
                       

                      

 

seizoen 2012-2013 
 

terug  
  

22 mei 2013 Huis aan Huis Drive / Afsluiting seizoen 2012-2013 

De Huis aan Huis Drive is inmiddels een traditioneel gebeuren dat geen brid-ge-noot  

wil missen. Alle 38 waren dan ook aanwezig. Om stilzitten te voorkomen, dienden nog 2 

spelers/invallers gevonden te worden. Dat werden Tini en Jaap Bakker. Zij hebben dat 

als volgt beleeft:  

Beleving van twee invallers…. 

Dromerig genietend van een ‘lekker bakkie’ word ik, Jaap,  door telefoongerinkel tot de 

werkelijkheid geroepen. We hebben een beller en het display vertoont de tekst ‘Anoniem’. 

Oké. Voor ik opneem repeteer ik dus nog even mijn afwijzende reactie op welk aanbod dan 

ook. 

‘hallo, met Bakker aan deze zijde van de lijn…’ 

‘hallo, met Ingrid Kautz hier…’ 

Nou ja zeg, alle bravoure natuurlijk in èèn klap verdwenen. Zeg nou zelf, dan is toch zeker 

het eerste wat er in je koppie schiet ‘afspraak vergeten?’. Snel door mijn agenda bladerend 

reageer ik stotterend:  

‘uhh…, hallo…, dag Ingrid …, uhh…’ 

Afijn, mag ik een lang verhaal kort maken: als invallers hebben wij op verzoek van eerder 

genoemde beller heel gezellig mee mogen doen aan de  Huis-aan-Huis Drive van Brid-ge-

noten. Een drive, waarvan de formule ons niet vreemd was maar wèl door ons  als 

kenmerkend ervaren werd door jullie eigen specifieke invulling er van. En zo hoort het ook! 

Toch? Een absolute voorwaarde voor het bestaansrecht van een tweede Bridgevereniging op 

ons kleine dorp. Maar dan gelukkig wèl met een gezonde onderlinge rivaliteit welke onder 

andere tot uitdrukking komt tijdens de jaarlijkse uitwisselingswedstrijd met BCL. 

Tini en Jaap Bakker 

Door Hank Kautz bridge service was ook deze keer weer een mooi programma in elkaar 

geknutseld dat ons in 5 huizen in Overvliet bracht met 2 tafels in ieder huis. Het 

programma was helder en duidelijk en Hank werd dan ook geen enkele keer opgeroepen 

om assistentie te verlenen. Zonder meer een compliment waard. Dat geldt overigens ook 

voor de technische invulling en ondersteuning gedurende het gehele afgelopen seizoen! 
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In ieder huis werden we gastvrij ontvangen en getrakteerd op heerlijke hapjes en 

drankjes. Mede door het ontspannen programma konden we daar volop van genieten. 

Huize Koster ....                                                              hapjes Huize Tamboer ... 



 

vertrek van Huize Lagendijk .... 

Iets na elven verzamelden we ons bij De Tol. De sfeer zat er direct weer goed in. Door Ingrid werd in 

een soort ingelaste en informele ledenvergadering het afgelopen seizoen geëvalueerd. Geconcludeerd 

kon worden dat iedereen gewoon bijzonder tevreden is en dat er vooral niet (te) veel moet 

veranderen.  Over de vraag of er nog leden bij kunnen werd een stemming gehouden. De uikomst was 

dat dit er vooralsnog niet meer dan 2 kunnen zijn. Vervolgens werden de diverse vrijwilligers nog in 

het zonnetje gezet en bedankt met een mooi presentje. Nou ja, een presentje ..... een heuse pen met 

inscriptie!!! 

Namens alle brid-ge-noten werden Anneke en Ingrid daarna door Marijke bedankt voor hun inzet, 

creativiteit en overige bijzondere gaven waardoor zij wederom een mooi seizoen voor ons hebben 

mogelijk gemaakt. In de grote Ikea tas zaten twee bioscoopbonnen voor een mooie ladiesnight. 

 

En toen was het tijd voor de uitslag van de avond. De winnaars waren Ingrid en Netty met maar liefst 

67,04%. Direct gevolgd op de tweede plaats door Tine en Jaap met 63,70%. Derde werden Elly en 



Hans (Bakker) met 62,59%. De complete uitslag is hier te zien. 

Daarna werd de officiële, door Ben goedgekeurde, eindstand van de KoepWodan bekend gemaakt.  

Dit keer was het duidelijk dat er maar 1 paar voor de eerste plaats in aanmerking kwam en dat waren 

Ria en Tom. Terwijl zij slechts voor de eliminatie van 1 laagste score in aanmerking kwamen, 

behaalden zij met 55,954% toch de hoogste eindscore en dus een terechte eerste plaats! Tot groot 

genoegen van Ingrid kon zij bekend maken dat zij met Netty op de tweede plaats was geëindigd met 

55,774%. Een fractie meer dan de 55,543% van Hank en Gerard die derde werden. De totale 

eindstand is hier te zien. 

    

.. de winnaars van de avond                           ... de winnaars van het seizoen 

Ter herinnering aan een mooi seizoen kreeg iedereen nog een zonnebloem op pot mee om 

in de tuin te zetten. In de hoop dat de komende maanden de zon alsnog volop zal gaan 

schijnen en de zonnebloemen tot in de hemel zullen gaan groeien werd het seizoen 

daarmede definitief afgesloten. 

 

15 mei 2013 Koepwodan 

Een matige opkomst van slechts elf paren op de laatste "KoepWodan"avond van het 

seizoen 2012-2013. Het gelegenheidspaar Netty en Gerard werd eerste met 63,89%. 

Letty en Wil werden tweede met 59,52% en Elly en Hans (Hollaar) derde met 59,03%. 

Om de spanning er nog even in te houden, is er deze keer geen stand vermeld. Onder 

het toezien oog van Ben, ons onafhankelijke geweten, zal de komende dagen de 

definitieve eindstand bepaald worden. Daarbij zullen de regels dit jaar, met 24 

zittingen, de volgende zijn: 

Om mee te dingen naar de KoepWodan dient men tenminste 2/3 van 24 = 16 avonden te 
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hebben meegespeeld, waarvan 24/2=12 met de eigen partner. 

De "aanwezigheidspremie" is als volgt:  

Totaal gespeeld             Vervallen slechtste scores gespeeld met eigen partner 

  19 - 20                                 1 

  21 - 22                                 2 

  23 - 24                                3 

Na afloop van de huis aan huis drive op22 mei a.s. zal de definitieve eindstand bekend 

gemaakt worden. 

  

8 mei 2013 Koepwodan 

Op deze een na laatste zitting om de strijd om de Koepwodan seizoen 2012-2013 

werden Gerard en Hank eerste met 61,43%. Martha en Jan werden tweede met 58,48% 

en Anneke en Fok derde met 57,78%.  

  

1 mei 2013 Koepwodan 

Ingrid en Netty scoorden als enigen boven de 60% en werden met 62,78% eerste. 

Fetty en Hans eindigden als tweede met 59,44%. Marijke en Kees werden derde met 

57,62%.  

  

24 april 2013 AA 

Deze laatste AA-avond van het seizoen stond in het teken van de laatste 4 

hoofdstukken van boekje 4 en uiteraard van het motto: "Je bent nooit te oud om wat te 

leren!". De avond werd besloten met echte onvervalste, ouderwetse doppinda's. 

  

17 april 2013 Koepwodan 

Op ludieke wijze, en met gepaste trots want hij werd met zijn Tineke derde met maar 

liefst 58,93%, werd door Piet de uitslag voorgedragen. Fetty en Hans scoorden 60,44% 

en werden tweede. De eerste plaats was voor Ingrid en Netty met een fraaie 65,42%. 

  

10 april 2013 Koepwodan 

Met een score van 69,39% behaalden Kitty en Nol net geen 70%, maar werden ze wel 

mooi eerste. Martha en Jan zaten met 66,33% ook ruim boven de 60% en werden 

tweede. De derde plaats was voor Ria en Tom met 59,18%. 

  

3 april 2013 Koepwodan 

Gerard en Hank waren goed op dreef en werden eerste met maar liefst 70,07%. Elly en 

Hans (Bakker) haalden net geen 60%, maar werden met 59,18% tweede. Martha en Jan 

werden derde met 57,82%. 

  

27 maart 2013 Paasdrive 

  

 
  

Anneke en Ingrid hadden iets unieks bedacht dat door de creativiteit van Hank ook nog 

eens mogelijk werd gemaakt. Een eigen Brid-ge-noten viertallen Paasdrive. Van ieder 

bestaand paar werden de spelers aan spelers van een ander bestaand paar gekoppeld en 

zo ontstond er een achttal van twee gelegenheidsparen die samen om de beste score 

speelden. De overtuigende winnaars werden Ingrid en Henk met Netty en Fien met 

maar liefst 57 impen! De tweede plaats was voor Ria en Fok met Wil en Anneke met 

16impen. Hank en Elly met Gerard en Hans waren de enige paren die zowel NZ als OW 

op dezelfde plaats eindigden. Alleen was het voor hen jammer dat dat de achtste plaats 

was. Verder was het weer een uitermate geslaagde en gezellige avond. Het bleef nog 

lang onrustig in de Tol. 

  



       

Anneke met haar advocaatjes met slagroom   Ton, Hank en Fien  .. de rekenmeesters 

  

 
De trotse winnaars Fien, Henk, Ingrid en Netty met een toch nog lachende Hank! 

  

 
Henk kreeg nog een extra prijs en liet iedereen daar van meegenieten .... 

  

De uitslag is hier nog eens te bekijken. 
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20 maart 2013 Koepwodan 

Twee paren scoorden boven de 60%. Elly en Hans (Bakker) werden eerste met 64,05% 

en Kitty en Nol tweede met 61,94%. Gerard en Hank volgden  met 56,26% op de derde 

plaats. 

  

13 maart 2013 Koepwodan 

Ingrid speelde dit keer met haar zus Ria en ze behaalden een mooie score van 56,50% 

waarmee ze derde werden. Ria en Toon scoorden net geen 60%, en werden met 59,90% 

tweede. Als enige paar scoorden Ria en Wil meer dan 60%. Met maar liefst 65,04% 

werden ze overtuigend eerste. 

  

11 maart 2013 Ontmoeting met BCL 

Er was een inspirerende locatie gevonden om de BCLers te ontvangen, er waren spionnen 

naar de mami van BCL gestuurd,  er waren heel veel lekkere hapjes klaargemaakt, de 

drank was (bijna) voor niets, Ria en Ingrid en Gusta en Fetty  werden overtuigend 

eerste en tweede (twee gelegenheidskoppels nota bene !!!), maar helaas helaas ... het 

mocht niet baten. Ook deze (alweer de vierde) keer ging de beker naar BCL. Dat was 

het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat het verschil dit keer minimaal was ... en 

natuurlijk bleef het nog lang gezellig. De volledige uitslag is hier te zien. 

  

   

Ingrid  brengt de tafels in gereedheid           ... en de hapjes staan klaar! 

  

 
Ellen en Jim en Tineke en Bert 
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Fien en Henk en Hetty en Tessa 

  

 
Gerard, Frans en Kees bekijken de uitslag 

  

  

Anneke reikt de eerste en tweede prijzen uit aan Ingrid en Ria en Gusta en Fetty .... 

maar de beker is voor Jan, de voorzitter van BCL. 



  

 
... en het bleef dus nog lang gezellig! 

  

6 maart 2013 AA 

AA avonden blijven nuttig om de kennis van het bridgespel op te frissen en bij te 

houden. Deze avond stond in het teken van de hoofdstukken 7 t/m 10 van boekje 4.  

Wie de oefenspellen nog eens rustig wil bekijken klikt op de volgende links: les 7, les 8, 

les 9, en les 10. 

  

27 februari 2013 Koepwodan 

Een avond met veel afwezigen en daardoor slechts twaalf paren, maar wel met 

verrassende combinaties en uitslagen! Tineke en Piet werden met maar liefst 69,05% 

overtuigend eerste. Ook Ria en Toon scoorden boven de 60% en werden met 61,43% 

tweede. Een mooie derde plaats was er voor Hilly en Jan met 56,67%. 

  

20 februari 2013 Koepwodan 

Martha en Jan deden weer wat er van hen werd verwacht en werden eerste met 

64,29%. Kitty en Nol werden tweede met 59,18% en Ria en Wil derde met 56,46%.  

  

13 februari 2013 Koepwodan 

De eerste plaats was met 56,98% voor Ria en Toon. Zij werden op de voet gevolgd door 

het gelegenheidspaar Netty en Hank die met 56,53% een mooie tweede plaats 

bereikten. Net als vorige week werden Kitty en Nol derde. Dit keer met 55,00%. 

  

6 februari 2013 Koepwodan 

Tineke en Piet werden verrassend eerste met een mooie score van 59,52%. De tweede 

plaats was voor Ria en Tom met 58,80%. Zij werden direct gevolgd door Kitty en Nol op 

de derde plaats met 58,33%.                  

  

30 januari 2013 Koepwodan 

Martha en Jan werden weer eens gewoon eerste met maar liefst 69,05%. Een mooie 

tweede plaats was er voor Bep en Gusta met 58,73%. De derde plaats werd gedeeld 

door Kitty en Nol en Ingrid en Netty met 56,75%.  

  

23 januari 2013 AA 

Deze AA stonden de hoofdstukken 5 t/m 8 van boekje 4 op het programma. De vierde 

kleur, de juiste volgorde, die lastige tegenpartij en het negatief doublet. We werden 

niet alleen op deze zware kost getrakteerd, maar ook op lekkere soesjes, cake en 

koekjes. En zo werd het toch weer een mooie avond. Elly en Hans nogmaals bedankt en 

van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen en ook Marijke en Kees bedankt en een 

fijne tijd op jullie geliefde Bali! 

  

16 januari 2013 Koepwodan 

Een unieke avond! Ondanks barre winterse omstandigheden gaven alle 38 brid-ge-noten 
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acte de presence. Een compliment waard! Tot voor kort betekende dat dan bijna 

automatisch dat Martha en Jan eerste zouden worden. Die tijden lijken een beetje 

voorbij te zijn. Nu moet je meer aan Ria en Tom gaan denken! Deze avond werden ze 

overtuigend eerste met 65,80%. Een score van boven de 60% is voor hen inmiddels iets 

gewoons geworden!  Martha en Jan werden wel keurig tweede met 60,42% en een mooie 

derde plaats was er voor Bep en Gusta. Zij scoorden 56,01% 

  

9 januari 2013 Koepwodan 

Twee paren scoorden boven de 60%. Ria en Toon werden eerste met 65,36% en Ria en 

Tom tweede met 60,36%. Betsy en Bart werden derde met een mooie score van 

57,79%.  

  

2 januari 2013 Koepwodan 

Na een dronk op het nieuwe jaar speelden we de eerste ronde om de Koepwodan in het 

jaar 2013 en alweer de negende van het seizoen 2012-2013. Betsy was er niet, maar 

Bart had in Hermine een uitstekende vervanger. Aan het eind van de avond kwam haar 

eigen Bart ook nog even kijken. Martha en Jan werden gewoon weer eerste met maar 

liefst 70,03%.  Tot hun eigen verbazing werden Gerard en Hank tweede met 60,32%. 

Ria en Tom haalden net geen 60%, maar scoorden een fraaie 59,56% en werden derde. 

  

19 december 2012 Kerstdrive 

Ook deze kerstdrive was weer een groot succes! Slechts twee leden waren verhinderd, 

en zij hadden een meer dan geldige reden, kerstvieren met kinderen en kleinkinderen in 

het verre buitenland. Verder was iedereen er. Volle bak dus, met maar liefst 36 

bridgers en 9 tafels! Twee dagen eerder hadden we een oproep van Ingrid gekregen om, 

als cadeautje, iets mee te nemen waar je, om welke reden dan ook, vanaf wilde en dat 

vooral mooi in te pakken. Als nuchtere volwassene vraag je je af wat daar de lol van kan 

zijn, maar dat werd al snel duidelijk. Bij binnenkomst zat Ingrid achter een grote tafel 

om een ieder te registreren en een kaart te laten trekken. De cadeautjes konden op de 

tafel worden achter gelaten. Dat werd dus een imposante stapel waar iedereen 

verlekkerd naar zat te kijken. Hank Kautz bridge service had weer een mooi programma 

in elkaar gezet. Dit keer van twee spelrondes. De paren werden gevormd door bij elkaar 

passende zwarte en rode kaarten. Dat was natuurlijk even zoeken maar het leidde tot 

verrassende combinaties. Per tafel werden twee spellen gespeeld en halverwege de 

avond werd de procedure nog eens herhaald. Zodoende werd er veel gewisseld en 

speelde iedereen bijna wel een keer met of tegen elkaar. Een opzet die garant stond 

voor een geslaagde avond. Na afloop van het bridgen werd er weer  een grote tafel 

gemaakt en werden de pakjes in een groots gebaar over de tafel verspreid. 

Indrukwekkend! Toen werd het natuurlijk helemaal gezellig. Onder het genot van 

heerlijke hapjes en drankjes werd met spanning op de uitslag gewacht. Al vrij snel werd 

die door Ingrid bekend gemaakt. De eerste die genoemd werd, mocht ook als eerste een 

cadeautje van de tafel pakken. Als zesendertigste werd Anneke genoemd en het laatste 

cadeautje was voor haar. Maar ze was wel mooi eerste geworden met een totaal score 

van maar liefst 128,13% (58,75+69,38)! Het bleef nog lang gezellig, maar dat is logisch.  

De complete uitslag is te vinden op deze link. 

  

   
... de cadeautjes ...                                                          ... likeurtje met slagroom .... 
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... de tafel ... 

  

 
... Anneke, de winnaar! 

  

12 december 2012 Koepwodan 

Kitty en Nol werden overtuigend eerste met 64,29%. Ook Bep en Gusta scoorden boven 

de 60%. Met 61,07% werden zij tweede. De derde plaats was met 57,04% voor Marijke 

en Kees. Na afloop bleef het nog lang gezellig. Anneke trakteerde op een drankje ter 

gelegenheid van haar ....ste verjaardag en werd uit volle borst toegezongen.. 

  

5 december 2012 Koepwodan 

Het was Sinterklaasavond en dat er slechts 10 paren kwamen opdagen was daarom 

natuurlijk niet verwonderlijk. Een bijzondere uitslag met zowel een gedeelde eerste en 

tweede plaats voor Ria en Letty en Martha en Jan met 60,12% als een gedeelde vierde 

en vijfde plaats voor Ingrid en Netty en Bep en Gusta met 55,36%. Het 

gelegenheidspaar Anneke en Hank zat daar mooi tussen in en werd derde met 56,55%. 

Maar de prestatie van dat andere gelegenheidspaar Ria en Letty bleef natuurlijk het 

meest bijzonder!!   

  



 
                                      

28 november 2012 Financieel verslag en AA 

De avond werd begonnen met een korte bespreking van het financieel verslag. De club is 

financieel gezond en er is inmiddels een aardige reserve opgebouwd. Die zullen we in de 

toekomst ook wel nodig hebben voor de vervanging van onze (reeds verouderde) 

apparatuur. Na nog enige discussie over de toekomst van de club werden Ingrid en 

Anneke weer bedankt voor "het gevoerde beleid" en Anneke nog eens speciaal voor de 

heldere en duidelijke financiële verslaglegging.  Daarna was het tijd voor de tweede AA 

van het seizoen.  De onderwerpen waren tempo, vechten om de deelscore, de vierde 

kleur en de juiste volgorde. En wederom bleek het nut van deze AA avonden. Bij veel 

brid-ge-noten is kennis over de meeste onderwerpen ergens in het onderbewuste wel 

latent aanwezig, en zo'n AA avond is dan een prima aangelegenheid om die kennis weer 

naar boven te laten komen. 

  

21 november 2012 Koepwodan 

Allereerst werd Hank nog bedankt voor zijn technische ondersteuning van het bridge-

uitje. Daarna stond de avond een beetje in het teken van het verloren loopbriefje. Het 

bleef lang onrustig, maar Ria en Tom hadden daar geen last van en werden met maar 

liefst 63,77%  overtuigend eerste. Ook Tineke en Piet scoorden boven de 60% (60,91%) 

en werden tweede. De derde plaats was voor Bep en Gusta met een score van 58,02%. 

  

18 november 2012 Herfst bridge-uitje 

Voor Anneke en Ingrid werd dit een uitermate ontspannen dagje. Voor het eerst was de 

organisatie niet in hun handen, konden ze alles lekker over zich heen laten komen en 

hoefden ze zich nergens zorgen over te maken. Dat was ook niet nodig, want de 

organisatie was bij  Elly, Gusta en Tineke in goede handen! Ze hadden voor een mooi 

programma gezorgd. Om kwart voor tien verzamelden zich alle leden, op Fok na, bij de 

Tol. Terwijl het nog grijs en druilerig was, vertrokken we per fiets richting Oudewater. 

Zo ver zouden we echter niet gaan, want net voorbij de camping van Willem Verweij 

kwamen we al aan bij onze eerste speellocatie. De boerderij van de familie van Winden. 

In een gezellige ruimte stonden koffie en gebak al klaar en speelden we onze eerste 

spelronde van drie keer drie spellen. Er werd individueel gespeeld volgens een door 

Hank Kautz bridge-services ingenieus in elkaar gezet schema. Toen we klaar waren 

bleek het inmiddels al beter weer geworden en reden we in een licht najaarszonnetje 

terug naar Linschoten. De volgende stop bleek café het Wapen van Linschoten en 

Snelrewaard te zijn. Toen ook Henk en Kees waren gearriveerd begonnen we aan de 

tweede spelronde op de plek waar normaliter onze collega's van BCL spelen. Aansluitend 

een lunch van broodjes met melk en/of jus. Het volgende programmaonderdeel was een 

puzzeltocht door ons mooie dorp. Mede door het mooie weer ook een groot succes! De 

tocht eindigde bij de Tol en daar speelden we de derde en laatste spelronde. De dag 

werd besloten met een heerlijk buffet met zelf klaar gemaakte salades, hapjes, hartige 

taarten etc. Een groot compliment aan allen die daaraan hebben meegewerkt. En 

uiteraard aan Elly, Gusta en Tineke voor het organiseren van deze mooie dag die 

natuurlijk ook een winnaar kende! Letty die als enige meer dan 60% behaalde, werd 



overtuigend eerste. Voor de complete uitslag zie uitslag herfst bridge-uitje 2012. 

  

 
de dag begon druilerig .... 

  

 
... maar onderweg naar onze eerste stop werd het al droog ... 

  

 
de eerste speelronde bij boerderij van Winden .... 
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de lunch bij Arie ...                                     de puzzeltocht....        

                         

 
de afsluiting bij de Tol met een heerlijk buffet ... 

  

 
twee stokjes saté en de rest ..                Letty de kampioen ... 

  



 
.. met dank aan Tineke, Gusta en Elly ! 

  

14 november 2012 KoepWodan 

Wederom een bijzondere avond! Hilly en Jan trakteerden op heerlijke taart omdat ze 

maar liefst 50 jaar getrouwd waren. Ze werden uit volle borst en van harte 

toegezongen. Daarna werd er weer gewoon gebridged en maakte aan het eind van de 

avond Piet de uitslag bekend. Hij deed dat op zijn bekende en geheel eigen wijze. Hij 

kondigde verrassende uitslagen aan en zette daarbij Eric ook nog even op het 

verkeerde been. Maar uiteindelijk zorgde het gelegenheidspaar Anneke en Ria (Sluijs) 

voor de grote verrassing door eerste te worden met maar liefst 61,35%. Een fraaie 

prestatie! Nog twee paren scoorden boven de 60%. Marijke en Kees werden tweede met 

60,34% en Fetty en Hans derde met 60,32%.  

  

7 november 2012 KoepWodan 

Letty en Wil leverden een fantastische prestatie en werden als enige paar met meer 

dan 60% eerste met 60,71%.  Zij lieten Martha en Jan achter zich. Al een prestatie op 

zich! Martha en Jan werden tweede met 59,76%. Elly en Hans (Bakker) blijven sterk 

doorgaan en werden derde met een fraaie score van 58,64%  

  

31 oktober 2012 KoepWodan 

Eindelijk weer een reguliere KoepWodan avond, met een mooie opkomst van maar liefst 

16 paren! Martha en Jan waren er ook weer, en dan weet je het wel. Ze werden eerste 

met een score van 60,58%, direct gevolgd door Elly en Hans (Bakker) die tweede 

werden met 59,32%. Daarna volgden drie paren in de 57%. Gerard en Hank hadden 

daarvan met 57,93% de hoogste score en werden derde. 

  

24 oktober 2012 AA 

De eerste AA van het seizoen. De koeienmarkt in Woerden en ook nog een lichte 

griepepidemie waren de oorzaak van een lage opkomst. Anneke had de hoofdstukken 1 

t/m 4 van boekje 4 als onderwerp van deze avond uitgekozen en de daarbij behorende 

oefenspellen uitgezocht.  Het werd een uitermate leerzame avond waarbij veel en 

vooral serieus werd nagekaart. Ook bleek op deze avond dat, dankzij een tomeloze inzet 

van Hans (van Vianen) en Hank, de computer weer naar behoren functioneert, dus 

hopelijk kan er volgende week weer een reguliere KoepWodan speelronde plaats vinden.  

  

17 oktober 2012 

De computerproblemen zijn nog niet opgelost, dus ook deze avond was het vrij spelen. 

  

10 oktober 2012 

Helaas helaas, voordat we konden beginnen blies de computer deze avond zijn/haar 

laatste adem uit. Dat werd dus vrij spelen en toch nog gewoon een heel gezellige avond! 

Gelukkig bleek Hans van Vianen thuis nog een laptop over te hebben. Als het een beetje 

meezit heeft ons technisch team de programma's etc. volgende week op deze computer 



geïnstalleerd en kunnen we dan weer vooruit.   

  

3 oktober 2012 KoepWodan 

Kitty en Nol zijn er weer helemaal en werden met maar liefst 70,99% ruim eerste. 

Ingrid en Netty beginnen dit seizoen sterk. Dit keer scoorden ze net geen 60%, maar 

wel 59,52% en werden daarmee mooi tweede. Elly en Hans (Bakker) werden derde met 

een fraaie score van 58,73%. 

  

26 september 2012 KoepWodan 

Het seizoen komt langzaam op gang en aan de eerste speelronde om de KoepWodan 

deden slechts twaalf paren mee. Ingrid en Netty gaven hun visitekaartje af en 

scoorden als enigen boven de 60%. Met 62,00% werden ze eerste. Ria en Toon werden 

tweede met 58,90% en Gerard en Hank derde met 54,20%. 

  

19 september 2012 

Op woensdag 19 september 2012 werd, met een vrije speelavond, de start gemaakt van 

het nieuwe (inmiddels alweer zevende) seizoen 2012-2013. 

De opkomst, met slechts elf paren, viel een beetje tegen, maar iedereen was blij dat 

Letty er weer bij was en het was weer ouderwets gezellig! 

Gerard en Hank overtroffen zichzelf en werden met een score van maar liefst 75,07% 

eerste. Ingrid en Netty werden tweede met 66,60% en Ria en Wil derde met 58,68%. 

Elly en Hans (Hollaar) haalden net niet de 50% en werden met 49,76% vierde en 

Margreet en Eric vijfde met 47,66%. Voor de complete uitslag zie vrije speelavond 19 

september. 
 

terug  
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