Seizoen 2011-2012
6 juni 2012 Huis aan Huis Drive en einduitslag KoepWodan
De huis aan huis drive is inmiddels de traditionele afsluiting van het seizoen en ook dit
jaar weer een succes. Het was gezellig en alles verliep vloeiend, zowel letterlijk als
figuurlijk. Kautz's bridgeservices had weer voor een uitgekiend programma met
interessante spellen gezorgd en de gastvrijheid van de ontvangende paren en het
enthousiasme van alle deelnemers deden de rest. Door vakantie of verplichtingen elders
kon niet iedereen meedoen. Ans Kautz en Hermine Boer zorgden er, als invallers, voor
dat het programma toch mooi kon worden afgewerkt zonder "stilzits". Na afloop was het
verzamelen bij de Tol en werden de uitslagen bekend gemaakt. Bij de huis aan huis drive
waren Ria en Tom met een score van 62,71% de winnaars bij de ontvangende paren. Bij de
bezoekende paren werden Ingrid en Hermine eerste met een score van 60,52%. Voor de
totale uitslagen zie ontvangende paren en bezoekende paren. Met de volgende link zijn de
spellen nog eens te bekijken.
Op afstand, in een zonnig Spanje, had Ben, als onafhankelijke deskundige, inmiddels de
eindstand van de KoepWodan bepaald. Zoals al een beetje te verwachten was, werden
Kitty en Nol beloond voor hun trouwe aanwezigheid waardoor zij Ria en Tom passeerden
op de ranglijst en verdiend eerste werden met 56,934%. Ria en Tom werden tweede met
56,375%. De gehele eindstand is op deze link te bekijken.
Afsluitend werden alle vrijwilligers weer bedankt en beloond door Anneke en Ingrid.
Namens alle brid-ge-noten werden Anneke en Ingrid door Betsy en Netty toegesproken
en bedankt voor hun inzet, enthousiasme en creativiteit. Zonder hen geen brid-ge-noten!

Bij de Tol .... de tafels aan elkaar en alles verliep vloeiend!

Ria en Tom en Ria en Wil,
1ste en 2de bij de ontvangende paren.

Ingrid en Hermine en Tineke en Piet,
1ste en 2de bij de bezoekende paren.

Kitty en Nol en Ria en Tom,
1ste en 2de bij de KoepWodan 2011-2012

Anneke en Ingrid in de bloemetjes!

30 mei 2012 KoepWodan
Voor deze laatste speelronde om de KoepWodan 2012 werden de brid-ge-noten door
Anneke en Ingrid uitgenodigd om een half uur eerder te komen om enige onderwerpen te
bespreken voor het komende seizoen. E.e.a. was door hen kort en bondig, maar
overduidelijk en tijdig per mail kenbaar gemaakt. Binnen een half uur was alles geregeld.
Met een hartelijk applaus werden Anneke en Ingrid bedankt voor hun tomeloze inzet en
de perfecte organisatie van weer een mooi bridgeseizoen. Ook was er een terecht
applaus voor Netty die de afgelopen jaren op voortreffelijke wijze de inkoop heeft

verzorgd. Kitty meldde zich spontaan om die taken van haar over te nemen. Daarna werd
er gebridged. Om circa half twaalf maakte Hans (Hollaar) op zijn geheel eigen, originele
en ludieke wijze de uitslag bekend. Hij had daar ook alle reden toe, want samen met Elly
eindigde hij met Fien en Henk en 53,57% op een gedeeld vierde/vijfde plaats. Ria en
Tom werden derde met 55,16% en Martha en Jan tweede met 61,11%. Kitty en Nol deden
goede zaken en werden overtuigend eerste met 65,87%. Zoals uit de stand blijkt
vooralsnog niet genoeg om Ria en Tom van de eerste plaats te stoten. Ria en Tom
speelden 17 keer samen en 3 keer met een andere partner. Genoeg om zich te plaatsen
voor de eindstand. Maar .... Kitty en Nol speelden 24 keer samen en ook nog eens 3 keer
met een andere partner. Samen met Bep en Gusta zijn zij de enigen die alle avonden
hebben gespeeld en hebben zij recht op op het hoogste aantal te elimineren laagste
scores. Op zich is dat al een pluim waard. Of het genoeg was om de eerste plaats te
bereiken zal, na afloop van de huis aan huis drive, a.s. 6 juni duidelijk worden. Dan wordt
de definitieve eindstand bekend gemaakt.
23 mei 2012 KoepWodan
Het was een warme en vooral zonnige dag. En zonnig was het zeker voor Ria en Nol. Zij
verkochten hun huis! Ter ere van dit heugelijke feit boden zij de brid-ge-noten een
drankje aan. Ria en Nol, nogmaals, van harte gefeliciteerd en bedankt! Wil was, nu met
gelegenheidspartner Anneke, weer in topvorm. De dames werden eerste met 61,67%.
Kitty en Nol deden goede zaken en werden tweede met 59,05%. Gerard was niet
helemaal, of beter gezegd helemaal niet, bij de les. Toch werd hij, samen met Hank, tot
eigen verbazing derde met 56,11%.
16 mei 2012 KoepWodan
Ook aan deze 25ste speelronde deden slechts 12 paren mee. Martha en Jan waren er
weer eens en behaalden, zoals te verwachten was, een mooie score. Maar net niet genoeg
om eerste te worden. Met 59,52% werden zij tweede. Marijke en Kees werden
overtuigend eerste met 61,90% en het gelegenheidspaar Kitty en Wil (van Kuijk) werd
derde met 56,19%.
9 mei 2012 KoepWodan
Slechts 12 paren kwamen opdagen voor de 24ste speelronde om de KoepWodan. Zo aan
het eind van de competitie ( er zijn nog 3 rondes te gaan) blijkt het niet meer voor
iedereen duidelijk wat het precies betekent als de bel van de bridge-timer gaat.
Sommigen beginnen dan gewoon nog aan het laatste spelletje. Voor de goede orde: Dat is
dus niet de bedoeling. Dan heb je dus gewoon te lang over de eerste 2 spelletjes gedaan,
ben je te laat en wordt het 3de spelletje niet meer gespeeld!!! Om de laatste 3 rondes
zonder incidenten te laten verlopen zal de wedstrijdleiding dan ook streng toezien op de
naleving van de regels. En overtreding zal punten kosten!!! Brid-ge-noten kan dan wel een
vriendenclubje zijn, het kan natuurlijk geen zooitje worden!!! Verder was het uiteraard
weer gewoon gezellig. Gerard en Hank werden verrassend eerste met 61,50%, op de voet
gevolg door het gelegenheidspaar Kitty en Wil die tweede werden met 60,86%. Elly en
Hans (Bakker) werden derde met 56,38%.
2 mei 2012 KoepWodan
Sommigen waren meer met de ontwikkelingen in de eredivisie bezig dan met het bridgen
en Ria was er zelfs voor thuisgebleven om Ajax kampioen te zien worden. Tom deed er
dus goed aan om toch maar te gaan bridgen en hoorde in de Tol dat Feijenoord z'n
tweede plaats met succes verdedigde. Hadden ze allebei een leuke avond! Zowel de Ajax

als de Feijenoord fans konden tevreden zijn. Wat het bridgen betreft, revancheerden
Kitty en Nol zich overtuigend voor hun misstap van 18 april en werden fraai eerste met
63,90%. Hoewel Wil het nauwelijks kon geloven werd zij samen met Gerard mooi tweede
met 59,81%. Tineke en Piet werden derde met 58,67%
25 april 2012 AA
Soms een bevestiging van gemaakte keuzes en soms een leermoment, maar altijd nuttig
zo'n AA. Op het eind van de avond werden we ook nog door Ingrid getrakteerd op
heerlijke hapjes. Ze was jarig geweest. Namens alle brid-ge-noten nog van harte
gefeliciteerd!
Op de volgende links kunnen de spellen nog eens bekeken worden.
spel 1 t/m 4 spel 5 t/m 8 spel 9 t/m 12 spel 13 t/m 16 spel 17 t/m 20 spel 21
18 april 2012 KoepWodan
Gerard is buitengaats waardoor deze keer alleen de uitslag en de resultaten per spel. Op
Gerard's gebruikelijke sappige verhaaltje en de nieuwe stand is het dus even wachten
tot hij weer terug is. Op 22 april was hij weer terug en is de stand ook weer bijgewerkt.
Ook was het goed te horen dat Ria en Tom er weer bij waren. Tom bedankte iedereen
voor de steun en het medeleven na het plotselinge en geheel onverwachte overlijden van
hun schoonzoon.
11 april 2012 KoepWodan
Een avond met verrassingen. Bijzondere spellen met veel slempotentie. Helaas kwamen de
brid-ge-noten daar pas achter tijdens het uitspelen. Druk werd er gediscussieerd hoe
dat kwam. Gebrek aan inzicht, gebrek aan kennis of gebrek aan concentratie. Dat laatste
zou goed mogelijk geweest kunnen zijn want een groot aantal onder ons was meer bezig
met de standen op de voetbalvelden dan met de kaarten op tafel. Hoewel ... dat gold niet
voor iedereen en inzicht hebben we wel, dus is het waarschijnlijk toch gebrek aan kennis.
Maar verder verliep de avond voorspoedig. Totdat Ria de uitslag bekend maakte en er
grote consternatie ontstond. Bleken de loopbriefjes van de paren 15 en 16 verwisseld te
zijn. Uiteindelijk werden Bep en Gusta met 61,19% de definitieve winnaars van de avond.
Kitty en Nol werden tweede met 59,52% gevolgd door Fetty en Hans op de derde plaats
met 57,45%.
4 april 2012 Paasdrive
Voor het luttele all inclusive bedragje van 3 euro werden we weer verrast en verwend
met een mooie avond. Er waren heerlijke hapjes en drankjes en de technische commissie
had een leuke opzet van de drive bedacht. Voor de pauze werd er een soort van
voorronde gespeeld door de vaste paren. Tijdens de pauze werden de paren voor de
volgende ronde bepaald door de in de voorronde best geëindigde spelers te koppelen aan
de slechts geëindigde. Er ontstonden zodoende unieke combinaties die streden om de
eer in de noord-zuidlijn en de oost-westlijn. In de noord-zuidlijn werden Bart en Nol
tweede met 67,71% en Anneke en Marijke eerste met 70,83%. In de oost-westlijn
werden Wil en Eric tweede met 57,29% en Tineke en Gerard eerste met 76,04%. Het
bleef log lang gezellig!
Bij de volgende links zijn de complete uitslagen te zien: NZ lijn OW lijn

advocaat met slagroom!

het nakaarten

de prijswinnaars
28 maart 2012 KoepWodan
Kitty en Nol sloegen toe! Ze werden overtuigend eerste met 69,44%. Ook Elly en Hans
(Bakker) en Fetty en Hans scoorden fraai boven de 60%. Elly en Hans werden tweede
met 60,91% en Fetty en Hans derde met 60,16%. Verder lijkt het er op dat het Bali
effect bij Marijke en Kees is uitgewerkt en is het duidelijk dat Gerard en Hank in een
ernstige vormcrisis verkeren.
26 maart 2012 BCL - Brid-ge-noten
Op 26 maart vond de derde uitwisseling plaats tussen Brid-ge-noten en BCL met als inzet
de wisselbeker. Deze keer waren we te gast bij BCL Het was weer een gezellige avond,
maar helaas slaagden we er ook deze keer weer niet in de beker te winnen. BCL was heer
en meester met een eerste plaats voor Letty en Tineke met 60,07%. Elly en Piet waren
op de negende plaats ons beste paar met 52,55%.

Letty en Tineke en Piet en Tineke, welverdiend in het zonnetje gezet!
Voor hen die het verder nog echt willen weten: klik op de totale uitslag
21 maart 2012 AA
Een enigszins chaotische maar wel gezellige en zeker nuttige AA.
Op de volgende links kunnen de spellen nog eens bekeken worden.
spel 1 t/m 4 spel 5 t/m 8 spel 9 t/m 12 spel 13 t/m 16 spel 17 t/m 20 spel 21
14 maart 2012 KoepWodan
Uiteraard werd er eerst stil gestaan bij het plotselinge overlijden van de schoonzoon van
Tom en Ria. Iedereen leeft met hen mee! Daarna werd er toch nog gebridged. Twee
paren scoorden boven de 60%. Kitty en Nol werden eerste met maar liefst 68,37% en
Fetty en Hans tweede met 61,88%. Elly en Hans (Hollaar) behaalden een fraaie derde
plaats met 57,30%.
7 maart 2012 KoepWodan
Van de 15 paren scoorden er drie boven de 60%. Marijke en Kees (wat hebben ze daar in
Bali toch gedaan?) werden overtuigend eerste met 65,20%. Fetty en Hans werden
tweede met 63,29% en Ria en Ton derde met 61,11%.
29 februari 2012 KoepWodan
Wanneer zullen we ooit nog meemaken dat we op een 29 februari om de koepwodan
strijden, en dat ook nog eens met maar liefst 18 paren. Een historische avond dus. De
grenzen van de capaciteit van De Tol, en zeker van dat ene toilet, werden bereikt. Maar
zoals altijd bij de brid-ge-noten bleef de sfeer ontspannen en gezellig! Ria en Tom
oefenen nooit en bestuderen ook nooit bridgeboekjes, maar werden wel simpel eerste
met een mooie score van 61,37%. Natuurtalenten dus! Marijke en Kees hadden op Bali
duidelijk inspiratie opgedaan en scoorden 59,17%. Daarmee behaalden ze een fraaie
tweede plaats. Bep en Gusta werden derde met 58,66%. En als Ingrid bij Gerard en
Hank zo uitermate geïnteresseerd naar hun resultaat informeert, dan weet je het verder

wel!
22 februari 2012 KoepWodan
Sjaak kwam wat laat en ging wat vroeg weg, maar hij werd, als vervanger van Fok, samen
met Anneke wel mooi eerste met 58,33%! Elly en Hans (Bakker) werden tweede met
55,16% en Kitty en Nol derde met 53,97%.
n.b. De resultaten per spel op de pagina Uitslagen-standen zijn wegens een technisch
probleem niet de resultaten van 22 maar van 8 februari 2012.
15 februari 2012 AA
Het was weer tijd voor een altijd nuttige AA.
Op de volgende links kunnen de spellen nog eens bekeken worden.
spel 1 t/m 4 spel 5 t/m 8 spel 9 t/m 12 spel 13 t/m 16 spel 17 t/m 20 spel 21
8 februari 2012 KoepWodan
Tijdens het bridgen werden we door Hank en Ingrid getrakteerd op lekkere hapjes ter
gelegenheid van Hank's verjaardag de volgende dag. Om 12 uur werd hij dan ook luide
toegezongen ... en gezoend!

Gerard had hem als cadeautje graag aan een fraaie score geholpen, maar dat zat er
helaas niet in. En dat is nog zachtjes uitgedrukt.
Ria en Tom werden (helemaal verbaasd en zonder dat ze dat verwacht hadden ..... zeiden
ze) eerste met 61,33%. Bep en Gusta haalden de 60% net niet en werden tweede met
59,29% . De derde plaats was voor Ingrid en Netty met 58,95%.
1 februari 2012 KoepWodan
Een monsterzege voor Tineke en Piet! Zij werden eerste met maar liefst 72,22%. Kitty
en Nol werden tweede met een fraaie score van 63,43% en Gerard en Hank werden
derde met 53,97%.
25 januari 2012 KoepWodan
Dit keer waren Hank en Gerard het enige paar met een score boven de 60%. Zij werden
eerste met 64,37%. Ria en Toon volgden met 58,02% op de tweede plaats en Elly en Hans
(Bakker) werden derde met 57,86%

18 januari 2012 KoepWodan
Marijke en Kees waren het enige paar met een score boven de 60%. Met 61,51% werden
zij overtuigend eerste. Tineke en Piet haalden de 60% net niet en werden fraai tweede
met 59,92%. Ria en Tom werden derde met 58,73% en Ria en Toon vierde met 58,33%.
Elly en Hans scoorden een vierde plaats met 57,54% en Fien en Henk werden vijfde met
50,40%
11 januari 2012 AA
Alweer de derde AA van het seizoen en de eerste van 2012! Ook deze avond was weer
nuttig en leerzaam. Bovendien werden we ook nog eens getrakteerd op heerlijke
roomsoesjes ter ere van Hilly's ......verjaardag.
Op de volgende links kunnen de spellen nog eens bekeken worden.
spel 1 t/m 4 spel 5 t/m 8 spel 9 t/m 12 spel 13 t/m 16 spel 17 t/m 20 spel 21
4 januari 2012 KoepWodan
Na een toast op het nieuwe jaar speelden 17 paren de eerste wedstrijd van 2012 voor de
KoepWodan. Drie paren scoorden boven de 60%. Ria en Tom werden op afstand eerste
met 65,61%. Hilly en Jan werden fraai tweede met 63,50%, op de voet gevolgd door
Fetty en Hans. Zij eindigden met 63,03% op de derde plaats.
21 december 2011 Kerstdrive
Voor het luttele all-inclusive bedrag van 3 eurootjes werden de brid-ge-noten
getrakteerd op een leuke en gezellige avond met onbeperkte heerlijke hapjes en
drankjes. Daarnaast waren er ook nog eens, ter gelegenheid van haar verjaardag,
overheerlijke kersenbonbons van Ria. Er werden twee rondjes van drie maal drie spellen
gespeeld, onderbroken door een ruime pauze. Niet om overspannen van te worden, maar
wel relaxed en met voldoende ruimte voor het sociale aspect. Door middel van het blind
trekken van een kaart werden voor de beide rondjes de paren geheel willekeurig
samengesteld en ontstonden er verrassende en onverwachte combinaties. Uiteindelijk
werd Marijke de definitieve winnaar van deze gezellige drive. Zie hier de complete
uitslag.

de bonbons van Ria ...

het zoeken naar de partner ...

Marijke, de overtuigende winnar, tussen Ingrid en Anneke ...
Het was nog lang gezellig bij de Tol, en met een fraaie kerstboodschap ging iedereen
uiteindelijk voldaan naar huis.

14 december 2011 KoepWodan
Anneke en Fok werden overtuigend eerste met ruim 60%. Elly en Hans Bakker volgden
met ruim 57% op de tweede plaats en Tineke en Piet werden derde met ruim 56%.
7 december 2011 KoepWodan
Een dagje later dan anders maar dat kan gebeuren met een hulp webmeester.
Bep en Gusta dachten 'het geklungel moet nu maar eens afgelopen zijn' en haalden uit
met 74%. Trouwens ook Hilly en Jan deden een aanzienlijke duit in het zakje met ruim
62%. Marijke en Kees en Ria en Toon behaalden ook mooie resultaten in de 'hoge fifties'.
30 november 2011 AA
De tweede AA. Ook deze avond bleek weer dat voor de meeste brid-ge-noten zo'n avond
zeer nuttig is. De spellen kunnen op de volgende links nog eens bekeken worden.

spel 1 t/m 4

spel 5 t/m 8

spel 9 t/m 12

spel 13 t/m 16

spel 17 t/m 18

23 november 2011 KoepWodan
Slechts twaalf paren kwamen deze avond opdagen. Zo langzamerhand begint duidelijk te
worden dat vier paren aan een gestage opmars bezig zijn. Ook deze ronde weer. Anneke
en Fok werden vierde met 59,05% en Letty en Wil derde met 62,50%. De Ria's met hun
Toon en Tom werden tweede met 63,62% respectievelijk eerste met 67,62%.
20 november 2011 Eerste lustrum
Op zondag 20 november 2011 werd het eerste lustrum van Brid-ge-noten gevierd. En hoe!
Anneke en Ingrid hadden weer voor een uniek en verrassend programma gezorgd. 's
Morgens om half tien begon de dag met koffie en een bridgeronde in het clubhuis van
TVL. Gezellig maar koud! De verwarming liet het afweten. Dankzij Bert Verheijen kwam
dat uiteindelijk toch nog goed. Vervolgens onder aanvoering van Ingrid op de fiets (en
sommigen met de auto) in dichte mist naar de eerste surprise locatie. Dat werd Bowling
Woerden. Aldaar het volgende rondje bridge, een uitstekende lunch en afsluitend een
rondje bowlen. De strikes en spares bleken voor sommigen appeltje eitje. Voor anderen
onhaalbaar. Het werd steeds gezelliger! Na het bowlen op weg, nog steeds in dichte mist,
naar de volgende verrassing. Een unieke partyboerderij op de Cromwijkerdijk. Na nog een
rondje bridge volgde de absolute climax van de dag. Een spetterende demonstratie salsa
dansen door een flitsend danspaar gevolgd door een les merengue dansen (salsa is een
beetje te moeilijk!). De brid-ge-noten stegen ver boven zichzelf uit! Maar daar was het
nog niet mee afgelopen. Zo was er uiteraard nog de prijsuitreiking voor de zes beste
bridgebowlers (Gusta werd overtuigend eerste!) en werd de dag afgesloten met een
ouderwets gourmetgebeuren met als toetje ijs. Alles in ruime overvloed. Ook de drank
vloeide rijkelijk en de stemming steeg ten top hetgeen Kees verleidde tot een unieke
interpretatie van You never walk alone. Nadat alles netjes was opgeruimd en in de auto's
van Anneke en Elly en Hans was geladen ging een ieder tevreden en voldaan naar huis. Een
liefhebbende echtgenoot van een brid-ge-note concludeerde bij haar thuiskomst dat ze
stonk, er niet uitzag en gedronken had. Dan kan het dus alleen maar top zijn gewest. En
dat was het!
Voor de complete uitslag zie herfstuitje

16 november 2011 KoepWodan
Geen enkel paar eindigde boven de 60% en er was ook geen paar met minder dan 40%.
Ingrid en Netty werden eerste met bijna 58%. Hank en Gerard volgden op de tweede
plaats met bijna 56%. Verder viel het op dat Elly en Hans Hollaar en Kitty en Nol ex
aequo op de zesde plaats eindigden en dat Piet en Betsy en Elly en Hans Bakker dat
deden op de tiende plaats.
9 november 2011 KoepWodan
Nadat enkele malen nadrukkelijk om "silence" was gevraagd kon Kees eindelijk boven het
gekrakeel uitkomen en de meer dan verrassende uitslag bekend maken. Dit ging gepaard
met vele "zooooo's ". Een aantal paren was duidelijk boven zich zelf uitgestegen. Dat
hield natuurlijk automatisch in dat een ander aantal paren in een diep dal was terecht
gekomen. Anneke en Fok werden mooi vijfde met ruim 54%. Elly en Hans B hadden in
Indonesië geheime krachten opgedaan en werden vierde met ruim 58%. Elly en Hans H

overtroffen dat en werden fraai derde met bijna 62%, Ria en Tom deden het nog beter
en werden tweede met 63% en de verrassing van de avond waren Letty en Wil. Zij
werden eerste met ruim 65%.
2 november 2011 KoepWodan
Martha en Jan werden weer eens overtuigend eerste met ruim 65%. De fantastische
tweede plaats met bijna 60% voor Margreet en Eric was voor Margreet aanleiding voor
een uitgebreid vreugdedansje. En Ingrid zal donderdag met duidelijk meer plezier naar
de praktijk zijn gegaan dan Hank.
26 oktober 2011 AA
De eerste AA. Velen vroegen zich af wat deze letters betekenen. Anonieme Alcoholisten
lag misschien voor de hand, maar het bleek gewoon een Alternatieve Avond te zijn.
Hoewel, bij Brid-ge-noten is natuurlijk niets gewoon. Hank had zorgvuldig 18 spellen
geselecteerd waarmee de aanwezigen hun basiskennis van het bridgespel konden toetsen
en opfrissen. Er was ruim de tijd om tussentijds de eigen verrichtingen te bespreken en
te analyseren. Dit leidde vaak tot verrassende en onthutsende conclusies, maar het bleef
steeds gezellig. Op uitdrukkelijke instructie van Hank mocht er vooraf niet geschud
worden (logisch, hij had er direct na terugkomst van een vermoeiende werkvakantie in
Kenia bijna al zijn vrije tijd aan besteed om die 18 spellen te "steken"). Dit bleek voor
sommigen verwarrend en moeilijk. Dat, nadat de spellen gespeeld waren, ze ook weer
direct in de hoesjes terug gestoken moesten worden was voor anderen weer een hele
opgave. Ondertussen bleef het gezellig en werden er heerlijke hapjes geserveerd. De
avond werd aan een lange tafel besloten met een Linschotense variant van de Woerdense
koeienmarkt-traditie: erwtensoep, maar dan in een chique minicup uitvoering.

Al met al een meer dan geslaagde avond. Om nog eens rustig na te gaan hoe het nu
eigenlijk had gemoeten, zijn de spellen (met uitleg) te bekijken op de volgende links:
spel 1 t/m 4
spel 5 t/m 8
spel 9 t/m 12
spel 13 t/m 16
spel 17 t/m 18
19 oktober 2011 KoepWodan
Vijf van de veertien paren eindigden boven de 50%. Martha en Jan werden eerste met
ruim 66%, gevolgd op een fraaie tweede plaats door Bep en Gusta met 65%. Kitty en Nol
werden derde met 57% en de vierde en vijfde plaats waren voor Hilly en Jan met 56% en
Ria en Ton met bijna 54%.

12 oktober 2011 KoepWodan
Een fraaie, ja, zeer fraaie overwinning voor Letty en Wil met bijna 60%.
5 oktober 2011 KoepWodan
Kitty en Nol werden eerste met ruim 65%. Het gelegenheidspaar Netty en Gerard
werden tweede met ruim 63% en ook Fetty en Hans scoorden boven de 60 met bijna
62%. Zij werden derde. Ria en Tom eindigden als vierde met 59% en Anneke en Fok
vijfde met 57%.
28 september 2011 KoepWodan
De brid-ge-noten hadden er weer duidelijk zin in! Maar liefst 17 paren deden mee aan de
eerste speelronde om de KoepWodan. Piet hield de spanning er lang in, maar maakte
uiteindelijk de uitslag bekend. Fetty en Hans werden overtuigend eerste met 59,66%. De
tweede plaats was voor Martha en Jan met 57,93%. Direct daar achter eindigden Ria en
Tom met 57,82% op de derde plaats.
21 september 2011 vrije avond
Het seizoen 2011-2012 is weer van start gegaan met een vrije speelavond. De opkomst
was redelijk met 14 paren en het was weer ouderwets gezellig! Kitty en Nol gaven hun
visitekaatje af en werden overtuigend eerste met ruim 69%. Tineke en Piet deden daar
nauwelijks voor onder met bijna 65% en eindigden op de tweede plaats. Gerard en Hank
werden derde met 56% en Margreet en Erik eindigden op een mooie vierde plaats met
een percentage van ruim 54%. Bekijk ook de complete uitslag.

