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Speellocatie “De Thuishaven” 

Grote Haven 40 te Haastrecht 

Telefoon: 06-23736301  of  06-22920477 

 

 
Voor informatie van de Bridgevereniging “De Biedhoek” kunt U bellen 

met: 

06-42888248  

of iemand van het bestuur. 
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Beste leden van Bridgevereniging De Biedhoek,   

 

 

Beste leden van Bridgeclub De Biedhoek, 

 

Als ik dit schrijf, loopt 2022 ten einde en staan we op de drempel van 2023.  

Als u dit leest is 2023 al even op weg. 

Toch nog even een korte terugblik op het afgelopen jaar: eindelijk konden we na 

2 coronajaren weer relatief zorgeloos bridgen, het bestuur heeft haar leden een 

feestelijk uitgesteld 6e lustrum in Concordia aangeboden, naast de belangrijke  

reguliere competitie is er ook enthousiast “gezomerbridged” en volgens mij zijn 

we er ook in geslaagd voor onze leden een uiterst gezellige paas- en sinterklaas- 

en einddrive met passende prijsjes te verzorgen. 

 

Eigenlijk is De Biedhoek een hele gezellige vereniging! 

Het zal u niet zijn ontgaan: onze penningmeester annex wedstrijdleider Kees 

Geurts is onmisbaar bij het gehele reguliere en recreatieve wedstrijdgebeuren, 

ondersteund door onze nieuwe bridgemates. Ook het beheer van de website en 

de samenstelling van de bridgekoffers wordt door hem verzorgd en deze worden 

door Hannie Lokkers in Haastrecht uitgegeven. Bestuurslid Petra Jongerius zal 

in 2023 ondersteuning bieden bij het wedstrijdgebeuren en bestuurslid Jan Pos 

zal meerdere praktische zaken op zich nemen. 

 

Eigenlijk is De Biedhoek ook een heel goed georganiseerde vereniging! 

Maar het is helaas niet alleen maar “hela hola in de gloria”: in het bestuur worden 

we steeds vaker geconfronteerd met de verregaande strengere eisen aan 

administratieve regelgeving  waaraan tegenwoordig ook simpele kleine 

verenigingen zoals de onze moeten voldoen, hiertoe gedwongen door Europese 

wetgeving om witwassen en fraude tegen te gaan.  

Daarbij doet het bestuur haar uiterste best het ledenbestand op niveau te 

houden, dat is momenteel een algemeen probleem bij vele bridgeverenigingen. 

Vooral in Haastrecht is het onmogelijk om nog enthousiaste nieuwe leden te 

werven. We zijn dan ook blij dat vele bridgers uit Oudewater onze gezellige 

vereniging hebben weten te vinden. Maar we blijven tegen de kritische 

ondergrens van 50 leden aanhikken. We hopen echt ook in 2023 ons ledental op 

peil te kunnen houden! Daarin kunt u natuurlijk ook iets betekenen. 

En dan lopen we ook tegen het probleem aan dat het bestuur in 2022 niet 

volledig bemand was. Kees is penningmeester en wedstrijdleider tegelijk, de 

voorzitter verricht tevens secretariaatszaken.  
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Eigenlijk is De Biedhoek dus ook een gemankeerde vereniging! 

Om persoonlijke redenen zal ik bij de ALV op 15 februari a.s. mijn 

voorzitterschap beëindigen.     Maar ….. het kan toch niet zo zijn dat het bestuur 

in 2023 geen hulp en ondersteuning vanuit de leden zal krijgen! Ik doe hierbij 

een dringend beroep op u om het bestuur en dus uw club  te helpen!   

Dus ….. ik reken op u!!!!! 

Ik wens u allen een heel mooi bridgejaar 2023 toe! 

 

Uw voorzitter, Elly van der Linden 

 

 

 
 

Voorzitter                 Elly van der Linden     
    Hoogstraat 113; 2851 BD Haastrecht 

    Tel: 0182 -503292; Email: vanderlinden.elly@gmail.com 

Vacature per 15 -2-2023 

Secretaris   Vacature per direct 

Penningmeester         Kees Geurts 
    Lijnbaan 6; 3421 JH Oudewater 

    Tel: 06-42888248;  Email: cpgeurts@caiway.nl 

Lid                             Jan Pos 
    Garen 34; 3421 KL Oudewater 

    Tel: 06-52572545; Email: jan.pos2012@gmail.com 

Commissielid  Petra Jongerius 
    Pastoorakker 9; 3425 ET Oudewater 

    Tel: 0348-562745 Email: petrajongerius53@gmail.com 

 

Wedstrijdleider Kees Geurts 

Kofferbridge  Kees Geurts 

Website beheerder Kees Geurts 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSlqGv2efmAhXLZlAKHdIoCl8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.eendenkooi.com%2Fbestuur&psig=AOvVaw3CfCgjpR4exosVdJXkG5_c&ust=1578150077847094
mailto:vanderlinden.elly@gmail.com
mailto:cpgeurts@caiway.nl
mailto:jan.pos2012@gmail.com
mailto:petrajongerius53@gmail.com
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Reglement van orde 
 

 

Verhindering van één of beide spelers dient voor 20.00 uur op de dinsdagavond 

gemeld te worden bij Kees Geurts (tel.: 0348-565278 of 06-42888248) of 

genoteerd te worden in het schrift dat iedere speelavond bij de inschrijftafel 

ligt.  

Kijk zelf voor het invallen van spelers eerst bij de afmeldingen in het schrift of 

bel Kees voor een invaller als deze bij de Biedhoek bekend is. 

Je mag ook zelf voor een invaller zorgen van buiten de vereniging, maar geef dit 

tijdig door aan de wedstrijdleiding. 

Elke speelavond begint om 19.30 uur, tenzij anders is meegedeeld. Voor die tijd 

heeft u uw loopbriefje afgehaald bij de wedstrijdleider. Ieder dient uiterlijk om 

19.20 uur aanwezig te zijn, zodat wij precies om 19.30 uur kunnen beginnen en 

uiterlijk om 23.00 uur de zaal weer kunnen verlaten. 

 

Tel uw kaarten, met de beeldzijde naar beneden, voordat u ze inkijkt. 

Als men een bod doet met een sprong, of men opent met een bod op meer dan 

één niveau, is men verplicht de STOP-kaart eerst op tafel te leggen. De linker 

tegenstander is verplicht tenminste tien tellen te wachten voordat hij een bod 

op tafel legt. Na die tien tellen steekt men de STOP-kaart terug. 

Bij ieder conventioneel(kunstmatig) bod, is de partner verplicht de ALERT-kaart 

op tafel te leggen. Dit geeft de tegenstander, die aan de beurt is, de 

gelegenheid om te vragen wat dat bod betekent. 

Men dient hierop een duidelijk antwoord te geven, m.a.w. niet alleen het noemen 

van de conventie, maar ook de betekenis ervan. Ook Stayman en Jacobi moeten 

officieel worden gealerteerd. 

 

Tijdens het nadenken is het verboden aan de kaarten van de biedingbox te 

komen. Nadat u eerst besloten heeft wat u gaat bieden, mag uw hand naar de 

biedingbox gaan om in één handeling de juiste kaart of kaarten te pakken. 

Nadenken is toegestaan, maar daarna moet een bod volgen. Indien u na lang 

nadenken besluit om te passen, kunt u daarmee ongeoorloofde informatie geven. 

Dit kan resulteren dat partner niet anders meer mag bieden dan PAS. 

 

Vraag alleen iets over het biedverloop of over de betekenis van een bieding als u 

aan de beurt bent te bieden. 

Hat aanraken van andermans kaarten is verboden, ook na afloop van het spel. 
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Vraag geen inzage meer van de slag, wanneer u uw kaart al heeft omgedraaid. 

Schud de kaarten als u ze terug steekt in het board in de juiste windrichting. 

 

In geval van twijfel raadpleegt u de wedstrijdleider. 

 

 

        
 
 

 
 
 

1. Per parencompetitie mag maximaal driemaal worden gespeeld met een 

andere partner dan uw eigen partner om in aanmerking te komen voor 

classificatie voor de betreffende parencompetitie. 

 

2. Na de inschrijving wordt u verzocht aan de volgens het loopbriefje 

voorgeschreven tafel plaats te nemen. Voor aanvang wordt aangegeven 

welk schema gevolgd dient te worden. De gemiddelde speeltijd per spel 

bedraagt 7 minuten. De bridgeklok geeft de speeltijd aan, waarbij 2 

minuten voor het einde een belsignaal gaat; na deze 2 minuten heeft u 2 

minuten wisseltijd. Het is niet toegestaan in de laatste 4 minuten 

ongevraagd aan een nieuw spel te beginnen.  

 

 

3. Het bridgeseizoen bestaat uit minimaal 5 parencompetities van elk 

minimaal 5 of 6 avonden. Bij de competitiestart is er een A-lijn en een B-

lijn. De groepsindeling wordt bij aanvang van de competitie samengesteld 

door de wedstrijdleider aan de hand van de totaalscore van het vorige 

bridgeseizoen. 

 

4. Na elke parencompetitie promoveren de als nummer 1, 2 en evt.3 

geëindigde paren uit de B-lijn naar de A-lijn. De laatste 2 tot 3 geëindigde 

paren uit de A-lijn gaan naar de B-lijn. Als er plaatsen in de A-lijn en/of 

B-lijn vrijkomen, vult de wedstrijdleider deze plaatsen aan.   

 

Wedstrijdreglement 
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5. Bepalen competitiestand per parencompetitie. 

* bij 5 of 6 gespeelde avonden vervalt de slechtste score 

* bij 3 of 4 gespeelde avonden wordt het gemiddelde van die avonden met 

 2%  verlaagd 

* bij 2 of 3 gespeelde avonden volgt geen klassering voor deze        

parencompetitie 

Spelen in een ANDERE LIJN: 

 Ondergrens bij spelen in hogere lijn 45% 

 Bovengrens bij spelen in lagere lijn 55% 

 

6.  Puntentelling voor het clubkampioenschap. 

Ieder paar krijgt per gespeelde parencompetitie een 

aantal punten volgens onderstaande tabel: 

A-lijn   B-lijn   

  1e                             28                  26           

  2e                   27                       25         

  3e                           26 enz.     24  enz. 

Om mee te dingen naar het clubkampioenschap moet 

men in alle ronden geklasseerd zijn en mag men dus 

niet meer dan 2 avonden per ronde missen. 

De eindlijst bepaalt ook de indeling van het nieuwe 

bridgeseizoen. De eerste 12 tot 14 paren starten in 

de A-lijn en de resterende paren starten in de B-

lijn.  

7. Voor een juiste gang van zaken is het zeer 

gewenst, dat bij alle onregelmatigheden arbitrage 

wordt gevraagd. 

8. Dit reglement dient als richtlijn. De 

wedstrijdleider is gerechtigd hiervan af te wijken 

daar waar de redelijkheid dat wenselijk maakt. 
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Wetenswaardigheden 

 

De contributie voor een bridgejaar (=kalenderjaar) bedraagt € 55,00 per 

persoon (wijzigingen tijdens de algemene ledenvergadering voorbehouden). 

Voor een invaller van buiten de vereniging betaalt u € 2,00 per avond. 

Indien de wedstrijdleider een invaller heeft gevraagd behoeft de € 2,00 

per avond niet te worden betaald. 

 

 

Bridgemates Pro: 
De Bridgemate is een apparaat waar u als wedstrijdleider maar 

ook uw spelers een hoop plezier aan zullen beleven. Invoeren 

van scores zal sneller gebeuren dan voorheen en u bent er 

zeker van dat een hoop mogelijke fouten vermeden worden. De 

Bridgemate zal u veel werk uit handen nemen. 

 
Wist u dat: 

•   De vier spellen per tafel pas afgerond zijn als u 

“einde ronde” of “einde zitting” op de bridgemate heeft gezien (anders 

bent u een spel vergeten in te voeren). Bij het  vergeten van een spel 

krijgt u en uw tegenstander een arbitrale score van 40% voor dat spel. 

•   Spel, paar en contract al voor het spelen ingevoerd kan worden (het 

resultaat uiteraard pas na afloop). 

•   De batterijen in de Bridgemates ongeveer 200 uur meegaan. 

 

 

Gebruik van de Bridgemate® II  

Sinds februari 2022 gebruiken we bij de competities van de Biedhoek de 

Bridgemate II. Deze biedt veel nieuwe mogelijkheden die het plezier in 

clubbridge verder zullen doen vergroten.  

 

Voordelen: 

Groot beeldscherm voor het makkelijk invoeren van 

spelresultaten, bekijken van resultaten en andere informatie.  

Vier functietoetsen voor toegang tot allerlei extra functies. 

Toetsenbord met 25 grote toetsen voor eenvoudige bediening 

van de Bridgemate.  

Een eerste verkenning. 

Het toetsenbord Het toetsenbord van de Bridgemate bevat 29 toetsen. 

Sommige toetsen hebben een dubbele functie. 

 



8 

 

 

 

 

Toetsen Uitleg  

 
1 tot 9, en 10  Gebruikt u wanneer u getallen invoert in de Bridgemate, 

bijvoorbeeld spelnummers, paarnummers, contract en 

resultaat.  

(10 is 10) staat tussen N/Z en O/W 

                           
  en SA  Hiermee geeft u de contractsoort aan of de kleur van de 

uitkomstkaart.  

 +, -                      Geeft overslagen of downslagen aan van het resultaat. 

  =                           Geeft aan dat het contract precies gemaakt is.  

 

 B, V, H, A   (Boer, Vrouw, Heer en Aas)  Geeft de uitkomstkaart aan.  

 

 X,  of   XX   Doublet of redoublet.  

 

N/Z, O/W   Richting waarin de leider het spel gespeeld heeft.  

 

PAS   Geeft aan dat er sprake is van een rondpas.  

 

NEE   Corrigeren van invoer en opdrachten annuleren.  

 

JA   Bevestigen van invoer.  

 

Functietoetsen  4 functietoetsen boven het toetsenbord geven toegang tot 

diverse extra functies die niet benaderd kunnen worden met 

de 25 toetsen. 

 

Aan-/uit zetten  De Bridgemate heeft geen aparte aan/uit knop. U zet de 

Bridgemate aan met de JA knop.  
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TELEFOONLIJST 

  

 

LEDEN van “De Biedhoek 
 

Anton Anker     06-55904376 

Gerrie Beenen  0348-564242 

Tanja Bekkering  0182-583543 06-25308350 

Agaath Blom   0182–501629 

Agatha Boere  0348–562100 06-27402129 

George van Bommel 0348–565509 06-51103736 

Iet van Bueren  06–38238492 06-38238492 

Aly Gabry   0182-501740 06-51935480 

Stephanie Geurts  0348-565278 06- 13080171 

Kees Geurts   0348-565278 06-42888248 

Rina van den Ham  0182-532418 06-57996763 

Tiny van den Hoeven 0348-563775 06-23980607 

Jos van den Hoeven 0348-563775 

Jaap Hoogenboom  0348-562138 06-10682612 

Annie van Jaarsveld 0348-562745 06-40155661 

Nel Janmaat   0182-502908 

Nico Jansen   0182-502407 06-58775067 

Petra Jongerius  0348-562745 06-10329499 

Suze de Keijzer     06-23900249 

Anneke Koot   0182-502879 06-40127617 

Lia van Leeuwen  0182-502340 06-10736396 

Elly van der Linden  0182-503292 06-83342875 

Ab Miedema   0182-503292 06-50839856 

Truus Mulder  0348-761176 06-12245888 

Aad Mulder   0348-761176 06-12245888 

Ruud van Noord     06-48339236 

Gerda Noordman  0348-562321 

Eugenie Plikaar     06-53152922 

Jan Plikaar      06-53152922 

Jan Pos      06-52572545 

Connie Raateland  0182-501593 

Wim Raateland  0182-501593 

Theo Renema  0348-567599 06-40025437 

Wil Schenk      06-24922593 
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Arjan Slootjes  0182-502501 

Lien Snel   0182-501042 

Hans v.d. Stok  0182-382978 

Wim Strien   0182-309786 06-53668837 

Arnold Sweep  0348-562348 

Bas Tuithof   0348-563549 06-38615442 

Cecile Tuithof  0348-563549 

Jos Vink      06-23272815 

Wil de Vos   0348-561223 06-81245590 

Gada Wegman     06-33743757 Erelid 

Fred Wegman     06-47098230 Erelid 

Grea van Zuylen  0348-417839 06-12602006 

Riet van Zuylen  0348-563636 

Henny van Zuylen  0348-563636 

Jannie Zwanenburg 0348-563327 06-34045104 

  

 

Ledenbestand per 1 januari 2023: 

Gewone leden: 47 en  Ereleden:   2  

 

 
 

Adressen voor de Kofferbridge 

Hanny Lokkers: Julianalaan 77 2851 XH Haastrecht 

   Telefoon: 0182-503292 / 06-28812997 

 

Kees Geurts: Lijnbaan 6   3421 JH Oudewater 

   Telefoon: 0348-565278 / 06-42888248 
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We wensen u heel veel bridge plezier! 

Jaarkalender 2023 

    Zomerstop: Van 5 juli 2023 t/m 23 aug 2022  8 weken. 

 

04 jan.   Start eerste competitie   

11 jan.   

18 jan.       07 jun.  Start Zomerbridge 

25 jan.         14 jun.   Zomerbridge 

01 feb.       21 jun.   Zomerbridge 

08 feb.   Einde eerste competitie  28 jun.   Zomerbridge 

15 feb.   Jaarvergadering/mixbridge  30 aug.   Zomerbridge 

22 feb..  Start tweede competitie  06 sep.   Zomerbridge 

01 mrt.        20 sep.   Zomerbridge 

08mrt.      27 sep.   Zomerbridge 

15 mrt.      04 okt.   vervolg vierde competitie  

22 mrt.         11  okt. 

29 mrt.   Einde tweede competitie  18  okt.  

05 apr.    Paasbridge /mixbridge  25  okt.   Einde vierde competitie 

12  apr.    Start derde competitie  01  nov.    Start vijfde competitie 

19 apr.               08 nov.  

26 apr.         15  nov.  

03 mei          22  nov.  . 

10  mei.      29  nov.   

17  mei.    Einde derde competitie  06 dec Sinterklaasdrive/mixbridge 

24  mei.   Start vierde competitie  13  dec.  Einde vijfde competitie 

31  mei.         20  dec. Einddrive 

 

Voorstel: - Snert drive 

- Landendrive 2023 

- Huis aan Huis drive  

- Kroegentocht 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Favetica.nl%2F2017%2F08%2F01%2Fvooruitblik-moodle-3-4-kalender-verbeteringen%2F&psig=AOvVaw0acEswQmz4nCfYvmI6yyOz&ust=1605647254100000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCahK78h-0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Favetica.nl%2F2017%2F08%2F01%2Fvooruitblik-moodle-3-4-kalender-verbeteringen%2F&psig=AOvVaw0acEswQmz4nCfYvmI6yyOz&ust=1605647254100000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCahK78h-0CFQAAAAAdAAAAABAD
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Indeling Seizoen 
 

 

Op grond van de de competitie van 2022 is een  indeling gemaakt voor de  

A-LIJN en  B-LIJN. Bij andere samenstelling van de koppels beslist de 

wedstijdleider.  

Deze indeling gaat in op 4 januari 2023. 

 

Indeling in de A-lijn: 

1. Tiny en Jos van de Hoeven    

2. Lieke Triezenberg en Arjan Slootjes     

3. Jos Vink en Arnold Sweep     

4. Annie van Jaarsveld en Petra Jongerius   

5. Rina vanden Ham en Nico Jansen    

6. Iet van Bueren en Nel Janmaat    

7. Anton Anker en Jan Pos     

8. Grea van Zuylen en Jannie Zwanenburg     

9. Riet van Zuylen en Henny van Zuylen 

10. Ruud van Noord en Theo Renema   

11. Lia van Leeuwen en Wim Strien 

12. Agaath Boere en George van Bommel   

 

    

Indeling in de B-lijn: 

1. Eugenie Plikaar en Jan Plikaar    

2. Stephanie en Kees Geurts    

3. Agaath Blom en Jaap Hoogenboom   

4. Suze Keijzer en Hans van der Stok    

5. Wil Schenk en Gerrie Beenen     

6. Elly van der Linden en Ab Miedema   

7. Wil de Vos en Anneke Koot    

8. Tanja Bekkering en Gerda Noordman    

9. Cecile Tuithof en Bas Tuithof 

10. Connie en Wim Raateland 

11. Aly Gabry en Lien Snel 

12. Truus en Aad Mulder 
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    Website 

 

 

 
Email Biedhoek: de.biedhoek@gmail.com  Website “De Biedhoek”: www.biedhoek.nl 

 

 
 

De website van onze bridgevereniging is te bereiken via www.biedhoek.nl 

Via de links (trefwoorden) aan de rechterkant kunt u naar de andere pagina’s 

komen. U vindt daar: 

 

• de uitslag van:  

o de lijnen op de woensdagavond, 

o de stand van de beide lijnen 

o competitiestand van de competitie 

• informatie over de activiteiten van onze club,  

• wie er in het bestuur zit met welke functie (bij algemeen), 

• informatie over bridgedrives in de omgeving – regionieuws (voor zover 

bekend). 

 

Zijn er dingen die u mist op deze website en er volgens u wel op moeten/kunnen  

staan, laat het ons dan even weten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:de.biedhoek@gmail.com
http://www.biedhoek.nl/
http://www.biedhoek.nl/
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        KOFFERBRIDGE

      
Kofferbridge wordt graag thuis gespeeld met vrienden of kennissen.  

Het is het nu mogelijk de scores te vergelijken met andere spelers. Alle bridge 

spellen zijn gespeeld op diverse kampioenschappen en op speelavonden van 

verenigingen en vervolgens opgemaakt voor thuis bridgen.  

Elke serie bestaat uit 24 spellen.  

Het is nu mogelijk om deze spellen zowel in IMP’s als in Procenten in de uitslag te 

vermelden.  

 

Afspraken bij kofferbridge. 

1. Vul het deelnemersformulier KOFFERBRIDGE volledig in. 

2. De koffers worden maximaal 7x gespeeld. 

3. De kosten zijn € 3,00. Doe dit bedrag in het doosje in de koffer. 

4. Voor het verwerken van de uitslag door de wedstrijdleiding is het van 

belang dat U de uitslagen correct verwerkt op het deelnemersformulier. 

5. U mag de koffer maximaal 3 dagen in uw bezit houden. 

 

Er zijn in totaal 6 bridgekoffers in omloop. Deze kunt U telefonisch reserveren 

bij:     Kees Geurts, Lijnbaan 6 Oudewater. Telefoon: 06-42888248 of bij  

 Hanny Lokkers, Julianalaan 77 Haastrecht. Telefoon: 0182-501627 

 of 06-28812997 

 

 

 Veel Bridgeplezier 


