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Seizoen 2010-2011
25 mei 2011 Huis aan huis drive
Het is inmiddels traditie dat het seizoen bij de brid-ge-noten wordt afgesloten met een huis aan huis
drive en een aansluitend gezellig samenzijn bij de Tol. Het team van Kautz Bridgeservices had een en
ander weer tot in de puntjes verzorgd en uiteraard zorgde het hospitality-team van Anneke en Ingrid
voor een perfecte afsluiting van de avond met heerlijke hapjes en drankjes bij de Tol. Het was een
ontspannende avond met vijf rondes van ieder een half uur voor 3 spellen. Bij de bezoekende paren (oost
west) werden Ria en Ton overtuigend eerste met 61,62%. Bij de ontvangende paren waren Martha en Jan
de winnaars met maar liefst 67,95%. Voor de complete uitslag zie bezoekende paren en ontvangende
paren. Na de huldiging van de winnaars werd de uitslag van de strijd om de Koepwodan 2010-2011 bekend
gemaakt. Gerard en Hank werden eerste met 58,013%. Tweede werden Kitty en Nol met 56,515%, direct
gevolgd door Fetty en Hans op de derde plaats met 56,415%. Voor de totale eindstand Koepwodan zie
eindstand bij Uitslagen-standen.
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Gerard en Hank met de Koepwodan beker

Vervolgens werden alle vrijwilligers door Anneke en Ingrid nog uitgebreid bedankt en beloond met een
prachtige fles prosecco! Ten slotte was het woord aan Piet (wie anders) om Anneke en Ingrid, namens
alle brid-ge-noten, van harte te bedanken voor hun tomeloze inzet waardoor ook het seizoen 2010-2011
weer een groot succes werd. Als dank was er voor beiden een vogelwasplaats voor in de tuin.

Aan het eind van de avond was er voor iedereen nog een presentje waardoor er in de omgeving van
Linschoten niet alleen voor de bijenstand gevreesd moet gaan worden, maar ook voor de wespenstand! Er
kon gekozen worden uit verschillende meer en minder opvallende kleuren. De minder opvallende kleur was
duidelijk favoriet! Sommigen lieten daar duidelijk geen misverstand over bestaan en anderen hadden hun
favoriete kleurtje onopvallend onder hun stoel veilig gesteld. Tja .... Al met al een mooie afsluiting van
weer een geslaagd seizoen.

18 mei 2011 Koepwodan
De laatste speeldag om de Koepwodan. Deze keer moesten Jan en Martha met 55,48% genoegen nemen
met een gedeelde vierde/derde plaats, samen met Piet en Tineke. Hans en Fetty werden tweede met
59,35% en Gerard en Hank eerste met 62,68%. Volgende week, na afloop van de huis aan huis drive, zal
de eindstand bekend gemaakt worden.
11 mei 2011 Koepwodan
Wederom een bijzondere avond. Fok was jarig en werd enthousiast toegezongen. Wij wensen hem nog
vele jaren in gezondheid, liefde en voorspoed toe! Bep en Gusta haalden weer eens ouderwets uit en
werden eerste met 65,08%. Ria en Tom werden tweede met 61,90% en Letty en Wil haalden net niet de
60%, maar werden toch mooi derde met 59,13%.
4 mei 2011 Koepwodan
I.v.m. de dodenherdenking begonnen we om 20.30 uur en speelden we slechts 6 ronden van 3 spellen. Een
avond met twee gasten. Tineke Hoogenboom viel bij haar zus Anneke in voor de afwezige Fok. Zij werden
zesde met 51,62%. Wilma Borremans viel bij Gusta in voor Bep. Met 59,07% werden ze derde. Een
verrassende tweede plaats was er voor Marijke en Kees met 61,81% en Kitty en Nol werden overtuigend
eerste met 63,38%. Na afloop werd het weer erg gezellig. Zo langzamerhand is er altijd wel iemand die
thuis nog wat hapjes overhad, zoals op deze avond Tineke. En tja, dan weten ze er bij de brid-ge-noten
wel raad mee!
20 april 2011 paasdrive
De paasdrive is inmiddels een traditie. Er werd weer individueel om geld gespeeld! Iedereen kreeg iets
meer of iets minder ( afhankelijk van de stand bij Koepwodan) dan 500 euro en aan het eind werd de kas
opgemaakt met verrassende uitslagen!
Ria Sluijs werd overtuigend eerste met 1028 ingeleverde euro's. Jan Lagendijk leverde 960 euro's in en
werd tweede. Wil Swart werd met 855 ingeleverde euro's fraai derde. Voor meer informatie klik op
uitslag.
Uiteraard was het na het bridgen weer buitengewoon gezellig en had de feestcommissie (gewoon het
bestuur dus) weer voor heerlijke hapjes gezorgd. Onze inmiddels vaste opperstalmeester Piet stond nog
even stil bij de ontwikkeling van Brid-ge-noten. Een belangrijke mijlpaal daarbij is bereikt door Hank. Hij
heeft de cursus wedstrijdleider bij de bond succesvol afgerond.

Gevulde eieren, advocaatje met slagroom .... het was weer ouderwets gezellig!

Winnares Ria neemt haar paashaas in ontvangst van Anneke en Ingrid en Piet feliciteert Hank met zijn
pas verkregen officiële status als wedstrijdleider ...

13 april 2011 Koepwodan
De avond begon bizar. Twee niet nader te noemen paren deden een poging tot ongeoorloofde partnerruil.
De arbiter stak hier gelukkig een stokje voor! Fetty en Hans werden eerste met 62,45% gevolgd door
Ria en Tom met 60,32% en Gerard en Hank met 58,88%.
6 april 2011 Koepwodan
Zoals Piet het zo treffend formuleerde, een bijzondere uitslag. Uiteraard werden Jan en Martha weer
eerste (64,83%), maar Ria en Toon werden fraai tweede met 60,32% en er was een mooie derde plaats
voor Fok en Anneke met 59,39%.
30 maart 2011 Koepwodan
Ingrid en Netty zaten Martha en Jan dicht op de hielen, maar redden het net niet (62,89% tegen
63,47%). Ook Bep en Gusta haalden ruim 60%.
23 maart 2011 Koepwodan
Voordat de uitslag bekend werd gemaakt keek Piet op zijn eigen, bekende, wijze nog even terug op de
ontmoeting met BCL en bedankte namens alle brid-ge-noten Anneke, Ingrid en de technische staf voor
de prima verzorging van dat evenement.
De 60% werd deze avond net niet gehaald, maar de eerste plaats was voor Bep en Gusta met 59,86%,
direct gevolgd door Gerard en Hank met 59,18%. Het gelegenheidpaar Wilma Borremans en Hans
(Hollaar) was met hun derde plaats de verrassing van de avond met 58,50%. Omdat Ria Hovius als
gelegenheidspartner van Hans op het laatste moment niet kon en Wilma Borremans bereid was om binnen
vijf minuten in te vallen speelde Hans dus met Wilma. Dit kon niet meer in de computer verwerkt worden
zodat bij de uitslagen Ria nog wel vermeld staat als partner van Hans.
21 maart 2011 Brid-ge-noten ontvangt BCL
Het was weer tijd voor de buren om bij elkaar op bezoek te gaan. Deze keer verzorgd door Brid-genoten in de splinternieuwe Brede Vaart. Warm en soms zelfs donker, maar wel oergezellig met heerlijke
hapjes die soepel konden worden weggespoeld. De ook bij BCL welbekende Ynske zorgde voor iedereen
even goed. Anneke en Ingrid hadden alles geweldig voorbereid.
Over de uitslag was hier en daar wel wat ontevredenheid en dan vooral bij Brid-ge-noten, die weer op
aarde terug waren. Als je toch meer wilt weten kijk dan naar de complete uitslag.
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9 maart 2011 Koepwodan
Het lag deze avond vrij dicht bij elkaar, maar uiteraard werden Martha en Jan eerste met 63,50%.
Kitty en Nol werden fraai tweede met 58,32% en Tineke en Piet derde met 56,12%.
2 maart 2011 Koepwodan
Een feestelijke avond! Betsy was jarig en trakteerde op heerlijke chocolade bollen (het waren geen
negerzoenen en ook geen Bossche bollen, maar lekker waren ze wel!). Ria en Toon werden eerste met
64,60%, gevolgd door Gerard en Hank met 63,73% en Kitty en Nol met 61,07%.
23 februari 2011 Koepwodan
Fetty en Hans wonnen ruim met 66,19%, Ingrid en Netty volgden op ruime afstand met een ook niet
verkeerde 59,05%.
16 februari 2011 Koepwodan
Kitty en Nol werden op eenzame hoogte met 70,50% eerste. Tineke en Piet volgden met een fraai
percentage van 66,86% op de tweede plaats en het gelegenheidspaar Fetty en Hans (Hollaar) werd
verrassend derde met 54,86%!

9 februari 2011 Koepwodan
Martha en Jan waren er weer! (66,67%). Ria en Toon (62,70%) en Kitty en Nol (60,32%) wisten hun bijna
te evenaren.
26 januari 2011 Koepwodan
Wederom drie paren boven de 60%, waarbij Lettie en Wil zelfs over de 70% gingen (70,60%) en
overtuigend eerste werden. Elly en Hans werden tweede met 62,36% en het gelegenheidspaar Anneke en
Fetty eindigden met 61,57% op een fraaie derde plaats!
19 januari 2011 Koepwodan
Drie paren scoorden boven de 60%. Marta en Jan werden met een verschil van ruim 1% verslagen door
Kitty en Nol (65,83% om 64,60%). Fetty en Hans werden derde met 61,19%.
12 januari 2011 Koepwodan
Twee paren (Gerard en Hank en Elly en Hans) scoorden boven de 60%. Opmerkelijk was dat drie paren
exact hetzelfde percentage scoorden (56,46%).
5 januari 2011 Koepwodan
Drie paren begonnen het nieuwe jaar zeer voortvarend door boven de 60% te scoren: Martha en Jan,
Betsy en Bart en Fetty en Hans.
22 december 2010 Kerstdrive
Ter gelegenheid van de Kerst tegen je partner in plaats van met je partner spelen kan bijdragen aan de
vredigheid. Dus: zo gezegd, zo gedaan.

Het was weer een zeer gezellige avond waarbij, tijdens het spelen, diverse verrassende hapjes en
drankjes werden geserveerd. Als toppunt kwam de Kerstman zelf de prijzen uitdelen.

De prijswinnaars:
N/Z lijn

%

O/W lijn

%

Anneke van der Meer

66,84

Wil van Kuijk

71,00

Hans van Vianen

59,76

Jan Lagendijk

63,62

Uiteraard werd er weer druk nagetafeld, waarbij niet onbesproken bleef dat het toch wel erg
bevredigend was dat je in elk geval samen met je partner 100% had behaald. Wil je meer weten, bekijk
dan de complete uitslag.

15 december 2010 Koepwodan
Gerard en Hank zorgden voor bewondering met 65,58% en deden daarmee ook goede zaken in de stand.
1 december 2010 Koepwodan
Het gelegenheidspaar Anneke en Kitty haalde uit met 65%. Mooie cijfers ook voor Ingrid en Netty met
64%.
24 november 2010 Koepwodan
Kitty en Nol werden eerste met 58,85%.
24 november 2010 Bridgetgolf
Een fraaie fotoreportage van het festijn vind je inmiddels in de Fotogalerij.

21 november 2010 Bridgetgolf
Het jaarlijkse uitje speelde zich dit jaar af onder een wolkenloze hemel, wat in verband met het
buitengebeuren op hoge prijs werd gesteld.

Een inventieve outsider bedacht de toepasselijke naam 'Bridgetgolf'-uitje.
Verzameld werd 'Bij de Tol', vandaar (met z'n 36-en!) naar Boer Hans, waar ieder voor zich ging
bridgen en midgetgolfen, vervolgens naar de Raadskelder, waar werd genoten van de lunch en weer wat
bridge-spelletjes. Afsluiting in 'Bij de Tol' met bridge en de einduitslag
Uitslag Bridgetgolf 21 november 2010
%
Bridge

rangnummer
Bridge BridgetGolf

Piet Koster

65,24

1

1

Kitty Foncke

62,99

2

2

Fien Tenhagen

59,24

5

3

Gusta van Hienen

59,93

4

4

Elly Bakker

60,10

3

5

Ook beschikbaar is de totale uitslag van het bridge, maar daar word je niet veel wijzer van dan waar je
zelf geëindigd bent.

Piet Koster bleek weer eens een genadeloze prijsvechter te zijn, eindigde zowel bij bridge als bij
midgetgolf op de eerste plaats, en was tussen neus en lippen door ook nog eens de enige man die zich
temidden van het vrouwengeweld staande hield.

Tenslotte een overheerlijk buffet uit eigen keuken.
17 november 2010 Koepwodan
Dikke winst voor Tineke en Piet met 60,60%
10 november 2010 Koepwodan
Een 'volle bak'. Kitty en Nol hadden er zin in en wonnen afgetekend met 61,79%.
De klapper van de avond vond plaats op spel 3:
res. NZ
score MP

OW 2K x

-4 1100 14

NZ

4S

C

420 12

NZ

2SA

1

150 10

NZ

2S

1

140

8

NZ

2SA

C

120

6

NZ

2S

C

110

4

NZ

3SA

-1

-50

1

NZ

2S

-1

-50

1

OW hadden kennelijk de laatste BBB niet opgelet, staken ten onrechte met een tussenbodje hun nek uit
en werden door NZ hardhandig gestraft.
3 november 2010 Koepwodan
Een mooie overwinning voor Betsy en Bart met Bep en Gusta op de tweede plaats.
20 oktober 2010 Koepwodan
Een magere opkomst, maar evengoed mooie resultaten voor de bovenste twee: 64,19% voor Letty en Wil,
63,24% voor Martha en Jan.
13 oktober 2010 Koepwodan
Een mooie score voor het gelegenheidspaar Ria Hovius en Wilma Borremans met 63,27%.
6 oktober 2010 Koepwodan
Martha en Jan deden goede zaken met 66,82%, een fraaie tweede plaats was er voor Ria en Tom met
61.77%.
29 september 2010 Koepwodan
Marijke en Kees hadden een uistekende start van het nieuwe seizoen met 60,63%, Betsy en Bart deden
daar niet veel voor onder met 59,56%.

