
 

 
seizoen 2015-2016 

  

  

terug n 

  

Mami 

Reeds enkele jaren organiseert BCL de "Mami" bridgemiddagen op de maandagmiddag in de kantine 

van voetbalvereniging VVL. Inmiddels is "Mami" (maandagmiddag) een begrip en iedereen is welkom. 

Dus als je zin hebt, doe eens mee! Hier zijn de speelmiddagen te zien. 

  

18 mei 2016 huis aan huis drive 

Zoals gebruikelijk werd ook het seizoen 2015-2016 afgesloten met een huis aan huis drive en 

aansluitend een gezellig samenzijn bij De Tol. Dit jaar werd er gespeeld in Overvliet bij de huizen 

Lagendijk, Koster De Rouw en van der Meer, alwaar we gastvrij werden onthaald.  

  

 
  

Het programma van vier keer vier spelletjes was relaxed en van tijdnood of -druk was geen sprake. 

We waren dan ook mooi op tijd bij De Tol voor de afsluiting van het seizoen. Allereerst deed Ingrid 

een aantal uitspraken waarover tijdens de komende zomermaanden door een ieder eens goed kan 

worden nagedacht. Kunnen en willen we nieuwe leden opnemen? Het is al eerder aan de orde 

geweest, maar is het geen tijd om eens aan partnerruil te doen?  
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... Ingrid spreekt de brid-ge-noten toe .... 
  

Vervolgens werden de vrijwilligers met een presentje bedankt en in het zonnetje gezet waarna de 

uitslag van de avond bekend werd gemaakt. In de NZ-lijn werden Marijke en Kees eerste en Gerard 

en Hank tweede. In de OW-lijn was de eerste plaats voor Kitty en Nol en werden Martha en Jan 

tweede. Ook voor hen was er weer een prijsje. De complete uitslag kan hier bekeken worden.  

  

Vervolgens werd de eindstand van KoepWodan 2015-2016 bekend gemaakt. De tweede plaats was 

voor Kitty en Nol en Gerard en Hank zijn als eerste geëindigd. Als prijs waren er vier mooie, actuele 

boeken. De complete eindstand is te zien bij Uitslagen-standen.  
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... de "buit" van Hank ...                                                     .... verrukkelijke gehaktballetjes ... 

  

Ten slotte werden Anneke en Ingrid, en niet te vergeten Hank, namens alle brid-ge-noten door 

Gusta bedankt voor hun inzet en creativiteit. Waar zouden we zijn zonder deze drie? Dankzij hun 

kan er weer teruggekeken worden op een mooi en geslaagd bridgeseizoen. Uiteraard bleef het nog 

lang gezellig bij De Tol. 

  

11 mei 2016 KoepWodan  

Onder tropische omstandigheden werd de laatste ronde gespeeld om de KoepWodan 2015/2016. 

Eerste werden Toon en Ton met 61,04%. De tweede plaats was voor Letty en Wil met 57,00% en 

derde werden Fien en Henk (geen eitje maar een dubbele omelet!!) met 56,82%. Zoals gebruikelijk 

zal de definitieve stand, waarin verwerkt de "aanwezigheidsbonus", bekend worden gemaakt tijdens 

de huis aan huis drive op 18 mei a.s. 

De aanwezigheidsbonus wordt bepaald zoals vastgesteld in punt 3 van de wedstrijdregels. 

  

3    Competitieregels KoepWodan (parentelling) 

  

De stand wordt bepaald op basis van de met de eigen partner gespeelde 

wedstrijden. 

Aan het eind van het seizoen wordt een kampioen aangewezen. 

Om hiernaar mee te kunnen dingen dient men minimaal 2/3 van het aantal 

georganiseerde speelavonden te hebben meegespeeld en minimaal de helft van 

het aantal georganiseerde speelavonden met de eigen partner te hebben 

gespeeld. 



Bij de bepaling van de eindstand vervallen bij 26 georganiseerde speelavonden 

de slechtste scores als volgt. 

Totaal gespeeld:         Vervallen slechtste scores gespeeld met eigen partner: 

19 t/m 21                                       1 

22 tm 24                                        2 

25 of 26                                         3 

Bij een afwijkend aantal georganiseerde speelavonden wordt het aantal te 

vervallen scores zonodig aangepast. 

  

  

4 mei 2016 KoepWodan  

In verband met de dodenherdenking werd er pas om half negen begonnen en werden er 5 rondes van 

4 spellen gespeeld. Sommigen hadden ook nog een stilzit en speelden dus slechts 16 spellen. Eerste 

werd het gelegenheidspaar Wil (van Kuijk) en Kitty met 63,75%. De tweede plaats was voor Betsy 

en Bart met 62,00% en derde werden Ria en Ria met 60,00%. 

  

20 april 2016 KoepWodan  

De eerste plaats was dit keer met 62,73% voor het gelegenheidspaar Martha en Gerard. Tweede 

werden Marijke en Kees met 60,31% en derde Fetty en Hans met 59,79%. 

  

13 april 2016 KoepWodan  

Martha en Jan waren weer eens van de partij. Ze werden geen eerste, maar met een mooie 66,22% 

wel tweede. De eerste plaats was voor Kitty en Nol met 69,20% en derde werden Ingrid en Netty 

met 58,78%. 

  

6 april 2016 AA  

AA blijft altijd nuttig! 

  

30 maart 2016 KoepWodan 

Drie paren boven de 60%! Eerste werden Ria en Wil met 63,82%. De tweede plaats was voor Gusta 

en Bep met 61,42% en met 61,20% werden Fetty en Hans derde.  

  

23 maart 2016 Paasdrive 

Ook deze paasdrive was weer ouderwets gezellig met lekkernijen in overvloed. Op basis van 

"getrokken" loopbriefjes werden twee keer paren gevormd die drie tafels met drie spelrondes 

speelden. In totaal dus 18 spelletjes. Een ontspannende avond waarbij ook nog eens een lekker 

advocaatje met slagroom werd geserveerd. De slagroom hadden we bijna moeten missen, maar 

dankzij een alerte Anneke werd dat net op tijd voorkomen! De grote winnaar van de avond was Toon 

en hij genoot daar duidelijk van. Voor hem en de nummers twee, drie en vier, vijf en zes was er een 

mooi setje paasbonbons. Zoals gebruikelijk bleef het nog weer lang gezellig bij de Tol. En zeker ook 

omdat Bart om twaalf uur jarig werd, hetgeen niet onopgemerkt voorbij ging. Zie hier de complete 

uitslag 
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Hank en Fien de rekenaars...                                paaslichtjes.. 

  

   

het advocaatje met slagroom en de prijswinnaars.. 

  



 
de jarige Bart... 

  

16 maart 2016 KoepWodan 

Op 9 maart lukte het even niet, maar net als op 2 maart en 24 februari werden Elly en Hans Hollaar 

weer eerste. Dit keer met 61,63%. De tweede plaats was voor Fetty en Hans met 61,04% en derde 

werden Kitty en Nol met 59,55%. 

  

9 maart 2016 KoepWodan 

Op deze twintigste zittingsdag werden Gerard en Hank eerste met 67,21% op de voet gevolgd door 

Elly en Hans (Bakker) met 66,96%. Ria en Ria werden derde met 62,50%. 

  

5 maart 2016 Jaarlijks Bridge-uitje 

Op 2 februari kregen we een nieuwsgierig makende e-mail van het organisatiekwartet waarin op 

prikkelende wijze het thema van de dag kenbaar werd gemaakt. Het zou gaan om prinsen en 

prinsessen. Wie verzint zoiets! Margreet, Fien, Erik en Henk dus! Bovendien werd er druk 

gespeculeerd over de locaties, want die zouden per auto worden aangedaan.  



   

   

Zoals uitdrukkelijk verzocht was iedereen om 09.45 uur aanwezig met de zelfgemaakte onderdelen 

voor het afsluitende buffet. Helaas konden dit jaar Ria en Tom niet van de partij zijn (wij wensen 

hun het allerbeste toe), maar dankzij onze Tineke en Anneke's zus Tineke konden de strakke 

schema's gehandhaafd blijven. 

De eerste locatie bleek tuincentrum De Bosrand in Woerden te zijn. Een gouden vondst. Een prima 

plek om te bridgen en daarna voor een puzzeltocht door het gehele centrum met allerlei makkelijke, 

moeilijke en ook tricky vragen.  Voordat er gebridged werd moest natuurlijk de koppeling van de 

prinsen en prinsessen plaatsvinden. Een hilarisch gebeuren. Helaas bleven er een paar 

muurbloempjes over, maar dat mocht de pret niet drukken. Ook zij hadden een mooie dag!  

  



 
Margreet legt uit wat er gaat gebeuren.... 

 
bridgen dus... 

 
en het zoeken naar antwoorden op de vragen... 



 
  

Na het bridgen en de puzzeltocht bij De Bosrand was het tijd voor de volgende verrassing. Dat 

bleek de Blauwe Meije te zijn. Ook een mooie locatie, prachtig gelegen aan de Meije. Hier werd 

weer gebridged en moesten er ook weer antwoorden worden gevonden op moeilijke vragen. Ook 

werd hier geluncht en was er nog tijd om even van het mooie weer en de prachtige pauwen in de tuin 

te genieten. 

  

 
de entree bij De Blauwe Meije...                        ... de lunch.. 

 
het bridgen en de tuin met de pauwen... 



 
  

De dag werd traditioneel weer afgesloten bij De Tol met een drankje en het verorberen van het 

zelfgemaakte buffet. Na lang rekenwerk werd door de organisatie oorkondes uitgereikt voor de 

beste paren. Hans en Kitty waren de winnaars van de dag en er waren ook nog oorkondes voor Gusta 

en Hans, Tineke (Koster) en Ria (Hovius) en Anneke en haar zus Tineke. De muurbloempjes Fetty, 

Wil, Anneke en zus Tineke kregen als troost dat ze het de hele dag zonder droomprins moesten 

doen een bloemetje en de beide Tinekes  als dank voor het invallen een drankje Cranberrycello, 

gebrouwen in de Blauwe Meije. 

Afsluitend werd de organisatie door Ingrid uitgebreid bedankt voor het wederom organiseren van 

een bijzondere, verrassende en geslaagde dag. Het slechte nieuws was dat Henk aan Ingrid had 

toevertrouwd dat ze graag het stokje wilden overgeven. Het goede nieuws was dat Henk geen 

stokje bij zich had. ....?? 

  

 
flesje cranberrycello voor Tineke en Tineke ..       en bloemetjes voor muurbloempjes Wil en Fetty 



 
oorkondes voor Gusta en Hans....                          en Anneke en Tineke                      

 
presentjes voor Kitty en Hans, het "over-all" beste paar van de dag.. 

 
het organisatiekwartet Margreet, Fien, Erik en Henk wordt bedankt door Ingrid en Anneke.. 



 
  

 
het zelfgemaakte afsluitende buffet .... 

  

De foto's waren weer van Nol. Hij maakte er ruim meer dan honderd, waaronder mooie en 

bijzondere portretten. Deze zijn binnenkort te bewonderen in de fotogalerij. 

  

2 maart 2016 KoepWodan 

Slechts twaalf paren deze avond waarop Elly en Hans Hollaar dit keer niet boven de 60% scoorden 

maar wel weer eerste werden met 57,58%. Gerard en Hank werden tweede met 57,17% en Ingrid en 

Netty derde met 56,92%. 

  

24 februari 2016 KoepWodan 

Als enig paar boven de 60% werden Elly en Hans Hollaar eerste met 62,08%. Tineke en Piet werden 

tweede met 59,00% en de derde plaats was voor Kitty en Nol met 58,00%. 

  

17 februari 2016 KoepWodan 

Twee paren boven de 60%. Ria en Wil werden eerste met 63,454%. De tweede plaats was voor 

Gusta en Bep met 60,66% en derde werden Tineke en Piet met 58,65% 



  

10 februari 2016 KoepWodan 

Wederom een goede opkomst. Achttien paren deze keer in een versierde Tol ter gelegenheid van 

Hank's 65ste verjaardag. Hij trakteerde op lekkere hapjes en werd luide toegezongen waarna er 

gebridged kon worden. Eerste werden Martha en Jan met 67,84% en de tweede plaats was voor 

Ingrid en Netty met 58,80%. Derde werden Ria en Wil met 56,38% 

  

27 januari 2016 KoepWodan 

Op deze druk bezette avond met maar liefst 19 paren overtroffen Gerard en Hank zichzelf. Zij 

werden eerste met 71,07%. Ook Letty en Wil waren goed op dreef. Zij werden tweede met 61,14%. 

Met 58,62% was de derde plaats voor Martha en Jan. 

  

20 januari 2016 KoepWodan 

De eerste plaats was voor Anneke en Fok met een overtuigende 63,69%. Tweede werden Kitty en 

Nol met 59,52% en de derde plaats was voor Gerard en Hank met 58,04% 

  

13 januari 2016 KoepWodan 

Elly en Hans Bakker  zijn het jaar 2016 goed begonnen. Ook deze avond werden zij weer eerste met 

62,64%. Ria en Ria werden tweede met 61,58% en derde werden Gerard en Hank met 59,84%. 

  

6 januari 2016 KoepWodan 

Tijdens haar nieuwjaarstoespraak keek Ingrid terug op het oude jaar en richtte ze zich ook op het 

nieuwe jaar. Het jaar 2016 zal zeker een bijzonder jaar worden aangezien Brid-ge-noten dan 10 jaar 

bestaat. Na de proost op 2016 vertrok ze snel naar de Nieuwjaarsborrel van de gemeente en werd 

er door de overigen begonnen aan de eerste zitting in 2016 in de slag om de KoepWodan 2015/2016. 

Achttien paren deden daar aan mee en het was al twaalf uur geweest toen Fok de uitslag bekend 

maakte. Gebruikelijk daarbij is dat alleen de eerste vijf paren genoemd worden maar Fok brak met 

deze traditie. Hij begon met het paar dat zevende was geworden. Het zij hem vergeven want dat 

was hijzelf met Anneke met 54,90%. Elly en Hans Bakker werden eerste met 60,36% gevolgd door 

Gerard en Hank op de tweede plaats met 59,57%. De derde plaats was voor Kitty en Nol met 

59,45% 

  

23 december 2015 Kerstdrive 

"I’am dreaming of a white Christmasdrive . . . . ." 

  

Tja, die witte Kerstdrive zat er ook dit jaar weer niet in, maar het werd toch een feestelijke 

sfeervolle avond. 

De spelleiding had een ludieke parenverdeling op touw gezet en gaf aan het begin van de avond 

iedereen monopoly geld mee met de opdracht zoveel mogelijk geld van de tegenpartij te ontfutselen 

op basis van een wel heel wonderlijke puntentelling.  

  



 
... het geld...                                                     ... en de hapjes.. 

  

Aan het einde van de speelrondes bleken er een aantal spelers in de wieg gelegd voor een bestaan 

als woekeraar . . . . 

Er werd in 2 lijnen gespeeld en de uiteindelijke winnaars waren de woekeraarsters Elly Hollaar en 

Netty de Rouw die wel erg handig waren in het verzamelen van geld.  Zij werden gevolgd door Piet 

Koster en Ria Sluijs. In de middenmoot kregen Letty van Kuijk en Hilly Scheenstra prijzen en 

onderaan kregen de runners up Ingrid Kautz en Tineke Koster de poedelprijzen. Deze laatste 2 

lijken op basis het resterende geld aan het einde van de avond veroordeeld tot de bedelstaf.  

De supervisie van de drive lag in handen van Gusta van Hienen en Betsy Snel die de avond ook 

smakelijk opsierde met prachtige happen die onder hun aanvoering door een aantal Brid-ge-noten 

werden gemaakt. Zij kregen en verdienden een hartelijk applaus.  Dit alles speelde zich af in een 

feestelijk versierde De Tol waar nog tot in de late uurtjes werd nagepraat en gedronken. 

  

 
.. de winnaars Netty en Elly....                                           ...en de supervisors Betsy en Gusta ... 

  

16 december 2015 KoepWodan 

Opmerkelijk veel gelegenheidsparen en gedeelde uitslagen deze avond. De eerste plaats was voor 

Kitty en Nol met 63,89%. Tweede werden Gerard en Hank met 56,94%. Met 52,43% was er een 

gedeelde derde plaats voor Elly (Hollaar) en Ingrid, Martha en Jan en Bep en Letty. 

Toon en Tom deelden de zesde plaats met Ria en Ria en Marijke en Kees de negende plaats met Bart 

en Jim. 

  



9 december 2015 KoepWodan 

Jan en Hilly trakteerden bij binnenkomst op lekkere koekjes omdat ze  verhuisd zijn naar hun 

droomwoning. Kitty en Nol hadden een topavond. Ze werden eerste met een superscore van 71,35%. 

Ria en Ria werden tweede met 61,22%  en de derde plaats was voor het gelegenheidspaar Bart en 

Wil met 55,80%. Om twaalf uur werd het nog extra gezellig. Anneke was jarig en werd van harte 

toegezongen en opeens stonden er een heerlijke hartige taart, lekkere hapjes en kaas op tafel. 

Logisch dat het nog heel lang duurde voordat het licht in De Tol uitging. 

  

2 december 2015 KoepWodan 

Veel gelegenheidsparen deze avond. Martha en Jan werden eerste met 64,06%. De tweede plaats 

was voor Fetty en Hans met 57,22% en derde werden Ria en Wil met 56,88%. 

  

25 november 2015 KoepWodan 

Slechts 13 paren gaven acte de presence, maar toch een memorabele avond! We werden 

getrakteerd door Bep, de eerste overgrootmoeder in ons midden! Eerste werden Letty en Wil met 

58,00%, gevolgd door Gerard en Hank op de tweede plaats met 57,89%. De derde plaats was voor 

Ria en Ria met 56,17%. 

  

18 november 2015 KoepWodan 

Een historische uitslag. Gusta en Bep werden eerste met maar liefst 77,80%. Doordat Fetty en 

Hans ook goed scoorden en tweede werden met 61,61% blijven zij in de stand nog net eerste. De 

derde plaats was voor Ingrid en Netty met 58,63%. 

  

16 november 2015 Tweekamp BCL - BGN 

Het was de zevende editie van de jaarlijkse tweekamp/ontmoeting tussen BCL en Brid-ge-noten. Dit 

keer dus bij BCL. We werden weer gastvrij ontvangen, het was gezellig, Ria en Ria werden eerste, 

Gusta en Fetty tweede en Marijke en Kees derde ....... maar helaas helaas was BCL met een totaal 

gemiddelde van 50,09% als team net een fractie beter dan Brid-ge-noten  met 49,91%. Dus bleef 

ook dit jaar weer de beker bij BCL. Daarnaast was er wijn voor Ria en Ria als beste Brid-ge-noten 

paar en voor Els en Ton als beste BCL paar. In haar dankwoord ging onze immer optimistische Ingrid 

er van uit dat voor BCL de zeven vette jaren nu voorbij zijn en dat deze voor Brid-ge-noten gaan 

komen. BCL is dan ook nu reeds van harte uitgenodigd voor de volgende ontmoeting in 2016. De 

complete uitslag is hier te zien. 

  

11 november 2015 KoepWodan 

Maar liefst 3 paren scoorden boven de 60%. Hank en Gerard werden eerste met 63,88%. De tweede 

plaats was voor Fetty en Hans met 61,30% en Gusta en Bep werden derde met 61,22% 

  

4 november 2015 KoepWodan 

Om diverse redenen veel afzeggingen en daarom een lage opkomst van slechts dertien paren. Ria en 

Tom trakteerden. Zij waren oma en opa geworden van een prachtige kleindochter met een evenzo 

mooie naam: Emma Sophie. Gusta en Bep waren (wederom) goed op dreef en werden eerste met 

maar liefst 68,58%. De tweede plaats was voor Toon en Tom met 59,40%. Derde werden Letty en 

Wil met 59,20%. 

  

28 oktober 2015 AA 

Een druk bezochte AA. 

  

21 oktober 2015 vrije speelavond 

Het was de woensdag van de koeienmarkt in Woerden en het was ook nog eens herfstvakantie. Dat 
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was aan de opkomst goed te merken. Slechts acht paren kwamen opdagen. Te weinig voor de 

KoepWodan - kompetitie. Dus werd het voor de liefhebbers een relaxte en gezellige vrije 

speelavond. 

  

14 oktober 2015 KoepWodan 

Elly en Hans (Bakker) werden overtuigend eerste met 66,17%. Hans (van Vianen) is gelukkig weer 

helemaal terug en samen met Fetty werd hij tweede met 62,01%. Een mooie derde plaats  was er 

voor Bep en Gusta met 59,87% . 

  

7 oktober 2015 KoepWodan 

Eerst werden de jaarstukken besproken, waarvan later nog verslag volgt. Daarna speelden dertien 

paren op deze derde ronde om de KoepWodan 2015-2016. Eerste werden Ingrid en Netty met 

61,50%. De tweede plaats was voor Elly en Hans (Bakker) met 57,08% en het gelegenheidspaar Eric 

en Fetty werden derde met 55,83%. 

  

30 september 2015 KoepWodan 

Martha en Jan deden weer eens wat we van ze gewend zijn. Ze werden eerste met 64,52%. Het 

gelegenheidspaar Elly (Bakker) en Netty werden met 58,13% tweede en de derde plaats was voor 

Gusta en Bep met 55,78%. 

  

23 september 2015 KoepWodan 

Zeventien paren verschenen op de eerste zitting van de KoepWodan-competitie 2015-2016. 

Eerste werden Ria en Ria met maar liefst 65,71%. Zij werden daarbij wel een beetje geholpen door 

Gerard en Hank die verder geen slechte avond hadden en daardoor toch nog derde werden met 

58,33%. Dat was (tot groot genoegen van Ingrid) een tiende minder dan de 58,43% van Ingrid en 

Netty die zodoende tweede werden.  

  

16 september 2015 vrije speelavond 

De opening van het seizoen 2015-2016 begon met beschuit met muisjes! Zowel Ingrid en Hank als 

Anneke waren weer de trotse grootouders geworden van een prachtige kleindochter. Na het 

welkomstwoord van Ingrid nam Hans nog even het woord en deelde hij mede (dan hebben we dat ook 

maar meteen gehad) dat hij nog een keer geopereerd moet worden. Hopelijk de laatste keer!! 

Daarna werd er door 16 paren 20 spelletjes gespeeld. Het mocht dan een vrije avond zijn, de uitslag 

werd door de wedstrijdleiding toch wel zeer serieus genomen. 

  



 
  

De winnaars van de avond werden Marijke en Kees met maar liefst 68,46%. Tweede werden Elly en 

Hans (Bakker) met 63,88% en de derde plaats was voor Ria en Ria met 62,25%. 

De complete uitslag is hier te zien. 
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