seizoen 2014-2015
20 mei Huis aan huis drive en afsluiting seizoen 2014-2015
De inmiddels traditionele huis aan huis drive ter afsluiting van het seizoen was weer een gezellig en
geslaagd evenement.

Deze keer hadden Ria en Toon, Elly en Hans, Fien en Henk en Betsy hun huizen opengesteld om de
overige brid-ge-noten vanaf half acht gastvrij te ontvangen. Er werden steeds relaxed een paar
rondjes gespeeld en er was ook nog tijd om even bij te praten. Zoals we van Hank gewend zijn, een
uitstekende planning dus. Tegen elven werd er verzameld bij de Tol. Ter gelegenheid van het feit
dat ze binnenkort 50 jaar!!!! getrouwd zijn wilden Fetty en Hans voor de drankjes zorgen ... maar
die zijn al voor rekening van de club, dus werden het de lekkere hapjes. Ze werden van harte
bedankt en luide toegezongen.

Ook deze keer werden de vrijwilligers weer in het zonnetje gezet en was er een leuk, lekker en
origineel presentje voor ze...

En ook voor de winnaars van de avond, Margreet en Erik in NZ met 63,39% en Ria en Ria in OW
met 61,61% was er zo'n mooi tasje!

De complete uitslag van de huis aan huis drive is hier te zien.
Vervolgens werden de winnaars van de KoepWodan 2014-2015 bekend gemaakt. Na een
fantastische eindspurt verdrongen zij Gerard en Hank van de eerste plaats en werden Ria en Ria
overtuigend eerste en de terechte winnaars. Gerard en Hank werden tweede en Kitty en Nol
derde. Martha en Jan hadden zich niet geplaatst voor de eindstand. De complete eindstand is hier
te zien.
Ook nog interessant is het resultaat van de z.g. slemcompetitie waaruit blijkt dat Ingrid en Netty
het meest succesvol waren met hun slembiedingen en die hier nader is te bekijken.

... Gerard, Ria en Ria en Hank ... Ze mogen kiezen uit een selectie van Boeken van de maand van
DWDD ... Ria en Ria uiteraard als eersten en zij zijn er snel uit! ... Mooie en originele prijzen!

... en uiteraard werden Hank, Ingrid en Anneke, namens alle brid-ge-noten, weer hartelijk bedankt
door Kitty en Ria voor al het geen zij ook het afgelopen seizoen weer voor de club gedaan hebben.
Meer dan een compliment waard!!

Uiteindelijk nam Fok nog het woord. Als sportieve verliezer van twee weddenschappen
overhandigde hij Hank en Hans Bakker een uitstekende fles wijn. De volgende keer toch iets
voorzichtiger Fok!!
Zoals gewoonlijk bleef het nog lang gezellig bij De Tol.
13 mei KoepWodan
De laatste KoepWodan zitting werd gewonnen door Elly en Hans Bakker met 64,02%. Fetty en
Hans werden tweede met 59,94% en de derde plaats was voor het andere Elly en Hans paar met
59,13%. De definitieve eindstand wordt bekend gemaakt tijdens de huis aan huis drive op 20 mei
a.s.
6 mei KoepWodan
De een na laatste zitting om de KoepWodan seizoen 2014-2015! Het wordt spannend, of toch niet
meer??? Fetty en Hans werden eerste met 61,42%, maar Ria en Ria werden tweede met 60,54%.
En daarmee deden ze goede zaken want met deze uitslag passeerden ze Gerard en Hank (die het
een beetje lieten liggen) op de ranglijst. Hun andere directe concurrenten Kitty en Nol hadden
helemaal een offday dus ..... En ja, echte kampioenen pieken op het juiste moment ..... maar de
strijd is nog niet beslist. Volgende week de laatste ronde en de ontknoping volgt tijdens de huis
aan huis drive op 20 mei a.s. Martha en Jan werden derde met 58,92%. Bart had een heerlijke
avond want met gelegenheidspartner Jim wist hij net boven Gerard en Hank te eindigen.

29 april KoepWodan
Ria en Toon bleken nog uitstekend samen te kunnen bridgen. Ze werden eerste met 60,14%.
Tweede werden Gerard en Hank met 55,80% en de derde plaats was voor Fien en Henk met 54,71%
22 april AA
Een beetje chaotische maar ook wel weer gezellige oefenavond.
15 april KoepWodan
Het organiseren van ons uitje blijkt inspirerend te werken. Werden vorige week Fien en Henk
eerste, en deze week waren dat Margreet en Erik. Ook zij scoorden met 61,07% boven de 60%! De
tweede plaats was voor Fetty en Hans met 59,91% en Hilly en Jan werden derde met 57,14%. Ook
een mooie prestatie! Relatief veel gelegenheidsparen deze avond met de nodige misverstanden tot
gevolg. En heb je een keer een arbiter nodig, dan is hij er niet. Maar ja, Hank en Ingrid ontvingen
deze dag de sleutel van hun nieuwe huis en dat moesten ze natuurlijk vieren! Toch bleef het ook bij
De Tol nog weer geruime tijd gezellig.
12 april Bridge-uitje seizoen 2014-2015 "Bridge in beeld"
Het jaarlijkse uitje is steeds weer een doorslaand succes dat niemand wil missen. Iedereen was
dan ook aanwezig. Op Piet en Tineke na. De communie van David ging voor, en dat is logisch. Ook dit
keer was de organisatie in handen van Margreet, Erik, Fien en Henk en zij maakten de
hooggespannen verwachtingen meer dan waar! En, zoals we van ze gewend zijn, met veel aandacht
voor de details. Dat bleek om 10.00 uur (iedereen was zoals gevraagd, stipt op tijd) bij de voordeur
van De Tol.

Alles zou zich binnen een redelijke fietsafstand van 4 km. van De Tol gaan afspelen. Om exact

10.10 uur, volgens het draaiboek van 4 A4tjes, vertrokken de meesten per fiets en enkelen met de
auto voor een dag vol verrassingen. Het was fris, maar prachtig weer en dat zou de hele dag zo
blijven!

De eerste verrassing was een stop bij de Raadhuisstraat. Het toekomstige adres van Hank en
Ingrid. Henk wenste ze daar nog een lang en gelukkig leven toe. Tevens nam hij van de gelegenheid
gebruik om, namens alle Brid-ge-noten, Ingrid van harte te bedanken voor alles wat zij doet en
gedaan heeft voor de club met het dringende verzoek om dit ook nog jaren te blijven doen!!
Daarna snel door naar Via Lia, een toplocatie aan de Polaner Zandweg. Lia de Jong en haar
echtgenoot hebben daar hun voormalige varkensstal omgebouwd tot een perfecte locatie voor
partijen van max. 50 personen. Wij waren hun eerste gasten! Margreet heeft daar haar
schildersclub vandaar. D.m.v. doorgeknipte foto's van bruggen uit de omgeving en een mysterieuze
landkaart aan de achterzijde, werden de paren voor de dag aan elkaar gekoppeld. We werden bij de
koffie verwend met heerlijk huisgemaakt gebak en vervolgens werden er enkele rondjes (niet te
veel!) gebridged. Daarna volgde de lunch met soep en rijk belegde broodjes.

Na nog even lekker genoten te hebben van de ambiance buiten, was het weer tijd om naar de
volgende verrassing te gaan.
Dat bleek El Rey te zijn.

Hier echter geen salsa of tango lessen, maar gewoon weer een paar rondjes bridge. Met een

drankje en een hapje. Hoewel ... het waren hele happen. Erg lekker ... maar er zou ook in De Tol
later nog gegeten moeten worden ... Iedereen had immers iets lekkers moeten maken voor het
afsluitende diner!

... en weer exact volgens schema vertrokken we naar de volgende locatie ... Het Kasteel van
Woerden ... Daar konden we genieten van een expositie van landelijke kunst van Annabelle
Lanfermeijer. Op de binnenplaats deden we een opmerkelijke ontdekking. Onze Fok is niet alleen
een fervent bridger, maar ook nog eens een heuse kasteelheer met een eigen bankje!
Vervolgens terug naar De Tol voor de laatste activiteit en het verorberen van de zelfgemaakte
heerlijkheden. Hier werd pas echt duidelijk wat de bedoeling was van "Bridge in beeld". Onder
leiding van Margreet werd onze kennis getest van de locaties en de namen van diverse bruggen in
de omgeving van Linschoten alsmede de gezegdes en plaatsnamen waar het woord brug in voorkomt.
De behaalde scores met het bridgen en de kwis bepaalden de eindstand, waar niet over
gediscussieerd kon worden.

Marijke en Ria eindigden als het meest gemiddelde paar

Kees en Nol gingen de "Bietenbrug op en Anneke en Martha waren "Top of the Brige"..

Uiteraard werden Margreet, Erik, Fien en Henk door Ingrid, namens alle brid-ge-noten van harte
bedankt voor de perfecte organisatie van deze leuke, niet te vergeten, dag. Een dag die ook nog
eens uniek was omdat onder leiding van Henk een minutieus tijdschema tot op de minuut werd
aangehouden. Chapeau!!! Het rekenwerk werd weer verzorgd door Hank en Nol was deze dag de
fotograaf. Ook voor hen beiden, van harte bedankt!! Alle door Nol gemaakte foto's zijn te bekijken
in de photogallery.

8 april KoepWodan
Als enig paar boven de 60% werden Fien en Henk eerste met 62,14%. Speciaal voor Henk op zijn
oudejaarsavond een bijzondere prestatie. Om twaalf uur werd hij jarig en uit volle borst
toegezongen. Hij trakteerde op lekkere rolletjes ham en blokjes kaas en gaf ook nog een rondje!!
Tweede werden Ria en Wil met 58,33% en de derde plaats was voor Kitty en Nol met 56,07%.
1 april Paasdrive

Voor deze avond had Hank Kautz bridge-services weer eens iets leuks bedacht. Een mix van bridge
en bingo. Een verrassing die garant stond voor een geslaagde avond. Daarnaast waren zijn gevulde
eieren ook nog eens overheerlijk, net als de overige hapjes waar Anneke en Gusta voor hadden
gezorgd. Het bleef weer lang gezellig bij De Tol!

... waar zouden we zijn zonder Anneke, Ingrid, Hank en Gusta? ...

... Tineke en Ria vielen in de prijzen!...

... waar zouden Kitty en Margreet zo'n lol over hebben? ..
25 maart KoepWodan
Met 59,52% werden Elly en Hans Bakker eerste. Martha en Jan en Ingrid en Netty werden
gedeeld tweede met 58,04%.

18 maart KoepWodan
Martha en Jan werden overtuigend eerste met maar liefst 72,83%. Tweede werden Elly en Hans
Bakker met 63,87% en Ria en Ria werden derde met 60,30%
11 maart KoepWodan
Marijke en Kees werden eerste met 58,71%. De tweede plaats was voor het gelegenheidskoppel
Bart en Fok met 56,01%. Fien en Henk scoorden een eitje. Ze werden derde met 54,93%.
25 februari KoepWodan
De eerste plaats was voor Fetty en Hans met 64,29%. Tweede werden Martha en Jan met 63,10%
en Ria en Ria werden derde met 57,44%.
Door het grote aantal afmeldingen voor woensdag a.s. is besloten deze avond niet door te
laten gaan.
Familie Hollaar stelt hun huis beschikbaar voor degenen die wel willen spelen, wel even op tijd
doorgeven.
18 februari KoepWodan
Wederom een 70+ voor Ingrid men Netty! Met maar liefst 71,35% werden ze overtuigend eerste.
De tweede plaats was voor Ria en Wil met 58,44% en Martha en Jan werden derde met 56,84%.
11 februari KoepWodan
Hank was jarig geweest en trakteerde en de kookcursisten brachten zelfgemaakte brownies mee.
Dus de avond kon eigenlijk niet meer stuk. En zeker niet voor Bep en Gusta want die werden eerste
met maar liefst 71,93%. De tweede plaats was voor Kitty en Nol met 56,90% en derde werden
Ingrid en Netty met 54,35%.
4 februari KoepWodan
Slechts 13 paren deden mee aan deze 15e ronde om de KoepWodan. Met een monsterscore van
maar liefst 72,92% werden Ingrid en Netty eerste. Letty en Wil blijven het goed doen en werden
met 56,00% tweede. De derde plaats was voor Elly en Hans Bakker met 55,42%.
2 februari BGN-BCL
Na een kop koffie met door Henk en Fien gebakken appelgebak, heette Ingrid in onze eigen
speelruimte spelers en gasten welkom. Zij probeerde de BGN’ers te motiveren door er op te wijzen
dat we ieder jaar steeds dichter bij de winst kwamen en dat er vorig jaar nauwelijks een verschil
in ons nadeel was. Na zeven ronden kaarten, lekkere hapjes, door onze eigen leden bereid, rijkelijk
drank en goed spel van Ria & Toon Brok (2e) en Anneke & Fok (3e) kwam de totaaluitslag.
Helaas bleek de beker toch naar BCL te gaan. Na een gezellige afterparty gingen we toch met een
katertje naar huis. Nee, niet van de drank. Zie hier de complete uitslag.

... een gezellig begin ....

... Fien en Hank zien met Gerard de utslag ...

Wilma en Hannie eerste en Ria en Toon tweede...

.. met een terechte big smile neemt Dick uit handen van Ingrid de beker in ontvangst ...
28 januari KoepWodan

Ook bij de Brid-ge-noten had de griep toegeslagen waardoor er slechts 15 paren deelnamen aan
deze 14e zitting om de KoepWodan. Hopelijk zijn de meesten weer op tijd hersteld voor de
jaarlijkse ontmoeting met BCL op maandag 2 februari a.s.
Letty en Wil werden eerste met een mooie score van 63,60%. De tweede plaats was voor Gerard
en Hank met 60,87% en Bep en Gusta werden derde met 59,29%.
20 januari AA
De tweede alternatieve avond van het seizoen 2014-2015. De bedoeling van dergelijke avonden is
om in een relaxte sfeer de kennis van het spel te verdiepen. Fok wilde er toch perse een
competitief element inbrengen. Uiteindelijk werden Fien en Henk de winnaars in de NZ lijn en
Marijke en Kees in de OW lijn. Op de volgende links kunnen de spellen in alle rust nog eens worden
bekeken. spel 1, spel 2, spel 3, spel 4, spel 5, spel 6, spel 7, spel 8, spel 9, spel 10, spel 11, spel 12,
spel 13, spel 14, spel 15, spel 16.
14 januari KoepWodan
Wederom een volle bak met maar liefst 19 paren. Martha en Jan werden eerste met 64,84% en
Gerard en Hank tweede met 58,13%. Bep en Gusta waren net als vorige week weer goed op dreef
en werden derde met 55,49%.
7 januari KoepWodan
Na een toast op het nieuwe jaar begonnen 18 paren aan de eerste ronde in 2015 om de KoepWodan.
Ria en Ria scoorden als enigen boven de 60%. Zij werden eerste met 62,11%. De tweede plaats was
voor Bep en Gusta met 56,22% en derde werden Toon en Tom met 55,68%.
17 december 2014 Kerstdrive
De jaarlijkse kerstdrive was weer een groot succes. Voor de hapjes werd dit jaar gezorgd door de
cursisten en oud cursisten van de SWOM kookcursus. Zij hadden al een leuke middag achter de rug
bij Fok's dependance. Daar wisten zij onder de bezielende leiding van Hennie een aantal
verrukkelijke delicatessen te creëren.

de voorpret ...

... het resultaat ... de hapjes...

Bij binnenkomst viel de outfit van Fien en Henk een beetje uit de toon, maar nadat de lichten
gedempt werden bleek al snel hoe functioneel en passend hun kleding wel was. Bovendien werden
we ook nog getrakteerd op hun zangkunsten. Een openbaring! Maar veel gekker moet het ook weer
niet worden... Ook zagen we een mooie en aparte kerstversiering en werd opeens duidelijk waarom
Gusta de afgelopen tijd regelmatig foto's aan het nemen was. Die waren dus onderdeel van de

mooie miniatuurtjes die Betsy samen met haar voor deze kerstbijeenkomst gemaakt had. Aan het
eind van de avond mocht een ieder zijn/haar portretje in kerstverpakking meenemen. Een leuk
aandenken aan wederom een mooie avond!

.. Fien en Henk, bijgestaan door de dames van Sterk Spul ...

... de versieringen van Betsy en Gusta ... viel voor Bart nog niet mee om ze er af te halen!

... gezelligheid troef! ...

Er werd ook nog gebridged. De vaste paren zaten wel steeds bij elkaar aan tafel, maar waren dit
keer elkaars tegenstander. Dat leidde tot verrassende uitslagen. Het duurde even, maar
uiteindelijk werd de uitslag door Fok bekend gemaakt. Eerste werd Elly Hollaar met 70,57%. De
tweede plaats was voor Fetty met 69,95% en Toon werd derde met 64,29%. Erik scoorde net geen
60%, maar wel een fraaie 59,88% en werd daarmee vierde. Daarnaast was er nog een prijs voor het
paar dat het dichts bij de 50% scoorden. Dat waren Ingrid en Netty met 49,23% en 50,77%. En
dan werden er ook nog twee poedelprijzen toegekend voor Hans van Vianen en Hans Hollaar. Het
bleef nog lang gezellig bij De Tol....

Elly eerste prijs ! ...

... Fetty tweede prijs ! ...

... Toon derde prijs ! ...

... Erik vierde prijs ! ...

... Ingrid en Netty, het dichtst bij de 50% ! ...
10 december 2014 KoepWodan
Het was Anneke's verjaardag. Eerst zou ze gewoon komen, maar dat was voor haar kinderen niet
acceptabel. En terecht, die kunnen toch moeilijk met elkaar de verjaardag van hun moeder vieren
terwijl die een beetje elders zit te bridgen! Maar aan het eind van de avond kwam ze toch nog even
langs en dat was maar goed ook. Ingrid had er namelijk voor gezorgd dat iedere brid-ge-noot een
mooie bloem voor haar had meegenomen. Zodoende stond er een fraai en uniek boeket voor haar
klaar. Ze was er duidelijk mee in haar nopjes. Anneke, nogmaals van harte gefeliciteerd!

Martha en Jan werden eerste met 60,42%, op de voet gevolgd door Bep en Gusta. Zij werden
tweede met 60,12%. De derde plaats was voor Tineke en Piet met 58,63%
3 december 2014 KoepWodan
Het komt niet vaak voor, maar deze avond gaven alle 40 brid-ge-noten acte de presence. Volle bak
dus. Dankzij een voor henzelf onverwachte inhaalslag in de laatste speelronde werden Gerard en
Hank eerste met 59,18%. De tweede plaats was voor Martha en Jan met 57,86% en derde werden
Ria en Ria met 56,62%.
26 november 2014 KoepWodan
Louis van Gaal zou zich vast afgevraagd hebben of zij nu zo slim waren of de rest zo dom ( hoewel...
Ria en Ria ..), maar hoe dan ook, Kitty en Nol werden eerste met maar liefst 70,68%. Ria en Ria
deden het ook niet slecht en werden tweede met 64,78%. De derde plaats was voor Fetty en Hans
met 58,90%.
19 november 2014 KoepWodan
De eerste plaats was voor Fetty en Hans met 65,39%. Ook boven de 60% scoorden Letty en Wil.
Met 63,70% werden ze tweede. Voor hun zelf onverwacht werden Gerard en Hank derde met
56,70%.
12 november 2014 KoepWodan met beschuit met muisjes
Margreet en Erik waren oma en opa geworden van hun derde kleinzoon en zijn tweede naam was ook
nog eens Erik! Nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt voor de lekkere beschuit met muisjes.
Kitty en Nol werden eerste met 61,13% en Ria en Ria tweede met 60,80%. De derde plaats was
voor Letty en Wil met 56,40%.
5 november 2014 AA
Voordat er gespeeld ging worden, werd eerst het financiële verslag over het seizoen 2013-2014
besproken. Het verslag was, met dank aan Anneke, goedgekeurd door de kascommissie en gaf aan

dat de brid-ge-noten een meer dan financieel gezond gezelschap zijn. Hans Hollaar vroeg zich af
of de contributie niet verlaagd kan worden. Anneke en Hank brachten naar aanleiding daarvan de
investering in nieuwe bridgemates en een nieuwe laptop onder de aandacht welke ten laste komt
van het lopende seizoen 2014-2015. Hans Bakker deed daarna de suggestie om voor het daarop
volgende seizoen een contributieverlaging te overwegen met als basis een buffer aan te houden ter
grootte van de te verwachten jaarlijkse kosten. De begroting en bijbehorende contributie voor het
seizoen 2014-2015 werden vervolgens goedgekeurd.
Op deze AA avond werden vier spelrondes met steeds 4 "gestoken" spellen gespeeld. In totaal dus
16 spellen. Er was dus tijd om te bespreken en te bekijken hoe er gespeel was en hoe, er gespeeld
had moeten worden. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Ter lering en vermaak! Ieder paar was
de gehele avond NZ of OW. Aan het eind was er dus een winnend NZ paar en een winnend OW
paar. Dat waren Ria en Ria en zeer verrassend het gelegenheidspaar Fetty en Henk. Een
compliment waard! Of Henk daarmee een eitje heeft verdiend zullen we volgende week weten. De
spellen zijn op de volgende links nog eens te bekijken.
spel 1; spel 2 en 3; spel 4 en 5; spel 6 en 7; spel 8 en 9; spel 10 en 11;
spel 12 en 13; spel 14 en 15; spel 16

de trotse winnaars .... Ria en Ria

.... en Fetty en Henk

29 oktober 2014 KoepWodan
Martha en Jan deden weer eens wat we van ze gewend zijn. Ze werden overtuigend eerste met
64,51%. Ook Bep en Gusta scoorden boven de 60% en werden tweede met 60,42%. De derde plaats
was voor Marijke en Kees met 54,97%.
22 oktober 2014 KoepWodan
Slechts 12 paren verschenen op deze zitting waarvan ook nog eens drie gelegenheidskoppels. Wel
was Kees er gelukkig weer. Stil going strong! Het gelegenheidsduo Kitty en Gerard werden eerste
met 62,25%. De tweede plaats was voor Martha en Jan met 62,08% en derde werden Ingrid en
Netty met 57,25%.
15 oktober 2014 KoepWodan
Wederom een gedenkwaardige avond. Maar liefst vier paren scoorden boven de 60%! Vorige week
traden de Ria's dit seizoen voor het eerst samen op en werden ze derde met net geen 60%. Deze
avond sloegen ze echter genadeloos toe en werden ze met maar liefst 65,74% overtuigend eerste.
Elly en Hans Bakker scoorden een fraaie 64,35% waarmee ze tweede werden en Gerard en Hank
werden derde met 62,41%. Geen slechte score, maar te weinig om de eerste plaats in de stand vast
te houden. Die werd overgenomen door de Ria's. Ook Kitty en Nol scoorden boven de 60%. Met

61,18% werden ze vierde.
8 oktober 2014 KoepWodan - de avond van Lucas
Een memorabele avond! Omdat ze zo'n twee uur in de rij hadden gestaan om afscheid te kunnen
nemen van huisarts van Bodegom, kwamen sommigen pas ver na achten binnen. Ondertussen
maakten een overgelukkige en nieuwbakken opa en oma Kautz melding van de geboorte van hun
eerste kleinzoon Lucas en trakteerden ze op beschuit met muisjes. Vervolgens bedankte Marijke
voor het bezoek van de lief en leed commissie aan Kees. Ze hadden kaarten meegenomen en Kees
werd zo enthousiast dat hij snel weer mee wil gaan doen. Hij is gelukkig weer duidelijk aan de
beterende hand en we hopen van harte dat het hem lukt er volgende week weer bij te zijn!
Uiteindelijk werd er ook nog, door maar liefst achttien paren, gebridged. Ondanks alle emoties,
vermoeienissen etc. deed Hank wat er van een kersverse opa verwacht mag worden. Hij werd,
samen met Gerard, eerste met 62,5%. Lucas, aan wie deze overwinning wordt opgedragen, zal trots
op zijn opa zijn! Kitty en Nol werden tweede met 60,31% en Ria en Ria zijn er ook weer. Zij werden
derde met 59,84%. Ook oma Ingrid deed het niet slecht. Zij werd, met Netty, vierde met 59,09%.
n.b. In de uitslag van 24 september is een correctie doorgevoerd. Marijke speelde toen niet met
Bep, maar met Netty. Dit is ook verwerkt in de standen.
1 oktober 2014 KoepWodan
Er werd deze avond niet boven de 60% gescoord. Gerard en Hank werden eerste met 59,12%. De
tweede plaats was voor Kitty en Nol met 58,67% en Elly en Hans Bakker werden derde met 57,79%
24 september 2014 KoepWodan
Feijenoord wist weer niet te scoren en werd uit de beker geknikkerd, maar toch werd het voor
Gerard nog een leuke avond, want samen met Hank werd hij eerste met 64,35%. Martha en Jan
werden tweede met 60,00% en de derde plaats was voor Letty en Wil met 56,08%. De kop is er af!
17 september 2014 Vrije speelavond
In een fraai gerenoveerde Tol, voorzien van twee luxe toiletten en een mooi vernieuwde keuken
werd traditioneel met een vrije speelavond de start gemaakt van het nieuwe seizoen 2013-2014.
Inmiddels alweer het negende!. Ingrid heette de vijftien opgekomen paren van harte welkom.
Uiteraard schonk ze aandacht aan de vernieuwde Tol, maar ook aan onze nieuwe bridgemates.
Daarmee is het ook mogelijk om met een A en een B lijn te gaan spelen. Iets om over na te denken.
Maar deze eerste avond van het seizoen werd gebruikt om weer eens gewoon lekker ontspannen te
spelen, het geheugen een beetje op te frissen en vertrouwd te raken met de nieuwe bridgemates.
Het was even wennen, maar al snel bleek dat we er bijzonder op vooruit zijn gegaan!
De winnaars van deze avond waren Kitty en Nol met 65,43%. De tweede plaats was voor Ria en Ria
met 62,35% en derde werden Betsy en Bart met 56,27%. De volledige uitslag is hier te zien.

