
 
seizoen 2013-2014 

terug naar  21 mei 2014 Huis aan Huis drive 

De huis aan huis drive was dit jaar min of meer een promotietocht voor het wonen in een appartement. 

In Linschoten is dat nog steeds niet mogelijk, dus werd er uitgeweken naar Woerden waar de van 

Kuijkjes en Nol en Ria hun fraaie stulpjes gastvrij openstelden voor deze afsluiting van het seizoen 

2013-2014. Om toch met beide voeten op de grond te blijven, werd ook het buiten van  Fok en Hennie 

aan de Cattenbroekerdijk aangedaan. Tsja, en wie zou daar niet willen wonen! Als enig minpunt ten 

opzichte van de appartementen zou kunnen worden aangevoerd dat je er niet alleen in de prachtige tuin 

kunt zitten, maar die ook zelf moet onderhouden. 

  

 
  

De buienradar had voorspeld dat het tot ca. 1 uur de volgende morgen droog zou blijven en dat was ook 

zo. Dus de fiets was, naast de auto, een prima vervoersmiddel om binnen de marge van 15 min. de 

afstand van de ene naar de andere locatie te overbruggen.  Als je dan zo nodig pas ver na dat tijdstip 

weer op de fiets stapt richting Linschoten en dat in de regen moet doen, is dat natuurlijk gewoon je 

eigen schuld. Maar ja, als het gezellig is .... Een prima avond dus, die weer perfect door Hank Kautz 

bridge-services was georganiseerd. Vele handen hadden de spellen foutloos gestoken en ook de bridge-

mates lieten ons, tot opluchting van Hank, niet in de steek op deze laatste avond dat we gebruik van ze 

maakten. 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

♣ 
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 ... bij Letty                                                                       ... bij Nol en Ria 

  

Maar liefst 39 van de 40 brid-ge-noten deden mee. Ellen was helaas verhinderd, maar Jim had in Henk 

Verheul een uitstekende vervanger gevonden waar hij alleen maar meer dan tevreden over kon zijn. 

Tegen elf uur was iedereen aanwezig in Fok's place.  

Nadat Hennie in de bloemetjes was gezet, werden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet gedurende 

het afgelopen seizoen. Hans Hollaar kreeg als laatste de specale brid-ge-noten pen uitgereikt voor zijn 

ontwerp van het logo en de overigen een tuinkabouter met versnaperingen. 

  

 
.. de bloemen voor Hennie                       ... de vrijwillgers 

  

Vervolgens werden Anneke en Ingrid namens alle brid-ge-noten door Piet bedankt voor het organiseren 

van weer een mooi seizoen. Als dank kregen ze allebei een mooi kunstwerkje. Tijdens zijn toespraak 

merkte Piet nog op dat als je na zoveel jaren je partner beu mocht zijn, een partnerruil te overwegen 

is. Met als achterliggende gedachtes: "Je bent een oen als je het niet eens met een ander gaat doen." 

en "Je kijkt er anders tegen aan als je het met een ander hebt gedaan". Begin september zal wel 

blijken wat deze uitspraken binnen onze vereniging te weeg hebben gebracht! 

  



 
.. het uitpakken van de kunstwerkjes                  .. Anneke, Piet en Ingrid 

  

Vervolgens werden de winnaars van de avond bekend gemaakt. In de Noord Zuid lijn waren dat met 

64,07% Jim en Henk. Nota bene het enige gelegenheidpaar, hulde dus!! In de Oost West lijn werden 

Letty en Wil eerste met 61,11%. De gehele uitslag van de NZ lijn is hier te zien en van de OW lijn via 

deze link. 

  

 
... Henk en Jim                                         ... onder het toeziend oog van Fok, Letty en Wil 

  

Ten slotte werd de, door Ben goedgekeurde, eindstand van de KoepWodan 2013-2014 bekend gemaakt. 

Het was geen verrassing dat dit seizoen Kitty en Nol de winnaars waren. De tweede plaats was voor Ria 

en Ria. De complete eindstand is hier te zien.  
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... Ria en Ria die tweede werden  

  en de winnaars van de KoepWodan 2013-2014, Nol en Kitty 

  

Niet iedereen begreep de betekenis van de cijfers op het schoolbordje dat Fok ergens achteloos tegen 

de wand had gezet, maar insiders wel: "De aanhouder wint" en "Door oefening sterk". Dat belooft nog 

wat voor het volgende seizoen! 

  

Ruimschoots na twaalven kwam er een eind aan deze geslaagde en leuke avond, waarvoor dank aan de 

organisatoren en uiteraard ook aan Letty, Wil, Bep, Nol en Ria en Fok voor hun gastvrijheid. 

  

14 mei 2014 KoepWodan 

Tijdens deze laatste ronde om de KoepWodan waren Martha en Jan weer duidelijk aanwezig. Zij 

werden eerste met maar liefst 69,52%. 56,07% is ook altijd nog een knappe score, en daarmee werden 

Anneke en Fok tweede. De derde plaats was voor het gelegenheidspaar Netty en Nol met 53,45%. 

Onder het toeziend oog van Ben zal de komende dagen de definitieve eindstand bepaald worden. 

Woensdag 21 mei tijdens de huis aan huisdrive zal deze dan bekend worden gemaakt. 

  

7 mei 2014 KoepWodan 

Met nog maar een ronde te gaan deden Kitty en Nol goede zaken in de strijd om de KoepWodan 2013-

2014. Zij werden eerste met 58,85%. De tweede plaats was voor Anneke en Fok met 57,12% en de 

derde plaats was voor Fetty en Hans met 55,73% 

  

30 april 2014 KoepWodan 

Tineke trakteerde omdat ze jarig was geweest en werd met Piet ook nog eens eerste met 63%. De 

tweede plaats was met 58,26% voor Ingrid en Netty en Marijke en Kees werden derde met 56,53%. 

  

23 april 2014 KoepWodan 

Slechts 12 paren kwamen deze ronde opdagen en daarvan werden Anneke en Fok met maar liefst 

65,83% ruimschoots eerste. De tweede en derde plaats werd gedeeld door de families Brok en Sluijs. 

Een unieke prestatie! Zowel Toon en Tom als Ria en Ria behaalden 56,25%. 

  

16 april 2014 Paasdrive 

Op 11 april kregen we van Anneke een mailtje dat Hank en Ingrid er deze keer niet bij konden zijn. Op 



zich is dat natuurlijk al een gemis, maar wat zeker zo erg is was het feit dat we dan ook nog Hank's 

befaamde gevulde eieren zouden gaan missen. Gelukkig meldden Letty, Nettie en Betsie zich spontaan 

om er voor te zorgen dat we deze avond niet met een lege maag naar huis zouden gaan. Met nog een 

aantal behulpzame dames zijn zij daar ruimschoots in geslaagd. Er werd wat afgesmikkeld! Namens alle 

brid-ge-noten bedankt!! Tom legde uit wat de bedoeling van de avond was. We speelden wel als paar, 

maar niet met doch tegen elkaar. Was je noord-zuid, dan werd zuid west en was je oost-west dan werd 

west zuid. In feite ging het dus om de individuele prestatie. Tijdens het bekend maken van de uitslag 

werd eerst het paar genoemd dat allebei het dichts bij de 50% hadden gescoord. In eerste instantie 

zou je zeggen: de middelmaat. Maar in feite was dat natuurlijk het best presterende paar. En dat 

waren Kitty en Nol met 48,98% en 51,02%. Individueel gezien was Wil (van Kuijk) de absolute winnaar 

met maar liefst 82,14%. Tweede werd Fien met 77,11%, derde Hans (Bakker) met 72,42% en vierde 

Toon met 70,78%.  De paren uitslag is hier te zien en de individuele uitslag hier. Het bleef nog lang 

gezellig in De Tol. 

  

       

.. advocaatje met slagroom                                     .... en nog meer 
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.... de gevulde eitjes waren ook snel op! 

 
  



    

  ... Kitty en Nol, het meest middelmatige paar en dus het beste! 

   

   .. de individuele prijswinnaars Fien, Wil Toon en Hans ... 



  

9 april 2014 KoepWodan 

Henk was jarig geweest en trakteerde ons op stroopwafels en ??. De avond begon dus goed en de kater 

van maandag was weer snel verdwenen. Nadat Hank nog even een verstopte  afvoer had verholpen kon 

ook de afwas worden gedaan en de uitslag bekend worden gemaakt. De Ria's werden overduidelijk 

eerste met maar liefst 67,83%, op de tweede plaats gevolgd door Kitty en Nol met 59,06% en derde 

werden Fetty en Hans met 57,50% 

  

7 april 2014 Ontmoeting met BCL 

Door BCL was deze keer een team samengesteld bestaande uit een aantal pas afgestudeerde 

debutanten, aangevuld met enkele geroutineerde spelers op B-niveau. Dus als het een keer zou moeten 

kunnen lukken om de beker naar De Tol te brengen, dan was het wel deze keer! Maar ... helaas, helaas, 

nadat we zeven rondjes van drie spellen gespeeld hadden en het inmiddels heel gezellig was geworden 

aan de aan elkaar geschoven tafels kwam uiteindelijk Gerard de Haan met de uitslag. Alle 22 paren 

werden, met plaats en percentage, genoemd. Cobi en Cees van Dijk eindigden als eerste met 63,17%, 

direct gevolgd door Kitty en Gusta met 61,19% en Ellen en Jim met 59,83%. Hadden wij even mazzel 

dat Ellen en Jim bij ons meespeelden en niet bij BCL!!! Het mocht echter niet baten want toen een 

poosje later Jan Vinkenburg, voorzitter van BCL, het woord nam en begon over het verliezen met een 

duizendste seconde verschil etc. etc. kon je al wel na gaan wat dat betekende. We hadden weer 

verloren. Dit keer echter met een miniem verschil van slechts enkele impen. Maar ja, daar heb je 

natuurlijk niks aan. In haar dankwoord voor de voortreffelijke organisatie en de uitstekende verzorging 

met heerlijke hapjes, had Ingrid het nog wel over de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is 

dan winnen maar ...... nou ja, het is niet anders. Volgende keer beter!!! De complete uitslag is hier te 

zien. 

  

 
Jan met Coby en Cees, de winnaars van BCL          ... en met Gusta en Kitty, de winnaars van BGN 
  

2 april 2014 BB met R 

Deze vierde BB met R stond in het teken van de strijd om de deelscore. Ook kwam de zwakke twee nog 

aan de orde, alsmede de sandwich positie. Wederom een leerzame avond. 

  

26 maart 2014 KoepWodan 

Wil was er gelukkig weer en trakteerde ons op lekkere eigengemaakte cupcakes. Een goede start van 

een in eerste instantie nogal chaotische avond. Het leek er op dat de computer ons in de steek zou 

laten, maar met behulp van Hans kregen Hank en Fien het ding toch weer aan de gang. Om circa negen 

uur konden we beginnen en speelden we uiteindelijk vijf rondjes van drie spellen. Drie paren lieten zich 

hierdoor duidelijk niet van de wijs brengen en scoorden ruim boven de 60%! Kitty en Nol werden eerste 

met 67,98%. De tweede plaats was voor Ingrid en Netty  met 66,55% en derde werden Elly en Hans B. 

met 64,14%. 

  

19 maart 2014 KoepWodan 
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Bep en Gusta werden eerste met 63,69%. De tweede plaats was voor Anneke en Fok met 58,93% en 

derde werden Martha en Jan met 58,33%. 

  

16 maart 2014 Bridge-uitje 2014 

De organisatie van ons uitje was dit jaar in handen van Fien en Henk en Margreet en Erik, zichzelf 

noemende "Dorganisatie". Uit de diverse voorbereidende mails bleek al hun aanstekelijke enthousiasme. 

Het kon dus eigenlijk alleen nog maar een superdag worden en dat werd het ook! Enig minpuntje was dat 

Wil op het laatste moment geblesseerd moest afhaken. Jammer voor haar en hopelijk is ze weer snel 

hersteld! Al snel had Dorganisatie in de persoon van Nel een vervanger gevonden zodat het programma 

niet in gevaar kwam. Om 10.00 uur was het verzamelen bij De Tol.  

  

 
... in afwachting van wat komen gaat ... 
  

Nadat het nodige huiswerk was afgeleverd vertrokken we met een heldere routebeschrijving naar de 

eerste speellocatie. Een leuke verrassing, maar eigenlijk ook weer niet. Door de betrokkenheid van 

Margreet en Erik bij educatie en gehandicaptenzorg en de passie van Henk en Fien voor het struinen 

door ons prachtige polderlandschap was Abrona - Boerderij De Haan een heel logische keuze. Een 

prachtplek, maar je moet er maar op komen! Na de koffie konden we een (pracht)kaart uit de hoge 

hoed trekken en op zoek gaan naar diegene met een kaart met bijpassende tekst. En zo vond de appel 

z'n eitje, de ware z'n Jacob etc. en waren de paren voor de dag gevormd. De strijd om het slimste paar 

kon beginnen. Met een fraai uitzicht op de polder speelden we onze rondjes bridge waarna het tijd was 

voor een lekkere kop soep en broodjes.  

  



   

                                                         .. met zicht op de polder legt Henk uit wat er komen gaat ... 

   
                            ... met hoge heren is het kwaad kersen eten ... Jan en Ton zien dat wel zitten.... 

   
.. tevreden rokers zijn geen onruststokers!                  ...prima verzorging door Mas Mik Catering.. 



 
  

De liefhebbers konden nog even de benen strekken en een frisse neus halen in de polder waarna het 

alweer tijd was om naar de volgende locatie te gaan. 

De Regenboogschool in Woerden. Juf Margreet was weer helemaal in haar element en gaf ons een 

inkijkje in het reilen en zeilen op deze prachtige school. Er is heel wat veranderd sinds wij voor het 

laatst in de schoolbanken zaten! Ook hier werd weer gebridged, maar werd ook op een unieke manier 

onze algemene kennis getoetst. Dat viel niet mee. Dorganisatie legde ons een aantal spitsvondige vragen 

voor waarover niet gediscussieerd mocht worden en ook googlen was uit den boze. Dat alles om op een 

objectieve manier het slimste paar van de dag te kunnen bepalen.  

  

   
.. Margreet legt uit en de klas luistert!                                          .. de anti-luis kledingzakken.. 



    
... prachtige lokalen...                                            .... en een heerlijk terras... 

   
.. ook een balletje slaan is hier mogelijk ....            ... maar dan wordt er weer gebridged! 

     
... Erik en Margreet leggen alles duidelijk uit  ... maar het is wel even diep nadenken! 
  

De dag werd afgesloten bij De Tol. Na het nuttigen van de meegebrachte etenswaren (en dat was niet 

gering en overheerlijk), werd de uitslag bekend gemaakt. De aanmoedigingsprijs ging naar Appeltje 

eitje (Fok en Hank) en Boter op je hoofd (Bep en Nol) was het meest middelmatige paar. Het slimste 

paar was Lachen als een boer met kiespijn (Jan L. en Ria H.) De complete stand is hier te zien. Nadat 

het prototype van de beker was geveild kwam er, met dank aan Dorganisatie, een einde aan weer een 

zeer geslaagde dag.  
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.. het bepalen van de uitslag is een hele klus                            ... maar Henk ziet dat het goed is! 

    
.. de zelfgemaakte heerlijkheden... 

   

  



   

 ... de aanmoedigingsprijs voor Hank en Fok...        ...Bep en Nol, het meest middelmatige paar ... 

   

.. Ria H. en Jan L. .. het slimste paar!!!                       .. de veiling van het prototype van de beker .. 

  



 
  

 
... Anneke en Ingrid bedanken, namens alle brid-ge-noten, Dorganisatie! 



  

Nog meer foto's zijn te zien in de fotogalerij!! 

  

12 maart 2014 KoepWodan 

Een volle bak in De Tol met maar liefst 18 paren! Hoewel het de gehele dag prachtig weer was geweest, 

was het toch een beetje frisjes en moest de verwarming nog even aangezet worden. Dat leidde tot wat 

wateroverlast en een rommelige start, maar verder was het weer een perfecte avond. En zeker voor 

Tineke en Piet. Zij werden met 61,41% eerste. De tweede plaats was voor Bep en Gusta met 60,54% en 

de derde voor Ria en Wil met 57,86%. Het gastoptreden van Ans Kautz mag ook niet onvermeld blijven. 

Samen met Ingrid werd ze vierde met 56,85%1 

  

5 maart 2014 KoepWodan 

Twee paren scoorden ruim boven de 60%. Kitty en Nol werden eerste met 66,27% en Ria en Ria tweede 

met 64,88%. De derde plaats was voor Tineke en Piet met een score van 55,99%. 

  

26 februari 2014 KoepWodan 

Bij een matige opkomst van slechts twaalf paren werden Fetty en Hans eerste met een score van 

59,58%. De tweede plaats was voor Anneke en Fok met 56,25% en Ria en Ria werden derde met 

55,42%. Een mooie vierde plaats was er voor Margreet en Eric met 55,00%. 

  

19 februari 2014 BB met R 

Wie schrijft die blijft is een oud gezegde dat bij bridgen echter al lang niet meer opgaat. Daar geldt: 

"Wie telt is de held". Dat is wat wij deze avond van Ray hebben geleerd. En dat lijkt zo makkelijk. Je 

hoeft maar tot 24 te kunnen tellen en dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn. Maar toch ... het valt 

niet mee, want je moet niet alleen je punten tellen (heb je eigenlijk niets aan, maar dat terzijde), maar 

vooral je slagen en verliezers. En dat dan weer alleen als je troef wilt spelen en je kleur al vast staat en 

vooral niet bij sans-atout. Dan moet je ook nog weer de verliezers van je partner bij die van jezelf 

optellen en dat dan weer van 24 (12+12!) aftrekken. Als je dat gedaan hebt, dan is het bingo en weet je 

het potentieel aan slagen dat je kunt maken. Let op: het potentieel! Zekerheid heb je dan nog steeds 

niet. Het is net het echte leven! Henk had zijn eigen manier van verliezers tellen. Daar was geen speld 

tussen te krijgen. Alleen moet je bij bridgen de hoogste ontbrekende honneurs tellen van wat je in je 

hand hebt. Anders heb je er nog niks aan! En dan heb je ook nog de regel van twee en drie. Afin, we 

hebben weer een hoop geleerd, met dank aan Ray! 

Naast al dat tellen stonden ook nog de alternatieve 2-openingen op het programma. Dat zou echter te 

veel zijn geworden en dus blijven die staan tot de volgend BB met R.  

  

12 februari 2014 KoepWodan 

Maar liefst vijf paren boven de 60%! Martha en Jan werden met 68,46% eerste. Kitty en Nol tweede 

met 63,85% en Ria en Ria derde met 62,29%. De andere 60plussers waren Anneke en Fok op de vierde 

plaats met 61,15% en Fetty en Hans op de vijfde plaats met 60,70%. 

  

5 februari 2014 KoepWodan 

Gerard mocht deze avond de uitslagen voorlezen. Waarom is hem nog steeds niet helemaal duidelijk. In 

eerste instantie kon hij, boven verwachting, voor zichzelf en Hank een vijfde plaats melden en voor 

Ingrid en Netty de eerste plaats met een monsterscore van meer dan 70%. De vreugde was echter van 

korte duur. Een correctie was niet ingevoerd en er vond een hertelling plaats. Na enige zenuwachtige 

minuten volgde uiteindelijk de echte uitslag en op eens stonden Gerard en Hank op de zevende plaats. 

Dat was even slikken!! Ingrid en Netty bleven eerste met een nog altijd fraaie score van 69,79%. Ria en 

Ria deden het ook weer goed en werden tweede met 60,08% en ook Bep en Gusta waren goed op dreef. 

Zij werden derde met 55,88%. 



  

29 januari 2014 KoepWodan 

Hans (Bakker) had al enige tijd niets meer te doen en sinds kort Elly ook niet meer. Dat is te merken. 

Ze zitten nu waarschijnlijk de hele dag te bridgen. Ze werden met maar liefst 68,59% overtuigend 

eerste! Fetty en Hans deden inspiratie op tijdens hun familiebezoek in het Verre Oosten en scoorden 

65,7%. Zij werden daarmee tweede. Een fraaie derde plaats met 62,08% was er voor het 

gelegenheidspaar Ria (Sluijs) en Hank. Ook de vierde plaats met 58,85% voor de andere Elly en Hans en 

de vijfde plaats voor Betsy en Bart met 54,40% mogen niet onvermeld blijven! 

  

22 januari 2014 KoepWodan 

Martha en Jan deden weer eens wat we van ze gewend zijn. Met 66,64% werden ze eerste. Een fraaie 

tweede plaats was voor Elly en Hans (Hollaar) met 62,29%. Gerard en Hank werden derde met 58,33% 

(Gerard had geen voorafgaande kookcursus en dat kwam de concentratie ten goede, al was dat de 

eerste speelronde nog niet te merken). Aan het eind van de avond dacht Hans (Bakker) nog even leuk te 

zijn en wilde hij de uitslag van 010 tegen 020 bekend maken (alsof de voetballiefhebbers onder ons dat 

nog niet wisten). Gelukkig hield hij zich in en dus bleef het leuk. Zeker toen om 24.00 uur zijn Elly uit 

volle borst werd toegezongen en gefeliciteerd met haar ...ste verjaardag. Hans liet de champagnefles 

knallen, waar Netty nog bijna het slachtoffer van werd, en zodoende bleef het nog lang gezellig. 

  

15 januari 2014 BB met R 

De tweede BB met R stond in het teken van tegenspel. We hebben weer veel geleerd! 

  

8 januari 2014 KoepWodan 

Deze eerste spelronde in 2014 begon uiteraard met een toost op het nieuwe jaar. Daarna kreeg Hans 

(Hollaar) het woord om een toelichting te geven op het door hem ontworpen clublogo. Iedereen 

enthousiast en zeker na de onthulling van dit fraaie kunstwerkje! We zijn dan wel geen officiële club, 

maar er zijn maar weinig echte clubs met zo'n fraai logo! Uiteraard werd er ook nog gebridged. Drie 

paren scoorden boven de 60%. Kitty en Nol begonnen het jaar uitstekend en werden eerste met 

62,99%. Ingrid en Netty werden met 60,21% tweede. Zij werden op de voet gevolgd door Martha en 

Jan die met 60,05% derde werden. 

  



 
18 december 2013 Kerstdrive 

De evenementencommissie had De Tol sfeervol aangekleed en voor heerlijke hapjes gezorgd. Er kon 

voor een symbolische vergoeding van 3 euro pp. onbeperkt worden gedronken (waar natuurlijk ook weer 

geen misbruik van werd gemaakt) en de Brid-ge-noten hadden zich allen feestelijk aangekleed. Het kon 

dus niet anders dan een prima en gezellige avond worden en dat werd het ook! Door middel van kaarten 

die een ieder bij aankomst moest trekken, werden de gelegenheidparen gevormd. Er werden slechts 

vijf rondes van vier spellen gespeeld en sommige paren hadden ook nog een stilzit. Een relaxed 

programma zonder stress dus. Hoewel, de dames grepen deze avond de macht. De eerste, tweede en 

derde plaats waren voor respectievelijk Letty en Elly H met 64,72%, Fien en Netty met 60,34% en Ria 

S en Ria H met 59,03%. Over girlpower gesproken! Fok, die de prijzen uitreikte, vond dat niet erg, 

maar dat is duidelijk. (zie de foto's). Na afloop ging iedereen  naar huis met een prachtig lichtgevend 

en van kleur verschietend engeltje dat zeer zeker in vele Linschotense en Woerdense huiskamers de 

komende dagen een prominente plek zal krijgen. De complete uitslag is te zien op   

kerstedrive 2013. 
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Fok, Betsy, Kitty en Tom brengen de Tol in gereedheid voor een leuke avond ... 
  

         

  

 
Onder het toeziend oog van Fok leest Tom de uitslag voor  
en vervolgens reikt Fok de prijzen uit .. 
  



   
Elly H en Letty, de eerste prijs winnaars            Fien en Netty met de tweede prijs ... 
  

        
en de derde prijs was voor Ria S en Ria H !                ... het bleef nog lang gezellig ... 
  

 
  



 
  

11 december 2013 KoepWodan 

Als proef werd deze ronde niet gespeeld in het vertrouwde "Bij de Tol", maar in "het Trefpunt". De Tol 

heeft natuurlijk een geheel eigen en uniek karakter, maar ook een aantal beperkingen. Het Trefpunt is 

gerenoveerd, ziet er van binnen prachtig uit (als enige opmerking, misschien nog een beetje steriel), is 

ruim en er zijn meer dan voldoende toiletgelegenheden. Reden genoeg om eens te gaan "proefdraaien" 

en met name om te ervaren of het geluid van de trommelaars die in de aangrenzende ruimte ook op 

woensdag oefenen tot, om en om, 20.30 uur en 21.30 uur niet te hinderlijk is. De eerste reacties zijn 

overwegend positief. Het getrommel werd niet echt als hinderlijk ervaren. Alleen bij de tafels vlak 

naast de ruimte van de muzikanten zat het mogelijk tegen de grens van het acceptabele aan. Een en 

ander zal de komende tijd nader geëvalueerd worden.  

Tineke en Piet werden eerste met 61,58%. De tweede plaats was voor Bep en Gusta met 58,84% en 

derde werden Gerard en Hank met 57,14%. 

  

4 december 2013 KoepWodan 

Een prachtige eerste plaats voor Hilly en Jan met maar liefst 64,35%. Tweede werden Kitty en Nol met 

56,32% en de derde plaats was voor Anneke en Fok met 54,38%. 

  

27 november 2013 KoepWodan 

Kitty en Nol bewezen weer eens hun klasse en werden eerste met 59,83%. Net zoals vorige week waren 

Fetty en Hans goed op dreef. Zij werden met 59,58% tweede. Ook Ingrid en Netty haalden weer hun 

niveau en werden derde met 57,71%. Voorafgaand aan het bridgen volgen Hans (Bakker), Henk en 

Gerard een uitermate leuke en gezellige kookcursus. Inmiddels is duidelijk geworden dat Hans en Henk 

dat beter met het bridgen kunnen combineren dan Gerard. Het goede nieuws voor Hank is dat er in 

december geen kookcursussen meer zijn, maar het slechte nieuws voor hem is dat er in januari en 

februari nog wel 6 volgen.  

  

20 november 2013 KoepWodan 

Maar liefst drie paren met een score boven de 60%. Fetty en Hans werden eerste met 67,34%, Ria en 



Ria tweede met 63,31% en Ingrid en Netty derde met 60,89%. 

  

13 november 2013 BB met R 

Wie kent nog dat prachtige Surinaamse liedje van Max Woisky jr. uit de jaren 50 "Bruine Bonen met 

Rijst" oftewel BB met R? De brid-ge-noten hebben nu hun eigen variant: "Beter Bridgen met Ray"!  Ray 

Staller was bij Ellen en Jim al bekend als een van de docenten van de laatste bridgecursus van BCL. Zij 

waren zeer enthousiast en nu begrijpen wij ook waarom. Op deze eerste BB met R behandelde hij een 

aantal biedingen en uitspeelsituaties. Ons geheugen werd opgefrist en ons inzicht in het spel (hopelijk) 

naar een hoger plan getild! Na het serieuze gedeelte bleef het nog lang gezellig in De Tol. 

  

6 november 2013 KoepWodan 

Gusta was er weer bij. Met Bart gaat het gelukkig steeds beter. En dat is belangrijker dan een 

spelletje bridge. Hoe leuk of niet leuk dat soms ook kan zijn! Toon en Tom werden eerste met 61,01% 

en Ingrid en Netty tweede met 59,55%. Het gelegenheidspaar Fien en Nol werden met 57,88% knap 

derde. 

  

30 oktober 2013 KoepWodan 

Het belangrijkste nieuws van de avond was uiteraard dat Bart weer thuis is en dat het naar 

omstandigheden goed met hem gaat.  Aan het eind van de avond werd door Hans Hollaar, op ludieke 

wijze, de uitslag bekendgemaakt. Nadat een groot aantal brid-ge-noten reeds waren vertrokken, kwam 

de wedstrijdleiding er achter dat er fouten waren gemaakt bij de invoer en verwerking van de diverse 

uitslagen. Voor Kitty en Nol maakte dit niet uit. Zij bleven gewoon eerste met 60,75%., maar de 

uiteindelijke tweede plaats was voor Fetty en Hans met 60,42% en Ria en Tom werden toch nog derde 

met 55,98%. 

  

23 oktober 2013 KoepWodan 

Zoals ieder jaar tijdens de Koeienmarkt in Woerden een matige opkomst. Slechts 12 paren en relatief 

veel gelegenheidskoppels. Noodgedwongen moesten Ria en Tom weer eens een keer samen spelen. Dat 

waren ze dus nog niet verleerd!  Met maar liefst 64,96% werden ze eerste. Fetty en Hans werden 

tweede met nog net geen 60%. Zij scoorden 59,67%. De derde plaats was voor Ingrid en Netty met 

57,42%. 

  

16 oktober 2013 KoepWodan 

Een gelegenheidspaar was de absolute winnaar van deze avond. Fetty werd met Ans Kautz eerste met 

maar liefst 66,96%. De Ria's werden tweede met 61,10% en Gerard en Hank haalden net geen 60%, 

maar werden derde met 59,84%. 

  

9 oktober 2013 KoepWodan 

Met maar liefst 64,58% werden Tineke en Piet eerste. De Ria's  scoorden 60,42% en werden tweede. 

Anneke en Fok werden derde met 59,03%. 

  

2 oktober 2013 KoepWodan 

Alleen Betsy en Bart scoorden boven de 60%! Zij werden dan ook overtuigend eerste met 62,22%. Ria 

en Wil werden tweede met 57,69% en Ellen en Jim derde met een mooie score van 57,19%. 

  

25 september 2013 KoepWodan 

Letty had haar huis verkocht en dat was voor haar reden voor een traktatie. De roomsoesjes smaakten 

uitstekend! Letty, gefeliciteerd en bedankt! 
Deze eerste speelronde om de KoepWodan 2013-2014 werd overtuigend gewonnen door Martha en Jan. 

Zij werden eerste met 65,18%. Toon en Tom werden tweede met 59,23% en Elly en Hans (Bakker) 



derde met 57,44%. 
  

18 september 2013 

Met een vrije speelavond werd op 18 september 2013 de start gemaakt van het, inmiddels alweer 

achtste, seizoen 2013-2014. De opkomst met maar liefst 18 paren was overweldigend. Voor het eerst in 

lange tijd werd een nieuw paar begroet. Ellen en Jim Schutz zijn na het volgen van de BCL bridgecursus 

helemaal in de ban van het spelletje geraakt en lid geworden van zowel BCL als Brid-ge-noten. Ter 

kennismaking trakteerden ze op overheerlijke stroopwafels. Ze waren al welkom, maar na zo'n gebaar 

natuurlijk helemaal! Ellen en Jim van harte welkom.  

Wat verder deze eerste avond opviel was dat Ria en Ton zich, als winnaars van de KoepWodan 2012-

2013 en eigenzinnig als zij zijn, niets hebben aangetrokken van de sportieve wet "never change a 

winning team". Als bridgers gaan zij voortaan gescheiden door het leven. Dat geldt ook voor die andere 

Ria en haar Toon. Zo hebben we twee nieuwe paren. Ria en Ria en Toon en Tom. Bekt wel lekker, en ook 

hun eerste resultaten op deze vrije speelavond mochten er zijn! 

Verder bleek dat de clubleiding geïnvesteerd had in fraaie zwarte kaarthouders die prachtig afstaken 

tegen de bekende gele onderleggers. Maar ook bij deze nieuwe kaarthouders moeten, na het spelen, 

steeds weer vier keer dertien kaarten worden teruggestoken! 

Na een snelle en daadkrachtige besluitvorming met betrekking tot de invulling van de AA avonden werd 

er gestart met zes speelrondes van vier spellen. 24 spellen in totaal dus, in plaats van de 21 zoals 

voorheen gebruikelijk. Ook dat beviel prima en leverde geen problemen op. 

  

Zoals alleen hij dat kan, las Piet aan het eind van de avond de uitslag voor. Het duurde even, maar 

uiteindelijk bleek dat er maar liefst vier paren 60% of meer hadden gescoord. Anneke en Fok werden 

met 61,60% overtuigend eerste. Zij werden op de voet gevolg door Toon en Tom die tweede werden 

met 60,91%. De derde plaats was voor Kitty en Nol met 60,57% en Ria en Ria werden vierde met exact 

60,00%. De totale uitslag is te zien op Uitslag vrije speelavond 18 september 2013 
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