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Redactioneel              
 

Naast de andere verenigingen die 

we geholpen hebben, kunnen we nu 

ook de combinatie 'De Dummie en 

de Vuurbaak' vermelden. Met hulp 

van Rijnland en een sessie als WL 

bij Idéfix onder leiding van Theo van der Maat hebben 

deze twee verenigingen uit Noordwijk nu samen een 

StepBridge afdeling. Ons lid Cor Spaargaren was daarbij 

de grote aanjager. De Bridgeclubs BC Voorschoten en 

Het Anker uit Hazerswoude hebben ook al bij ons een 

WL-stage gedaan.  

 
103 Rijnlanders met StepBridge account 
 

Inmiddels hebben meer dan honderd Rijnlanders zich 

aangemeld bij StepBridge. Van die ruim honderd leden 

hebben er 73 daadwerkelijk meegedaan met één of meer 

zittingen op StepBridge (we hebben overigens in totaal 

181 leden, vandaar onze wervingsactie). 

Terug van weggeweest is Fransje Pelle, die juist omdat 

we nu aan het StepBridgen zijn, weer lid geworden is. 

Toch een bijzonder gebeuren. We heten haar van harte 

welkom, zeker omdat ze al heel lang een vaste 

StepBridger is en dus veel ervaring inbrengt. 

Leuk was ook mijn contact met Ruud Schouten, het enige 

lid zonder e/mail. Hem dus maar gebeld. Het bleek dat 

hij door de Corona-isolatie de aanschaf van een computer 

overwoog (vroeger had hij er wel een) en mijn duwtje 

was genoeg om de stap te zetten. Binnenkort weer een 

geduchte tegenstander erbij op Step! Uiteraard helpen wij 

hem bij de eerste digitale stappen; bridgen hoef ik hem 

niet te leren. 

-Ferry van Huut- 

 
Resultaten mini-enquête 
 

Van een tiental leden was er vraag om 

support. Die hebben we goed kunnen 

helpen. Enkele leden wachten af of we 

in september weer 'gewoon' kunnen 

bridgen. Opmerkelijk was ook de 

grote bereidwilligheid van leden om 

'beginners' te helpen. Er was meer aanbod van helpers 

dan hulpvragers. De meesten ook met een gewoon 

StepBridge abonnement, dus die zijn ook inzetbaar na de 

proefperiode.  

-Ferry van Huut- 

BridgeTV over Corona 

 

Het is al eens gemeld in Breinland nr.10 en nu jullie 

hebben ook via de mailing van de NBB kunnen lezen dat 

er regelmatig uitzendingen zijn van BridgeTV. 

De uitzendingen zijn terug te zien via de website van de 

NBB: je kunt hier klikken. 

 

Mijn aandacht werd getrokken door de uitzending van 29 

april over de Coronamaatregelen.  

In een Zoomsessie met een delegatie van de NBB en van 

StepBridge werden de huidige en de toekomstige 

mogelijkheden besproken. 

 

Een selectie uit de verschillende onderwerpen: 

 De wedstrijden zijn nu nog Topintegraal, maar aan 

een versie met verschillende lijnen wordt gewerkt. 

Topintegraal bij Step behoeft nog wat uitleg: in elke 

ronde worden door alle tafels dezelfde spellen 

gespeeld. De computer rekent na elke ronde de stand 

uit en de paren die in de tussenstand vlak bij elkaar 

staan spelen tegen elkaar (tenzij ze elkaar al gehad 

hebben). Dit is een Zwitserse indeling die we ook uit 

het viertallen kennen: ook wel Barometersysteem 

genoemd. Het nadeel van Topintegraal oude stijl met 

te grote verschillen in speelsterkte wordt hiermee 

ondervangen:  je speelt tegen je directe concurrenten. 

 De suggestie om een videocall (bv met What’s app) te 

doen als je met zijn vieren een Steptafel hebt 

gereserveerd. Tafel reserveren alleen voor Stepleden. 

 Er is een aantal districten die via Step al online bezig 

zijn (Leiden e.o. nog niet). 

 Er kwam natuurlijk de vraag naar voren wanneer 

kunnen we weer 'gewoon' bridgen. Uiteraard is dit 

nog niet te beantwoorden. NBB volgt de richtlijnen 

van RIVM die via de sportkoepel NOC/NSF tot ons 

komen. 

 Een aardige gedachte die uitgewerkt gaat worden, is 

een combinatie van een clubwedstrijd en een 

StepBridge wedstrijd met dezelfde spellen. De ene 

helft van de leden zit thuis online en de andere speelt 

'live' op locatie. Hierdoor zou het ruimteprobleem 

verminderd kunnen worden. 

 Het advies is om niet fysiek een oefengroepje thuis te 

organiseren. De doelgroep is te kwetsbaar!  

 Probeer de club bij elkaar te houden (StepBridge en 

communicatie). Dat blijven we zeker doen! 

 

-Ferry van Huut-  
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Til Gardeniers 
 

Velen van ons zullen haar misschien nog kunnen 

herinneren. Ze was politica bij de KVP en later van het 

CDA, maar ook, en dat zal niet zo bekend zijn, een heel 

fanatiek bridgespeelster. 

 

Zij werd geboren in Rotterdam in 1925 als dochter van 

een hoofdonderwijzer. In de oorlog was zij actief met de 

verspreiding van illegale blaadjes. Na de oorlog werd zij 

lid van de KVP. Begin jaren 70 van de vorige eeuw 

komen we haar voor het eerst weer tegen in de Tweede 

kamer als woordvoerster van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Maatschappelijk werk. In het 

kabinet Van Agt werd zij achtereenvolgens ad interim 

minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 

Werk, in 1982-1983 Lid Tweede Kamer der Staten 

Generaal en daarna Lid van de Raad van State (1983-

1985).  

 

Tussen de bedrijven door bleef zij het bridgen beoefenen 

en was zij de verantwoordelijke minister tijdens de 

Bridge Olympiade in Valkenburg in 1980.  

Ieder jaar nam zij deel aan het Epson toernooi, waar het 

bridgende bedrijfsleven goed vertegenwoordigd was. 

Deze toernooien werden gehouden bovenin de Euromast 

van Rotterdam. Had je het genoegen om even dummy te 

zijn, dan kon je genieten van het prachtige uitzicht over 

de haven van Rotterdam. Vele prominente bedrijven 

waren vertegenwoordigd, zoals Cap Gemini, de Ruiter, 

Forbo, Melchemie en Infotech. 

 

Het Epson toernooi van 1988 speelde ze met haar zoon 

en behaalde een mooie topscore in het volgende spel. 

 

Z/OW 

kwetsbaar 
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♥ A32 
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♣ B9 
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♠ B5 

♥ B965 

♦ 95 

♣ 765 
  

 

♠ AHVT93 

♥ V87 

♦ V2 

♣ A3 
 

 

NZ speelt 6♠, dat gedoubleerd werd door de zoon van Til 

Gardeniers. De tegenstanders gaan 1 down. Natuurlijk 

waren ze heel blij met deze score, maar later hoorde Til 

dat het contract eigenlijk helemaal niet down kon gaan.  

 

Waarschijnlijk een black-out van de tegenstanders, waar 

heb ik dat meer gehoord? 

 

 

 

Als zij tijdens een interview geconfronteerd wordt met 

het feit dat het contract helemaal niet down kon gaan, 

reageert ze opgelucht: 

"Tjee, wat een gelukje voor ons dat de tegenstanders dat 

niet gezien hebben. Ik ga meteen mijn zoon bellen dat hij 

niet meer zo snel moet doubleren." 

Ze is verschrikkelijk enthousiast over het bridgespel en 

vooral over de filosofie erachter.  
 

Ze zei in hetzelfde interview dat het bridgespel heel erg 

belangrijk is voor ouderen.  

Ten eerste voor het behouden van contacten maar meer 

nog dat het een middel is tegen geestelijke aftakeling.  

"Als ik oud ben en met krukken moet lopen of maar één 

arm zou hebben, zou ik dat niet zo erg vinden als het 

verliezen van je geheugen. Dat is verschrikkelijk. Ze 

raadt dan ook aan om bij het stijgen van de leeftijd je 

geheugen te blijven trainen en denkspelletjes te blijven 

doen. Je mag niet insuffen, je moet alert blijven en steeds 

gedwongen worden je hersenen te gebruiken." 

Helaas is Til Gardeniers toch op latere leeftijd 

vergeetachtig geworden en moest ze de laatste jaren 

opgenomen worden in een tehuis. Ze werd 94 jaar en is 

in november 2019 overleden. 
 

Ik heb contact gehad met de zoon (met wie ik regelmatig 

tennis), over dit artikel. Hij reageerde: "Het spel dat hier 

wordt aangehaald, herken ik nog wel. Het commentaar 

van mijn moeder klopt niet helemaal. Wij kregen 7 

tegen, het contract werd niet gedoubleerd". 

 

-Gerty van den Nouland- 
 

Ref: Van smoking tot Spijkerbroek door André Boekhorst 
 
 
 
 
 

 
Uitslag 5de Clubavond 5 mei 

In totaal deden 31 paren mee  

1. Hans van Velzen & Theo van der Maat 66,68 % 

2. Willem van Schie & Ferry van Huut 58,81 % 

3. Gon Bruschke & Hans Bronneman 58,24 % 

 

De volledige uitslag is ook te zien op onze website. 

 


