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Uit de ALV van 19 september 
 

Tijdens de vergadering kwamen een paar goede punten 

naar voren over de dagelijkse gang van zaken, die we via 

Breinland nog eens duidelijk aan de orde willen stellen. 

 

"We Queue" 
Pim Edelaar had een terechte opmerking over het halen 

van consumpties aan de bar. We drommen allemaal maar 

op éénzelfde plek aan de bar om ons drankje te 

bemachtigen. Heel onrustig en totaal onhandig met 

ongelukkige aanvaringen tot het gevolg. Hij stelde voor 

om voortaan de rij helemaal rechts te laten beginnen en 

links bij de pinautomaat je bestelling te voltooien. Laten 

we voortaan deze richtlijn volgen op de manier zoals de 

Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen "We Queue" . 
 

Kleur bij kleur 

Cor Hoefsloot heeft voor de zoveelste keer het verzoek  

aan de Zuidspelers om op het einde van de avond de 

tafelattributen netjes in de bakken op te ruimen: de 

biddingboxes kleur bij kleur en de borden op de goede 

nummervolgorde. Om het opruimen nog makkelijker en 

duidelijker te maken, zal hij drie kleuren kratten, 

overeenkomend met de kleur van de biddingboxes, 

aanschaffen. Hij gaat ook zorgen dat er meer ruimte komt 

bij het inleverpunt zodat iedereen er beter bij kan. 

 

Op tijd en op juiste manier afzeggen 

Het komt te vaak voor dat er nieuwe loopbriefjes 

gemaakt moeten worden. Heel vervelend voor de WL en 

ook voor alle andere clubleden. 

Een paar is niet komen opdagen (“goh partner, ik dacht 

dat jij zou afzeggen”) of de afzegging is niet goed 

verwerkt, omdat het te laat of niet op de goede manier is 

gedaan.  

- Bij voorkeur in het boek onder de desbetreffende 

datum 

- Via mailadres RijnlandWL@gmail.com 

- Alleen in noodgevallen via de WL van die avond. 

 

Check met je partner dat dit goed gaat! 

Pinda’s 

De meesten van ons vinden het 

heerlijk om in de loop van de 

avond een pindaatje of een andere 

knabbel te eten. Vanuit de 

automatiserings-, dupliceer- en de 

materialencommissie is er echter 

een dringend verzoek om tijdens 

het bridgen géén handje pinda’s of andere lekkere dingen 

van de bar mee te nemen. De kaarten worden vettig en 

het dupliceren wordt hierdoor nog moeilijker. 

Wacht ermee totdat we klaar zijn en alles is opgeruimd. 

Daarna  zijn de pinda’s van harte welkom op de tafel en 

wordt het absoluut nog gezellig nakaarten. 

-Gerty van den Nouland- 

 
Tafelmanieren  
 
Starttijd  
Het nieuwe bridgeseizoen is al een maandje onderweg en 

we kunnen nu al de vinger leggen op wat ongemakken 

waar de Wedstrijdleiding iedere speelavond opnieuw 

tegen aan loopt. Het blijft namelijk een vaststaand feit dat 

sommige leden structureel een paar minuten voor de 

aanvangstijd het clubgebouw in komen rennen. Dit zit zo 

in hun systeem. 

De Technische Commissie vraagt daarom uitdrukkelijk 

aan deze leden om te proberen die innerlijke klok van 

kwart voor 8 te verzetten naar vijf over half 8. Dat werkt 

ook bevorderlijk voor de gemoedsrust van zowel de 

wedstrijdleider als voor de speler zelf aan de eerste tafel.    

Dit vriendelijke verzoek is echt niet bedoeld als een 

suggestie, neen, het wordt een standaardregel.  Er kan 

dan op tijd maatregelen genomen worden bij absentie 

en/of andere ongemakken. We kunnen op die manier de 

speelavond op tijd beginnen en daardoor ook op tijd 

eindigen, wat zeker door iedereen gewaardeerd zal 

worden.  

 

19:35 p.m. 

 

Dus noteer dat de starttijd voor het avondje bridge bij BC 

Rijnland op OGC voortaan om vijf over half acht is.  

De wedstrijdleiding wenst iedereen veel speelplezier! 

 

Namens de TC, 

-Gerty van den Nouland- 

mailto:Bridgerijn@gmail.com
mailto:RijnlandWL@gmail.com
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Speelfiguren 
Inkorten 

 

 

 
 

Dinsdag 10 september kwam het volgende spel langs 

(kwartslag gedraaid): 

 
Spel 10 
Noord 
Allen  

♠ T73 

♥ H7642 

♦ V9 

♣ AH2 
 

♠ AHB654 

♥ T9 

♦ - 

♣ 96543 
 

 

 

N 

W  O 

Z 
 

 

♠ V82 

♥ B83 

♦ BT75 

♣ B87 
 

 

 

♠ 9 

♥ AV5 

♦ AH86432 

♣ VT 

  
 

Het Biedverloop: 

 

West start met Schoppen Aas en de Heer na, die  

getroefd wordt door Zuid. 

Als Zuid een kleine Ruitentroef  naar de Vrouw speelt, 

blijkt meteen het slechte zitsel in troef. Ruiten negen 

wordt gedekt met de Tien voor de Heer. 

Nu heb je als leider nog de Aas en de acht achter de Boer 

en de zeven van Oost. Alleen je eigen troefjes zitten in 

de weg en moet je op een gegeven moment zelf 

introeven en vanuit de hand troef spelen. 

Zaak is die kleine troefjes dus kwijt te raken. Klaveren 

Tien genomen met Aas en een Schoppen getroefd, dan 

Klaveren naar de Heer en een Klaveren getroefd. Harten 

Aas, Vrouw en de Heer. Nu zit je echt met Ruiten Aas en 

acht achter de Boer en de zeven. 

Oost moet natuurlijk wel de juiste lengte in de 

verschillende kleuren hebben (naast de bovenstaande 

verdeling kan een doubleton Klaveren en een vierkaart 

Harten ook). 

Gelukkig werd aan onze tafel deze speelwijze niet 

gevonden. Er werd aan andere tafels een paar maal 6 Ha 

gespeeld., Als de Ruitenstart gevonden wordt, is het 6 

Ha contract meteen 1 down. 

-Ferry van Huut- 

 

ClubBattle 

 

Wellicht lezen jullie in  'Bridge' de rubriek 'ClubBattle'. 
Om het leuker (en leerzamer) te maken, kun je van te 

voren als partnership deze handen thuis aan de tafel of 

via de mail bieden. Fred Geiger faciliteert dat. Hij stuurt 

over de mail naar de ene partner de Westhanden en naar 

de andere partner de Oosthanden. Daarbij wordt een 

invul Excel-sheet geleverd waar de dealer en de 

kwetsbaarheid etc. al zijn ingevuld. En dan bieden maar, 

natuurlijk zo eerlijk mogelijk zonder overleg alsof je op 

de clubavond bent. In de volgende 'Bridge' staat 

beschreven hoe de Battle door paren van twee clubs is 

gegaan met een uitleg hoe ook geboden had kunnen 

worden. 

Na elke ronde maakt Fred de stand op en die wordt 

gepubliceerd op onze website (onder klassementen). Een 

aanrader. Doen jullie ook mee in 2020? 

-Ferry van Huut-  
 

Contributiebetaling 
 

Op de ALV is de contributie voor 2019/2020 

vastgesteld. 

 Niet-spelende leden € 40,00 

 Alleen bij Rijnland 1 avond € 90,00 

 Alleen bij Rijnland 2 avonden € 130,00 

 Indien ook lid bij andere NBB club 1 avond € 79,00, 

2 avonden € 119,00 

 Indien ook lid bij twee andere NBB clubs 1 avond € 

76,00, 2 avonden € 116,00 

Het bedrag, dat van toepassing is, graag overmaken naar 

NL64RABO0155285912 t.n.v. Bridgeclub Rijnland. 

 
Parenklimcompetitie 
 

De competitie die we nu gaan spelen tot half november is 

een parenklimcompetitie in drie lijnen met promotie en 

degradatie per avond. De eerste avond worden de paren, 

die tijdens de voorgaande parencompetitie in de A-lijn 

hebben gespeeld, ingedeeld in de C-lijn, die van de C- 

lijn in de A-lijn en die van de B-lijn in de B-lijn. Elke 

avond promoveert 1/3 deel uit de C-lijn naar de B-lijn en 

1/3 deel van de B-lijn naar de A-lijn. Elke avond 

degradeert 1/3 deel uit de A-lijn naar de B-lijn en 1/3 

deel uit de B-lijn naar de C-lijn. Paren die een avond niet 

mee spelen, vallen onder het 1/3 deel dat degradeert. 

Het paar dat de laatste avond eerste in de A-lijn wordt, is 

de winnaar van de parenklimcompetitie.  

Het leuke van deze competitievorm is dat je iedereen 

tegenkomt en ook dus als B- of C-lijner mogelijk in de  
A-lijn komt te spelen.  We raden iedereen aan, dus ook 

de B- en C-lijners een systeemkaart bij zich te hebben om 

grote onduidelijkheden te voorkomen. Meestal speelt 

iedereen snel weer in zijn 'eigen' lijn, maar de ervaring 

leert dat enkele C-lijn paren zich prima handhaven in de 

A-lijn en een paar A-lijn spelers niet loskomen uit de C-

lijn. Succes allemaal met deze leuke competitie. 

Noord Oost Zuid West 

1♥ pas 2♦ 2♠ 

3♦ pas 4SA pas 

5♦ pas 6♦ pas 

pas pas   



 

3 

 

Nieuwe Rubriek 
Twee jaar lang hebben we 'De Regel van 1, 2, 3' 

uitgediept. Hieronder vind je de laatste aflevering met de 

Regel van 30.  

De redactie heeft de nieuwe column 'Hoe, wat en 

waarom?' in de steigers staan: grote of kleine weetjes, 

vragen of handigheden waar we tijdens het bieden en/of 

afspelen tegen aan kunnen lopen en die enige uitleg 

behoeven. Hiernaast een voorproefje.  

-Ferry van Huut- 

Regel van 1, 2, 3 

De regel van 30 

Als je een renonce hebt in een kleur, zijn er nog maar 30 

belangrijke punten, want de AHVB (10 punten) van die 

renoncekleur vallen in het water. 

Met een renonce zijn de punten in de andere kleuren dus 

van extra belang. Met ongeveer 24 punten is klein slem 

goed mogelijk en met 27 punten behoort zelfs groot slem 

tot de mogelijkheid. 

 
West   Oost 

 

 - 

 842 

 AH753 

 AH642 

   T865 

 AHV 

 VB82 

 98 

 

West 

 

4
1 

53 

6Kl
5 

Oost 

1 

4SA
2 

5
4 

6 

 
1
 Splinter : renonce of singleton 

2  
Azen vragen 

3 
 0 of 3 sleutelkaarten (1430) 

4 
 Heren vragen 

5  
1 Heer 

 

Met een renonce kan je ook anders bieden: 

 
West 

 

4
1 

6
2
 
 

 

Oost 

1 

4SA
 

6 

 
1) 

Splinter, maar partner weet nog niet of het een singleton  of 

een renonce is.  

 

Onderstaande manier van bieden kan helderheid geven 

wat betreft de renonce: 
 

2) 
Na 4SA bied je 6Kl voor 1-3 keycards en renonce. 

(Na 4SA bied je 5SA voor 2-4 keycards en renonce; in dit spel 

niet van toepassing). 

 

Oost weet nu dat West in beide lage kleuren AH heeft en 

hij biedt daarom vol vertrouwen klein of misschien zelfs 

wel groot slem in Ruiten. 

-Gerty van den Nouland- 

 
Hoe, wat en waarom?  

 

De hoge kleur overslaan 

 

We hebben allemaal geleerd dat we op 1-niveau de hoge 

kleur niet mogen overslaan. Dat is een ‘heilige’ wet.  

Er zijn echter momenten dat je er de voorkeur aan geeft 

om eerst de vijfkaart laag te bieden en later de vierkaart 

hoog. 

 

Voorbeeld: 

Noord opent met 1 Ruiten. 

 

Noord Oost Zuid West 

1  pas ?  

 

Oost heeft 11 punten: 

 

 Hand 1   Hand 2 

 76   B7 

 AHV7   H954 

 84   VB 

 VT876   A8765 

 

Je hebt elf punten met een vierkaart Harten en een 

vijfkaart Klaveren. Dan zouden we volgens bovenstaande 

regel eerst de Hartenkleur op 1-niveau moeten bieden en 

later misschien de Klaveren als dat nog mogelijk is. 

 

Wanneer mag je de vierkaart hoog overslaan? 

Het hangt af van het aantal punten op hand en hoe de 

punten verdeeld zijn. Als je éérst de Klaverenkleur wilt 

bieden op tweeniveau moet je zeker weten dat je hand 

sterk genoeg is om nog in een later stadium je 

Hartenkleur op twee- of drieniveau via de reverse 

(macheforcing) te introduceren. Het voordeel is dat je 

daarmee dus ook de vijf-vierdistributie van jouw hand 

voor je partner zichtbaar maakt.  

 

Het besluit om deze vijfkaart laag voorrang te geven, ligt 

dus niet alleen aan het aantal punten maar vooral ook aan 

de kracht van de hand zelf. Als je echter in elke kleur 

één honneur hebt, levert dat slechts twee vaste slagen op 

(hand 2).  

Heb je echter AHV in één kleur en een Boer of Vrouw in 

de andere kleur, dan hebt je nog steeds dezelfde 11 

punten maar wel drie vaste slagen, waardoor je hand veel 

sterker is geworden (hand 1). 

Bekijk de hand altijd goed op puntenkracht en sterkte 

voordat je de beslissing neemt om de hoge kleur pas in 

tweede instantie zichtbaar te maken voor je partner. 

 

-Gerty van den Nouland- 
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Golf & Bridge toernooi  
 

Wat een succes was het Golf & Bridgetoernooi, dat voor 

de eerste keer georganiseerd werd door OGC en B.C. 

Rijnland. 

Er werd begonnen met de golfwedstrijd over negen holes 

met als speelvorm Greensome Strokeplay. Uiteraard was 

de partner voor het golfen en bridgen dezelfde. 

Joop en ik gingen ervoor! Wij speelden een goede ronde 

en stonden op de eerste plaats na het golfen. Tweede 

waren Ton de Bruin en Lenneke Zwitser en derde Jeanne 

Taal en Jochem Taal. 

Na een lekkere lunch begon het bridgen. We speelden 

twintig spellen: vijf ronden van vier spellen. Dus er kon 

nog van alles gebeuren. 

En dat gebeurde ook! Els en Niek Heijstek stonden na het 

golfen op de zesde plaats en haalde een vijfde plaats bij 

het bridgen, wat hun de derde plaats opleverde. Theo van 

der Maat en Teun Boer stonden zevende na het golfen en 

hun derde plaats bij het bridgen leverde hun uiteindelijk 

de tweede plaats op. Joop en ik konden de eerste plaats 

behouden na een achtste plaats bij het bridgen en kregen 

uit handen van Ton Remmerswaal de eerste beker Golf & 

Bridgetoernooi, waarop de kaartsymbolen staan en een 

golfbal met het logo van OGC. 

Als afsluiting was er een geweldig koud buffet dat door 

Lenie Remmerswaal en Ineke Zuidam klaargemaakt was. 

Hulde hiervoor. 

Tot slot wil ik de leiding: Theo van der Maat, Ton 

Remmerswaal en Joop Schuurhuizen bedanken, die 

gezorgd hebben dat dit een geweldige dag voor iedereen 

was. 

 

- Iet van Slingerland, Lid van OGC- 

 

 

 

Links: Els en Niek Heijstek (3
e
),  

Midden: Joop Schuurhuizen en Iet van Slingerland 

(winnaars),   

Rechts: Theo van der Maat en Teun Boer (2
e
).  

Op onze site staan nog meer foto’s van het toernooi. 

 

 

Leuk spel op donderdag 10 oktober 
 

Spel 9 

N/OW  
♠ BT943 

♥ V642 

♦ HV 

♣ 74 
 

♠ - 

♥ 9 

♦ A9876 

♣ AH98632 
 

 

 

N 

W  O 

Z 
 

 

♠ AHV875 

♥ A5 

♦ 5 

♣ VBT5 
 

 

 

♠ 62 

♥ HBT873 

♦ BT432 

♣ - 

  
 

Noord Oost Zuid West 

pas 1♠ 2♥ 3♣ 

3♥ 3♠ pas 5♣ 

pas 6♣ a.p.  

 

Uitkomst ♦H. 

 

Het bieden gaf de meeste problemen. Op papier, als je 

alle handen ziet, is het eenvoudig, maar als je partner 

stug twee keer Schoppen biedt, vraag je je toch af wat 

wijsheid is. Velen eindigden daarom ook in een 

Schoppencontract en een enkel paar zelfs in een 

Hartencontract voor NZ, dat wel ongelooflijk down ging 

en toch nog 50% opleverde. Van alle lijnen zijn slechts 

twee paren die het slem in Klaveren vonden. Daarna is 

het afspelen niet zo moeilijk, een kwestie van twee keer 

troeftrekken en daarna crossen om wat vuiltjes weg te 

werken. 

  -Gerty van den Nouland- 
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Uitslag 1e parencompetitie dinsdag 
 
A-lijn 
 Paar Gem  
  1 Ferry van Huut & Willem van Schie 55,85 
  2  Jan Hendrik Luijt & Maarten Vrieze 54,97 
  3  Theo van der Maat & Ineke Zuidam 54,30 
  4  Kees den Hollander & Cor Spaargaren 53,19 
  5  Enno Dreef & Hans Lindeboom 52,58 
  6  Mieke de Brabander & Frans vd Krogt 51,65 
  7  Marielle van de Loo & Fred Geiger 51,64 
  8  Hans Reijngoud & Ruud Schouten 51,15 
  9  Hans van Velzen & Max Wichern 48,55 
 10  Charlotte Driessen & Mariëtte Marcellis 48,40 
 11  Janie de Bok & Plony Cappendijk 47,64 
 12  Gé Bousie & Cok Weekhout 47,21 
 13  Joop Kortselius & Arie Maij 46,53 
 14  Johan Draulans & Bob van der Werf 43,86 
 15  Jaap Kolff & Grietje van der Wee 38,55 
 16  Gonnie Backus & Marly Dirksen 35,63 
 
B-lijn 
 Paar Gem  
  1  Hetty Vonk & Charles Cornelisse 56,99 
  2  Harry Peters & Martin Pannebakker 54,71 
  3  Sietske Seinstra & Mary-Liz Vogel 52,04 
  4  Gon Bruschke & Hans Bronneman 51,90 
  5  Atty van der Voet & Hans van der Voet 51,84 
  6  Marijn Karres & Lies Klumper 50,69 
  7  Thea Huisman & Margot Rijnbeek 50,33 
  8  Willemijn Hofschreuder & Wil Elfering 50,26 
  9  Paulien Koks & Frans Koks 49,65 
 10  Felice Faassen & Stuart Oakley 49,36 
 11  Aafje de Groot & Cor Hoefsloot 49,16 
 12  Linny Seckel & Maarten Seckel 48,50 
 13  Dee Wessels Boer  
  & Hermine Schnitzler 47,94 
 14  Ger den Hollander & Jaap Huls 47,57 
 15  Janneke van Goudoever & Jan Bakker 47,05 
 16  Ton Remmerswaal & Jos Leenheer 46,40 
 17  Marsha & Jacques Witteveen 46,06 
 
C-lijn 
 Paar Gem  
  1  Alie de Kluijver & Gerda de Mooy 56,68 
  2  Els Jol & Cor Jol 55,85 
  3  Ria van der Ark & Mini van Ulden 54,44 
  4  Stance Backer & Ep Backer 53,05 
  5  Tonny van Beek & Wim van Beek 52,39 
  6  Annemarie de Vries & René de Vries 52,02 
  7  Hanneke Verlinden & Hans Verlinden 51,90 
  8  Iet Smit & Nico Smit 51,29 
  9  Aat de Roode & Peter van den Haak 49,91 
 10  Janny Koster & Els van Kleef 48,58 
 11  Janneke Bloem & Henk Buijs 46,10 
 12  Janny Teunissen & Evert Teunissen 45,29 
 13  Mary Hoekstra & Evelien Elsevier 44,92 
 14  Leny de Groot & Peter Verdoorn 35,71 

Uitslag 1e parencompetitie donderdag 
 
A-lijn 
 Paar  Gem 
  1  Irene van den Broeke & Maja Versluijs  59,44 
  2  Ton Remmerswaal & Theo de Winter  58,72 
  3  Teun Boer & Theo van der Maat  57,15 
  4  Bauk Zeilstra & Peter Klein  56,04 
  5  Gé Bousie & Cees de Koning  53,49 
  6  Carla van Dalen & Hans van der Ham  51,64 
  7  Johan Draulans & Marcel Petri  51,58 
  8  Mary Kroesbergen & Joop Kroesbergen  48,95 
  9  Maria & Frans Remmerswaal  48,68 
 10  Marja Parfitt & Mike Parfitt  47,34 
 11  Mary-Liz Vogel & Miep Wassenaar  45,53 
 12  John Macfarlane & Stuart Oakley  45,47 
 13  Annelies van Roijen & Hetty Vonk  44,05 
 14  Ger den Hollander & Willemijn Hofschreuder 42,10 
 15  Han Aardse & Joop Wisse  39,27 
 
 
B-lijn 
Paar   Gem     
 1 Dorine de Vilder  

& Erna van Wermeskerken 57,21 
   2  Cootje Braakman & Dieneke Brada  56,03 
  3 Pim Edelaar & Rita Edelaar  54,56 
  4 Theo Bogers & Cor Hoefsloot  53,22 
  5 Judith Dickhoff & Kees Dickhoff  53,17 
  6 Thea de Kuijper & Lenie Remmerswaal  53,07 
    7 Trudy Zuidgeest & Leo Zuidgeest  52,46 
    8 Bouwina de Lange & Gerty vd Nouland  51,24 
    9 Christel Hagemans & Jos Faassen  50,85 
 10  Ilse van Stralen & Jaap Huls  49,74 
 11  Anne de Groot & Hans van der Veen  48,68 
 12  Jos Leenheer & Koos Driessen  48,62 
 13  Lies Bentveld & Nico Bentveld  48,52 
 14  Loes de Groot & Corrie de Winter  46,67 
 15  Mieke Fonk & Gradda Hofstede  46,24 
 16  Ineke Dullaert & Annelies Goudsmit  42,74 
 17  Alie de Kluijver & Joke van Strien  37,18
  
C-lijn 
 Paar Gem P/D 
   1  Ton van der Ark & Theo den Hollander  55,50 
  2 Aat van Gorkom & Nelly Mieremet  54,61 
  3 Thijs Hoogervorst & Hanneke Rodenburg 54,37 
  4 Mies Driessen & Colleen Hartley  53,33 
  5 Tineke Mulder & Jeanne Taal  52,23 
   6 Reiny Hanekamp & Simon Kloos  51,11 
   7 Ineke Pijl & Tiny van Haasteren  50,89 
   8 Gerda & Herman Brauckmann  49,70 
   9 Ria Hoogervorst & Janneke Bloem  49,60 
 10  Nell van Brouwershaven & Nicole Monas 46,92 
 11  Patricia Breddels & Cas Görris  46,01 
 12  Eugenie Abrahams & Gerard Abrahams  43,78 
 13  Cees Heemskerk & Chris Meijer  42,18
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Slemklassement dinsdag (per 8 okt) 
 
 Paar Pnt  
 1 Dee Wessels Boer  

& Hermine Schnitzler 32 
 2 Atty & Hans van der Voet 22 
 3 Mieke de Brabander & Frans vd Krogt 22 
 4 Harry Peters & Martin Pannebakker 22 
 5 Enno Dreef & Hans Lindeboom 19  

 
Clubkampioenschap dinsdag (per 8 okt) 
 
 Paar Pnt  
 1 Ferry van Huut & Willem van Schie 80 
 2 Jan Hendrik Luijt & Maarten Vrieze  69 
 3 Theo van der Maat & Ineke Zuidam 64 
 4 Enno Dreef & Hans Lindeboom 55 
 5 Hans Reijngoud & Ruud Schouten 53 
 5 Kees den Hollander & Cor Spaargaren 53  

 

Agenda dinsdag 
 
Intern datum  

Parenklimcompetitie 15 okt- 19 nov  

   

District   

   

   

 

 

Slemklassement donderdag (per 10 okt) 
 
 Paar Pnt  
 1 Carla van Dalen & Hans van der Ham 18 
 2 Ton van der Ark & Theo den Hollander 17 
 3 Maria & Frans Remmerswaal 16 
 4 Teun Boer & Theo van der Maat 13 
 5 Ton Remmerswaal & Theo de Winter 12  

 

 

Clubkampioenschap donderdag (per 10 okt) 
 
 Paar Pnt  
 1 Ton Remmerswaal & Theo de Winter 66 
 2 Irene van den Broeke & Maja Versluijs 54 
 3 Teun Boer & Theo van der Maat 54 
 4 Gé Bousie & Cees de Koning 46 
 5 Carla van Dalen & Hans van der Ham 44 
 5 Rita & Pim Edelaar 44  

 

Agenda donderdag 
 
Intern datum  

Parenklimcompetitie 17 okt – 21 nov  

   

District   

   

   

 

 
Opzeggen Lidmaatschap 
Dit kan uitsluitend schriftelijk bij de 

ledenadministrateur (dus bij niemand anders!)  Joop 

Wisse (joop.wisse@outlook.com) vóór 1 augustus voor 

het verenigingsjaar dat start op 1 september. 

mailto:joop.wisse@outlook.com

