke tweede plaats met 64,25%. 

  

15 maart 2010 BCL - Brid-ge-noten 

Deze eerste wedstrijd tussen BCL en Brid-ge-noten werd een zeer geanimeerde avond met een 

uitgebreid staartje. BCL won, beste Brid-ge-noten werden Martha en Jan met 67,75%, gevolgd 
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door Kitty en Nol met ruim 60%. 

 

Hoogtepunten waren onder andere de overhandiging aan BCL van de speciaal voor deze 

gelegenheid door Brid-ge-noten aan BCL geschonken vlag en de uitreiking aan BCL van de door 

BCL beschikbaar gestelde wisselbeker. 

Wil je alles van de resultaten weten bekijk dan de complete uitslag. 

In de fotogalerij vind je de gezamenlijke fotoreportage. 

Geniet ook van de persoonlijke impressies van Wil en Ria en (met een BCL-bril op) van Ed van 

Keimpema. 

  

10 maart 2010 KoepWodan 

Martha en Jan werden ruim eerste. Ook Ria en Toon en Elly en Hans kwamen boven de 60% uit. 

  

24 februari 2010 KoepWodan 

Een prachtige overwinning voor Hillie en Jan met 61,98%. Ria en Toon konden ze bijna bijhouden 

met 60,52%. 

  

17 februari 2010 KoepWodan 

Martha en Jan wonnen deze goed bezette avond met 64,32%. Ook Kitty en Nol kwamen boven de 

60% uit. 

  

10 februari 2010 KoepWodan 

Vernomen uit de wandelgangen: 'behoudend spelen kan helpen'.  Hoe dan ook, Gerard en Hank 

werden ruimschoots eerste met 67,29%. 

  

3 februari 2010 KoepWodan 

Na een onverwachte 'vrije' avond vorige week, deze keer weer een echte uitslag.  

Ingrid en Netty wonnen ruim, met een fraaie tweede plaats voor Ria en Toon. 

Door het bijwerken van de resultaten op grote afstand zijn deze week de resultaten per paar en 

per spel niet bijgewerkt. Volgende week beter! 
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13 januari 2010 KoepWodan. 

De winst was voor Martha en Jan, op de voet gevolgd door Bep en Gusta. Deze paren bezetten 

inmiddels ook de eerste twee plaatsen in de stand. 

Een uitdaging voor de andere paren !? 

  

6 januari 2010 KoepWodan 

De  eerste wedstrijd van 2010 werd gestart met oliebollen en een champagnetoost  op het 

nieuwe jaar. 

Bep en Gusta hadden dat het best begrepen. 

Jullie webmeester wenst jullie allemaal een heel gelukkig en puntenrijk nieuwjaar. 

  

23 december 2009 Kerstdrive 

Iedereen speelde voor zich, Piet werd de glorieuze winnaar. 

 
Piet met de drie andere prijswinnaars. Helaas voor Hank was er geen poedelprijs. 

Hoe de drive verder eindigde vind je bij de uitslag. 

En, inderdaad...., om 12 uur weer een feestje. Henk hield het om kwart voor 12 niet meer uit en 

kondigde vol trots aan dat zijn Fien om 12 uur jarig werd!  
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Fien's feestje 

Wil je nog meer weten over hoe het iedereen verging ga dan naar de Fotogalerij.  

  

16 december 2009 KoepWodan 

Ria en Wil werden op afstand eerste met 68,65%.  

Niet onvermeld mag blijven de fraaie prestatie van het gelegenheidspaar Eric Tamboer en Kees 

Vlasman: met 61,11% werden zij tweede! 

  

9 december 2009 KoepWodan 

18 paren, een record?! 

Gerard en Hank voerden de drie paren aan die boven de 60% eindigden. 

Verder te middernacht feest: Anneke jarig en dat vier je met champagne. 

 
  

Alle foto's van het Bridgeuitje op 22 november 

In de fotogalerij (zie in de linker kolom) vind je het complete fotoverslag van het Bridgeuitje. 

  

25 november 2009 KoepWodan 

Marijke en Kees zijn in vorm, meteen na het 'Uitje' wonnen ze nu de achtste KoepWodan 

wedstrijd.  

In de stand staan Letty en Wil inmiddels stijf bovenaan! 

  

22 november 2009 Bridgeuitje 



Het inmiddels welhaast traditie geworden Bridgeuitje mocht zich - ondanks onheilspellende 

weersvooruitzichten - verheugen in een uiterst prettig fiets- en wandelweertje. 

Winnaars van het bridgen werden Marijke en Kees, maar de echte winnaars waren natuurlijk 

gewoon alle deelnemers. 

Kijk voor de uitslag en een fotoimpressie bij evenementen. 

 
  

18 november 2009 KoepWodan 

Een bescheiden opkomst. Minder bescheiden was de winst voor Tineke en Piet: 64,82 %. 

  

11 november 2009 KoepWodan 

Ondanks enige files is de uitslag veilig aangekomen.  

Kitty en Nol bleken ouderwets op stoom, op de voet gevolgd door het gelegenheidspaar Martha 

en Betsy, het blinkend nieuwe paar Anneke ? en Nel van Gent en Elly en Hans, allen ruim boven de 

60% ! 

  

28 oktober 2009 KoepWodan 

Letty en Wil wonnen met 62.50%, overigens op de voet gevolgd door nog twee paren die boven de 

60% scoorden.  

Verzuchting van Hank: bij deze de uitslag, erg snel, voor twaalf uur! Omdat Ingrid er niet was? 

  

14 oktober 2009 KoepWodan 

Martha en Jan haalden een mooie 60,83% en werden daarmee ruim eerste. 

  

11 oktober 2009 Stand KoepWodan 

Zoals op één van de eerdere clubavonden is afgesproken wordt de stand van de KoepWodan dit 

seizoen bepaald op basis van de met de eigen partner gespeelde wedstrijden. 



De met andere partners gespeelde wedstrijden worden wel aangemerkt als gespeeld bij het 

bepalen of men is geplaatst voor de eindstand. 

Bekijk de stand van 7 oktober voor de nieuwe berekeningswijze. Het overzicht 'resultaten per 

paar' blijft ongewijzigd, zodat je daar ook de resultaten van de met andere partners gespeelde 

wedstrijden kunt bekijken. 

  

7 oktober 2009 KoepWodan 

Bep en Gusta dachten: 'voordat jullie denken dat je er al bent' en haalden uit met bijna 66%. 

  

30 september 2009 KoepWodan 

Een fraaie eerste plaats voor Letty en Wil met 62,40% 

Gerard en Hank rehabiliteerden zich enigszins. 

  

23 september 2009 KoepWodan 

De kop van het seizoen is er af, Nol en Wilma behaalden fraai 61,25% 

  

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 

  

 


