
Seizoen 2017-2018 

16 mei 2018 Huis aan Huis Drive 

Voor deze traditionele afsluiting van het seizoen hadden Betsy, Fien en Henk, Ilse, Anneke en 

Netty hun huis opengesteld. Met gevoel voor detail had Hank weer een fraai 

“loopkaartje”gemaakt met speciale aandacht voor de voordeurverlichting. Met twee tafels per 

huis waren er dus 10 tafels. Dank zij het gastpaar Karin en Bart was er nergens een stilzit. Er 

werden vijf rondes van 40 minuten (inclusief 15 min. wisseltijd) gespeeld. De eerste ronde 

startte om 19.45 uur en de laatste speelronde eindigde om 22.50 uur waarna de avond werd 

afgesloten bij De Tol. Hoewel een enkeling niet helemaal op tijd aan de start verscheen, werd 

dit schema keurig gehaald. Het was droog maar fris. Daar had Kees niet helemaal op 

gerekend. Hij was van plan om zonder jas met zijn loopfiets van huis naar huis te gaan. Dat 

bleek dus iets te optimistisch. Wien bracht uitkomst door zijn jas ter beschikking te stellen en 

Marijke en Kees met de auto naar huize Betsy te brengen.  

In de OW-lijn werden Gusta en Bep eerste met 64,81%. In de NZ-lijn was de eerste plaats 

voor Marijke en Kees met 64,44%. De complete uitslag is hier te zien. 

In alle huizen werden de bridgers uitgebreid getrakteerd op lekkere hapjes en drankjes en ook 

bij De Tol kwamen we niks te kort en bleef het ook weer lang gezellig. Nadat Ingrid en 

Anneke de winnaars van de avond bekend hadden gemaakt, werden de winnaars van de 

KoepWodan naar voren gehaald. Het was geen verrassing dat de Koep dit jaar naar Fetty en 

Martha ging met een eindscore van 60,53%. De complete eindstand is hier te zien. Ieder jaar 

vechten Fok en Hans B. een onderlinge strijd uit die dit jaar ruim door Hans werd gewonnen. 

Fok had dit al aan zien komen en beloonde Hans met een fraaie fles wijn. 

Alle vrijwilligers werden weer met een leuk presentje uitgebreid bedankt door Anneke en 

Ingrid. Namens alle brid-ge-noten werden Anneke, Ingrid en Hank door Netty en Betsy heel 

hartelijk bedankt voor een mooi seizoen dat zonder hun tomeloze inzet niet mogelijk zou zijn 

geweest! Ze kregen een mooi uitje aangeboden.  

                                  

 

Invallers Karin 

en Bart hebben er 

zin in …en Hans 

heeft duidelijk 

plezier. 

Dat kan ook 

zeker gezegd 

worden van 

Margreet en Erik 

en Kees en 

Marijke! 

 

En ook na afloop 

bij De Tol was 

het een gezellige 

boel … 



                                    

                          

                                 

 

9 mei 2018 KoepWodan 

Bijzondere uitslagen op deze laatste speelavond om de KoepWodan 2017-2018. Van de 15 

paren werd het gelegenheidspaar Jim en Anneke met maar liefst 69,48% verrassend eerste. 

Tweede werden Betsy en Gerard met 59,49% en de derde plaats was voor Petra en Fok met 

56,75%. Ook de vierde plaats voor Fien en Henk is het vermelden waard. Zij scoorden 

56,49%. Zoals gebruikelijk zal de einduitslag bekend worden gemaakt aan het eind van de 

huis aan huis drive op woensdag 16 mei.  

2 mei 2018 KoepWodan 

Van de zestien paren werden Kitty en Hank eerste met 66,76%. De tweede plaats was voor 

Ria en Ria met 59,47% en derde werden Anneke en Nol met 56,13%. 

25 april 2018 KoepWodan 
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En ook deze avond weer 20 paren en 10 tafels. Ingrid was jarig geweest en trakteerde op 

allerlei lekkere dingen. Met nog twee speelrondes te gaan nadert de ontknoping van de strijd 

om de KoepWodan 2017-2018. Het zal nog spannend worden! Deze avond werden Fetty en 

Martha eerste met 63,26%. De tweede plaats was voor Marijke en Kees met 61,91% en derde 

werden Ria en Ria met 59,91%.  

18 april 2018 KoepWodan 

Maar liefst 20 paren en dus 10 tafels. Het was dus ook deze avond weer druk bij de Tol. Elly 

en Hans Bakker werden eerste met 59,40%, gevolgd door de andere Bakkertjes. Tine en Jaap 

werden tweede met 58,98%. De derde plaats was voor Martha en Fetty met 58,70%.  

11 april 2018 AA 

De laatste AA van het seizoen. Veel afzeggingen, maar uiteindelijk toch nog zeven tafels. Het 

was weer relaxed, nuttig en gezellig! 

4 april 2018 KoepWodan 

Met negentien paren was het weer aardig druk bij de Tol. De eerste plaats was voor Bep en 

Gusta met 62,53%. Tweede werden Elly en Hans Bakker met 59,66% en derde Letty en Wil 

met 58,18%. 

28 maart Paasdrive 

Dankzij de inzet van Anneke, die de versiering, de prijsjes en de boodschappen voor haar 

rekening had genomen, én de inzet van Betsy, die voor heerlijk gevulde eitjes zorgde én de 

inzet van Kitty, die de drankvoorraad weer op peil had gebracht én de inzet van Hank, die de 

telling regelde hebben alle Bridgenoten afgelopen woensdag weer kunnen genieten van een 

gezellige Paasdrive.  

 

Zowel voor als na de pauze werden we door het lot gekoppeld aan een partner en uiteindelijk 

werd er een individuele score berekend.  Er waren prijsjes voor de mensen die het dichtst bij 

de 40 % eindigden en deze werden gewonnen door Kitty en Jan Lagendijk. De scores van 

Netty en Jim benaderden het meest de 50%,  waarvoor zij ook beloond werden met een 

https://www.brid-ge-notenlinschoten.nl/wp-content/uploads/2018/04/IMG_4879.jpg


chocolade lekkernij en bovenin de ranglijst eindigden Hans Bakker als 4e, Hilly als 3e, Fok 

als 2e en Ingrid als 1e. Uitslag hier. 

   

 

  

Met een drankje en pelpinda's op tafel was het al heel snel 00.00 uur en toen was Hans jarig. 

Uiteraard hebben we daar luidkeels voor gezongen !! 

 

 21 maart 2018 KoepWodan 

Op deze avond van de gemeenteraadsverkiezingen meldden zich veertien paren. Ria en Ria 

werden met maar liefst 72,22% met overmacht eerste. Elly en Hans Bakker werden tweede 

met 60,04% en de derde plaats was voor het gelegenheidspaar Kitty en Netty met 58,89%. 

14 maart 2018 KoepWodan 

Deze avond werden we getrakteerd op beschuit met muisjes. Bep was overgrootmoeder 

geworden en dat moest natuurlijk gevierd worden! 

Kitty en Hank werden wederom eerste. Nu met 62,14%. De tweede plaats was voor Hans en 

Jan met 61,96% en derde werden Anneke en Nol met 54,63%. 

7 maart 2018 KoepWodan 
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Een matige opkomst met slechts elf paren. Kitty en Hank deden goede zaken. Zij werden 

eerste met 66,88%. Tweede werden Anneke en Nol met 61,30% en de derde plaats was voor 

Gusta en Bep met 59,21%  

28 februari 2018 KoepWodan 

Buiten was het ijzingwekkend koud, maar binnen was het tropisch warm. Bovendien werden 

we ook nog eens, ter ere van haar verjaardag, getrakteerd door Ilse op een lekker stukje taart. 

Een goed begin dus van deze negentiende ronde om de KoepWodan 2017-2018. 

Eerste werden Bep en Gusta met 67,21%. De tweede plaats was voor Kitty en Hank met 

65,25% en derde werden Toon en Tom met 60,15%. 

25 februari 2018 Jaarlijkse Bridge-uitje 

Ook dit bridge-uitje werd weer een prachtig mooie dag!! Om 10.15 uur werden we mét fiets 

verwacht bij De Tol. Eventueel met de auto mocht ook, want het zou weliswaar een zonnige, 

maar vooral ook een koude en gure dag worden. Er zou in totaal zo’n 15 kilometer afgelegd 

gaan worden. Gezien de gemiddelde leeftijd van ons gezelschap was het zeker 

bewonderenswaardig hoeveel leden met de (wel dan niet elektrische) fiets kwamen. 

  

Op tijd vertrokken we, met een omtrekkende beweging, naar het Weidepad. Vervolgens de 

Cattenbroekerdijk op richting Montfoort. Het was, ondanks een mooi winters zonnetje, 

inderdaad ijzingwekkend koud met behoorlijk wat wind tegen. Voor een enkeling die daar 

moeite mee had, bracht meeliften met een elektrische fiets uitkomst. Voor op schema kwamen 

we aan bij De Heeren van Montfoort. Elly en Hans Hollaar, die met de auto voor de logistiek 

van het bridgemateriaal zorgden, moesten zelfs nog enige tijd wachten voor ze naar binnen 

konden. Het kwam allemaal goed en na koffie met gebak werd de eerste ronde van vier 

spellen gespeeld. De paren waren, volkomen willekeurig, door de wedstrijdleiding 

vastgesteld. Hierover kon niet worden gediscussieerd, en ook de van te voren aangeleverde 

kinderfoto’s hadden hier niets mee van doen. 
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De volgende locatie was Kasteel Montfoort. Ook hier werd weer een rondje van vier spellen 

gespeeld en waren de paren weer van te voren, geheel willekeurig, vastgesteld. 
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Na de lunch bij het Kasteel werd een bezoek gebracht aan kaasboerderij Doruvael (Door 

Ruilverkaveling Van Elders) op Blokland. Tijdens een  boeiende rondleiding kregen we te 

zien  op welk een diervriendelijke wijze de koeien hier, als echte prinsesjes, verzorgd worden. 

Ook de volledig geautomatiseerde wijze van melken maakte indruk. Dat gold zeker ook voor 

de ambachtelijke vervaardiging van de kazen. Het eigen merk Le Petit Doruvael is een 

juweeltje onder de boerenkazen. Bekroond met het Groene Hart keurmerk en inmiddels 

wereldberoemd. 
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In Het Oude Stadhuis werd het laatste rondje bridge gespeeld. Maar voordat er gebridged 

werd, kon hier eerst nog van Le Petit Doruvael geproefd worden. Inderdaad een juweeltje!! 
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Zoals gebruikelijk, werd de dag afgesloten bij De Tol. Er waren weer lange tafels gedekt en 

langs de wanden hingen de 36 kinder/babyfoto’s. Een enkele foto was wel direct te herleiden, 

maar de meerderheid waren toch vooral schattige baby- en peuterfotootjes. En die lijken toch 

wel erg veel op elkaar! Het goed  raden van wie is wie leverde ook punten op voor de 

eindscore van de dag. Dit onderdeel werd gewonnen door Rudy. Hoewel ze nog maar kort lid 

is van de club, herkende ze maar liefst 19 foto’s. Bijzonder knap!! 

    

Namens alle brid-ge-noten werden Anneke, Ingrid en Hank door Kitty en Ria bedankt voor de 

organisatie van deze meer dan geslaagde dag.  Winnaar werd Ria Sluijs met een totaal score 

van 72,53% (69,75 voor het bridgen en met 10 goede foto’s 2,78 voor de foto’s). Tweede 

werd Hank met 67,08% ( 66,80 voor het bridgen en met 1 foto 0,28 voor de foto’s). De derde 

plaats was voor Anneke met 62,99% (62,71 voor het bridgen en met 1 foto 0,28 voor de 

foto’s). Hank en Anneke kenden,  als organisatoren, de foto’s al. Vandaar dat zij met slechts 1 

goede foto werden beloond. … en dan toch!!! Voor de complete uitslag zie hier. 

Voordat we van een toepasselijke kaasfondue konden gaan genieten (de attente organisatie 

had voor twee leden zelfs een alternatief met satésaus gezorgd!) was er nog een laatste 

verrassing. Anneke en Wil lieten één bridgekleedje zien van een set van kleedjes dat zij zelf 

gemaakt hebben. Met die kleedjes wordt het bridgen bij De Tol vast en zeker nog leuker! Zij 

werden door Ingrid van harte bedankt voor dit initiatief. En ja, …. het bleef nog weer lang 

gezellig bij De Tol. 
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21 februari 2018 KoepWodan 

Netty kwam goed uitgerust terug van vakantie. Met Ingrid werd ze eerste met 65,93%. 

Tweede werden Jan en Hans met 61,96% en de derde plaats was voor Kitty en Hank met 

60,71%. 

14 februari 2018 KoepWodan 

Met zestien paren een matige opkomst deze avond. Het was Valentijnsdag. Misschien was dat 

de reden. Maar de thuisblijvers kregen ongelijk. Zij misten het feit dat Ellen en Jim op deze 

toepasselijke dag met ons wilden delen dat zij de volgende dag vijftig jaar zijn getrouwd. Ze 

trakteerden ons op champagne en heerlijke Petit fours (van Bakkerij van Manen!!). Uiteraard 

werden ze van harte toegezongen en gefeliciteerd. En ook vanaf deze plek wensen wij hun 

samen  nog vele gelukkige en gezonde jaren toe! Nadat er gebridged was, werden we ook nog 

eens getrakteerd op lekkere hapjes. Logisch dat het weer lang gezellig bleef bij de Tol. Eerste 

werden Ria en Wil met 63,75%. De tweede plaats was voor het gelegenheidspaar Ingrid en 

Kitty met 62,98% en derde werden Betsy en Gerard met 59,85%. 

7 februari 2018 AA 

Het was niet druk deze AA. Slechts 6 tafels. Voordat er werd begonnen hield Hank een 

vlammend betoog om niet meer aan een spel te beginnen als de bel is gegaan!!! Als je over de 

voorgaande spellen gemiddeld langer dan zes minuten hebt gedaan, ligt het niet voor de hand 

dat je dan het laatste spel in minder dan zes minuten zou kunnen spelen. Niet meer aan 

beginnen dus!!! Voor je score maakt het niet uit, maar je benadeeld de volgende paren en 

brengt het schema in de war. 
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Het waren weer leuke, interessante en leerzame spellen die Hank voor ons had uitgezocht en 

die door Anneke waren “voorgestoken”. 

31 januari 2018 KoepWodan 

Met een fraaie score van 63,26% werden Elly en Hans Hollaar verrassend eerste. Ook Ria en 

Ria waren weer op dreef. Zij werden tweede met 60,44%. Ria en Wil scoorden 59,58% en 

werden daarmee derde.   

24 januari 2018 KoepWodan 

Bij het invullen van de uitslagen in de bridgemates ging er nogal wat mis. Dit had tot gevolg 

dat diverse uitslagen in de computer handmatig moesten worden aangepast. En zelfs in de 

uitslag die werd voorgelezen bleek nog een foutje te zitten. Martha en Fetty hadden geen 

54,46% gescoord maar 57,14% en Fien en Henk geen 42,56% maar 39,88%. Dit betekent dat 

Martha en Fetty uiteindelijk geen zevende maar zesde werden en Fien en Henk geen twaalfde 

maar veertiende. Met name Betsy en Gerard waren hier niet blij mee! Die gingen dus van de 

zesde naar de zevende plaats. Bij de top drie veranderde er niets. Elly en Hans Bakker werden 

eerste met 68,75%. De tweede plaats was voor Kitty en Hank met 63,10% en de derde plaats 

voor het gelegenheidspaar Ingrid en Bep met 61,01%. 

Zie hier de oude en de nieuwe uitslag. 

17 januari 2018 KoepWodan 

Het was weer ladies night!! De eerste plaats was voor Martha en Fetty met 60,68% en tweede 

werden Ria en Ria met 59,66% . Derde werd het gelegenheidspaar Ingrid en Karin met 

59,09%. 

10 januari 2018 KoepWodan 

Met twintig paren was het weer volle bak. Eerste werden Anneke en Nol met 61,76%. De 

tweede plaats was voor Elly en Hans Bakker met 60,95%. Derde werden Bep en Gusta met 

60,14%. 

3 januari 2018 KoepWodan 

Na een toast op het nieuwe jaar werd de eerste ronde in 2018 om de KoepWodan 2017/2018 

gespeeld. Alweer de twaalfde van het seizoen. Jan en Hans en Martha en Fetty begonnen 2018 

goed. Zij werden tweede en derde met 62,68% en 62,65%.  De verrassing van de avond echter 

waren Letty en Wil. Zij werden eerste met 65,83%! 

20 december 2017 Kerstdrive 

We werden op deze Kerstdrive ontvangen met koffie met Kerstchocola en bovendien werd er 

door Ria en Tom getrakteerd op geboortechocola, vanwege de geboorte van een kleinzoon. 



De avond werd geopend met een hartelijke welkom door de dames van de organisatie, Betsy 

en Gusta. 

 

Iedereen speelde tegen zijn of haar eigen partner en het werd een relaxte en ontspannen 

avond. De verzorging was fantastisch, we hebben genoten van een ruime hoeveelheid lekkere 

bijzondere hapjes, verzorgd door de organisatie met ondersteuning van Netty en Bart. 

Dankzij de penningmeester konden we voor een luttel bedrag onbeperkt gebruik maken van 

drankjes en hapjes. Aan het einde van de avond waren er nog voldoende hapjes over voor een 

gezellige nazit. 

Er waren natuurlijk ook prijsjes en de uitslag werd in een verrassende outfit door de 

rekenmeesters bekend gemaakt zodat Betsy en Gusta de handen vrij hadden om de prijzen uit 

te reiken. Overall winnaar werd Petra, Henk en Fien zaten het dichts bij de 50% voor een van 

hen was er thuis dus een eitje. Hopelijk hebben ze het gedeeld. Voor overige resultaten, zie 

uitslag. 

 

Als finishing touch kreeg iedereen bij vertrek nog een kleine kerstattentie. 

Al met al een super verzorgde  Kerstdrive, hulde aan de organisatie !!! 

(Meer foto’s van Nol, zie fotogalerij.) 

13 december 2017 KoepWodan 

De winnaars van deze avond waren Fetty en Martha met 63,83%. De tweede plaats was voor 

Ingrid en Netty met 60,81% en derde werd het gelegenheidspaar Fok en Hank met 55,99%.  

6 december 2017 AA 

Deze AA begon met de vertoning van de video “Hoe hoort het eigenlijk“ van de Nederlandse 

Bridge Bond. Aan de hand van voorbeelden werden de gedragsregels aan de bridgetafel op 

beeldende wijze behandeld en toegelicht. Voor wie de video nog eens rustig thuis wil zien, is 

deze link.  Zoals gebruikelijk werden daarna weer een aantal voorgestoken spellen gespeeld 
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met informatie achteraf hoe geboden en gespeeld had moeten worden. Soms confronterend, 

maar altijd nuttig en leerzaam. 

29 november 2017 KoepWodan 

Met 20 paren was het volle bak. Letty was er ook weer bij!! En ook nog twee invallers, Karin 

en Bart. De Kautzjes  waren op werkvakantie in Spanje geweest en dat had ze duidelijk goed 

gedaan. Hank werd met Kitty  met 58,63% tweede en Ingrid met Netty derde met 58,36%. 

Hans van Vianen had in Gambia een weekje in de zon gelegen en ook dat had duidelijk 

resultaat! Met Jan werd hij eerste met 60,23%. Toch dreigde de avond voor hem nog in 

mineur te eindigen. Bij het weggaan bleek zijn jas verdwenen te zijn. Gelukkig was er nog 

een jas over die hem prima paste.  Kon hij toch met jas aan door de kou naar huis. Inmiddels 

had Nol al gebeld dat hij met een vreemde jas aan was thuis gekomen. Zo loste het mysterie 

zich vanzelf op en kon Hans met een gerust hart naar huis.  

22 november 2017 KoepWodan 

Tini en Jaap werden met een score van 71,58% met overmacht eerste. Toon en Tom hadden al 

een poosje niet meer samen gespeeld, maar daar was weinig van te merken. Met 57,05% 

werden zij tweede. De derde plaats was voor Ria en Wil met 56,46%. 

15 november 2017 KoepWodan 

Met een big smile wachtte Fok op de uitslagen, hij wist het zeker. En ja hoor, samen met 

Petra werd hij overtuigend eerste met maar liefst 66,42%. De tweede plaats was voor het 

gelegenheidspaar Kitty en Netty met 62,08% en derde werden Tineke en Piet met 58,26%. 

8 november 2017 KoepWodan 

Voordat we met bridgen begonnen deed Henk eerst verslag van de lief en leed commissie. 

Helaas alleen leed deze keer. Samen met Netty heeft hij een bloemetje gebracht bij Letty, Fok 

en Tom. We hopen ze snel weer in ons midden te hebben!!! 

Maar liefst vier paren boven de 60% en het vijfde paar scoorde ook nog eens 59,66%. Het was 

de avond van de Lagendijkjes en de Vianentjes. Martha en Fetty werden eerste met 65,29% en 

Jan en Hans tweede met 63,02%. Ook Ria en Ria waren weer op dreef. Zij werden derde met 

62,11%. 

1 november 2017 KoepWodan 

Met slechts veertien paren was het rustig in De Tol. Tussen half acht en acht werd het 

financiële jaarverslag besproken. Anneke had het weer glashelder op papier gezet en echte 

vragen waren er eigenlijk niet. Onze organisatie staat er nog steeds gezond voor. Het verslag 

van de kascommissie was aanleiding voor een welgemeend en verdiend applaus voor Anneke. 

Dit keer geen scores boven de 60%. Het gelegenheidspaar Ria (Brok) en Wil werd eerste met 

59,38%. De tweede plaats was voor Jan en Hans met 58,68% en met 56,60% werden Elly en 

Hans (Bakker)   



25 oktober 2017 AA 

Het was niet druk, maar dat is logisch tijdens de Woerdense Koeiemart. De echte 

woerdenaren zitten dan, na een drukke dag, gezellig thuis met familie en vrienden snert te 

eten! Maar voor de twaalf paren die wel waren gekomen waren er ook typisch Woerdense 

versnaperingen. Hank wees er terecht nog even op dat het zo langzamerhand wel erg druk is 

geworden in De Tol en dat we daarom wat meer rekening met elkaar moeten houden. Als er 

nog mensen spelen, rustig aan en niet alvast een drankje halen etc. Daarna werden er vijf 

rondjes gespeeld met de bekende voorgestoken spellen. Niet alle spellen werden volgens de 

regels geboden en uitgespeeld en er waren vele leermomenten. Zodoende was het weer een 

leerzame en gezellige avond.  

18 oktober 2017 KoepWodan 

Voor bij de koffie/thee lagen er bij binnenkomst lekkere chocoladesoezen klaar. Deze 

traktatie was van ons oudste lid Kees. Hij werd de volgende dag jarig en … tig jaar. Precies 

om 24.00/00.00 uur werd hij van harte toegezongen en gefeliciteerd. Kees had het duidelijk 

naar zijn zin en trakteerde nog op een rondje. Wij hopen hem nog jaren in ons midden te 

hebben!!! Kees, nogmaals van harte gefeliciteerd. In de tussentijd werd er ook nog gebridged. 

Het lijkt er op dat de flow van Ria en Ria even tot staan is gebracht. De verrassing van de 

avond waren Petra en Fok. Zij werden eerste met 63,25%. De echtparen Lagendijk en Vianen 

deden het ook goed. Jan en Hans werden tweede met 62,99% en de derde plaats was voor 

Martha en Fetty met  59,53%. 

11 oktober 2017 KoepWodan 

Ria en Ria zitten duidelijk in een flow. Afgelopen maandag werden ze bij de ontmoeting met 

BCL nog eerste met 69,29%, nu werden ze “thuis” met maar liefst 70,09% ook overtuigend 

eerste. Fetty en Martha behaalden 62,59% en werden tweede. Ook Ingrid en Netty scoorden 

boven de 60%. Zij werden met 61,64% derde. Over girlpower gesproken!! Elly en Hans 

Bakker deden het ook weer goed. Met 59,30% werden ze vierde, hetgeen Fok deed 

verzuchten: “Dit kost me weer en fles wijn”. 

9 oktober 2017  BCL - Brid-ge-noten Linschoten 

Er werd op 11 tafels gespeeld in de zaal bij van Eijk. Wij speelden goed werden eerste, 

tweede en vierde, toch werd de beker net voor onze neus weggekaapt. 

Er waren 1100 punten te verdelen waarvan wij er 549,54 scoorden 0,47 te weinig. 

BCL had voor lekkere hapjes en bitterballen gezorgd. Ondanks het verlies bleven de Brid-ge-

noten onder elkaar nog even plakken. Misschien net iets minder goed dan BCL maar wel veel 

gezelliger. 

Voor uitslag en spelverdelingen klik hier. 

 

4 oktober 2017 KoepWodan 

https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3220:7503382558197::::P0_RND_ID,P0_ZIT_ID,P0_PST_ID:64638,138749,


Met negentien paren was het volle bak en voor zes paren een “stilzit”. Vier paren scoorden 

boven de 60%. Voor de Bakkertjes was het een gevecht om de derde plaats. Tini en Jaap 

wonnen nipt en werden derde met 62,74%. Voor Elly en Hans was de vierde plaats met 

62,34%. Fetty had geen enkele last van jetlag en werd met Martha tweede met 65,75%. De 

revelatie van de avond was ongetwijfeld het gelegenheidspaar Letty en Gerard. Ontspannen 

begonnen ze aan de avond, en gaandeweg kregen ze steeds meer het gevoel dat het voor hun 

wel eens een heel leuke avond kon worden. En ja, met 69,17% werden ze overtuigend eerste.   

27 september KoepWodan  

Met achttien paren was het deze avond druk in de Tol. Ook Bart was weer van de partij. Nu 

als invaller voor Ria Sluijs. Eerste werden Ingrid en Netty met 65,30%. De tweede plaats was 

voor Tini en Jaap met 62,61% en derde werden Anneke en Nol met 62,45%. 

 20 september KoepWodan 

Op deze eerste competitieavond speelden we met 16 paren. Gusta had Bart meegebracht als 

vervanger van Bep, en hij liet zien het bridgen nog lang niet te zijn verleerd. Zij werden mooi 

vierde met 58,10%. De eerste plaats was voor Ria en Ria met 65,48% en ook Elly en Hans 

Bakker scoorden boven de 60%. Zij werden tweede met 62,67%. De derde plaats was voor 

Anneke en Nol met 59,61%. 

13 september Start nieuwe seizoen. 

Na een openingswoordje van Anneke, waarin zij Tini en Jaap Bakker welkom heette zijn we 

gaan bridgen. Er waren 17 paren aanwezig. Enkelen hadden liever Feyenoord gekeken maar 

dat heeft ze achteraf gezien veel ergernis bespaard. 

Het was nog een vrije avond maar we hebben wel 6x4 spellen gespeeld. Er werd extreem 

hoog gescoord   4x boven de 60%, Fetty en Martha   scoorden zelfs 72,78%. De trend gezet? 

Voor alle scores zie uitslag. 

8 september  Site 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en het zou leuk zijn geweest als jullie op de site 

weer alle speeldata en gegevens hadden konden vinden. 

Helaas is de site enige tijd geleden gehackt en heeft de provider deze tijdelijk gesloten. Met 

hulp van Hans Clements en de provider is alle troep verwijderd en is de site vanaf vandaag 

weer bereikbaar. Helaas zijn er wel veel data weg. Gerard en ik gaan dit zo spoedig mogelijk 

herstellen. Tot die tijd is het een beetje behelpen. 

Hank 

 

http://www.brid-ge-notenlinschoten.nl/wp-content/uploads/2017/09/ZittingUitslagBridgeIt13092017.pdf

