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Einddrive 2021 

 

Eindelijk was het zover: de afsluiting van een bijzondere clubcompetitie. Allemaal op StepBridge, 

want “live” bridgen in onze foyer was lange tijd en is nog steeds verboden. Het was in het begin wél 

wennen en sommigen gingen voor het eerst digitaal. De step-avonden waren best gezellig, maar we 

blijven het fysieke bridgen missen. Hopelijk mogen we vanaf september weer in de foyer bridgen.  

 

Goed, de Einddrive dus. Op woensdagavond 5 mei, bevrijdingsdag. 

Maar nog niet vrij om bij elkaar te gaan zitten. Er meldden zich 27 

paren aan. Hannie en Will van der Heijden zaten op de reservebank 

te wachten om een mogelijke stilzittafel te voorkomen. Ze werden 

het 28e paar. Fijn! 

 

De avond begon om 19:30 uur, maar niet meteen met bridgen. Eerst 

kondigde de voorzitter de dinsdag-kampioenen aan: Carlijn Eras en 

Rianne van Gorp. Velen namen de gelegenheid te baat om de kampioenen te feliciteren.  

 

Toen die chat-storm was geluwd, werden de donderdag-kampioenen aangekondigd. Hannie van der 

Heijden scoorde het hoogste op de rankinglijst, maar ze wilde per se geen kampioen zijn, omdat ze 

pas sinds Kerstmis lid is.  

Finy Sijbring en Mieke Rijnen werden zo 

het kampioenschapspaar. Ook na deze 

mededeling golfden de felicichats over 

het scherm. Uiteindelijk nam wedstrijd-

leider Kees van de Ven het heft in 

handen en startte het bridgen. 

 

Om het aantal “ontmoetingen” te maximaliseren, werd voor deze ene keer het aantal spellen per 

ronde teruggebracht naar twee. Dus men speelde tegen 12 paren. Best gezellig, maar wel wat 

onrustig. 

Halverwege werd een korte pauze gehouden, om de inwendige mens te versterken. Uiteindelijk 

kwam na 24 spellen een einde aan de Einddrive. Hannie en Will van der Heijden werden eervol 

eerste, waarna nog een reeks van felicitaties volgde.  

Rian en Jan Maas werden 2e en Loes Poppelaars en Theo van Eekelen 3e. 
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Zoals altijd had Mieke Rijnen de taak op zich genomen voor een leuke 

prijs te zorgen voor de paren op de plaatsen 1-2-3-10 en 20. Die werden 

de volgende dag persoonlijk door haar en Bertus de Groot bij de 

gelukkigen aan de voordeur overhandigd. De voorzitter was bij de 

uitreiking aan de 1e-prijswinnaars aanwezig om de Bert Schreuder 

Wisseltrofee te overhandigen.  

Het is de bedoeling dat op de sokkel van de trofee een plaatje met de 

namen van het winnende paar wordt geplakt. Dat wordt het 22e plaatje 

en dan is de sokkel geheel vol. Wat we volgend jaar met het 23ste plaatje 

aan moeten zal de nodige bestuursvergaderingen vergen. 

Ruud Koningen 

 

*** 

Einddrive op Stepbridge 

Voor de wedstrijdleiders verliep de drive vrijwel vlekkeloos. Eén keer moest ik ingrijpen, nota bene 

in de elfde slag. Wat ik ook chatte, er kwam geen beweging meer. Ik krijg soms de indruk dat 

spelers een privéchat of een chat aan de tafel niet lezen. Enkele weken geleden heb ik naar iemand 

gebeld, omdat er maar niet werd bijgespeeld. “Och, ik zat wat te dutten, ik heb geen belletje 

gehoord, dus ik was nog niet aan de beurt.” 
 

Het was afgelopen woensdag niet de avond van de slemmetjes. Een van de weinige in spel 3. Kijk 

mee onder het motto: “op de kleintjes letten.” 
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Zuid opent 2♣: één- of tweekleurenspel, 20+ p., of een SA-hand van 23+. Noord wacht af met 2♦, 

waarna Zuid met 2♥ zijn langste kleur kenbaar maakt. Noord heeft net genoeg om de manche te 

bieden: 4♥. Zuid is een optimist: mijn partner hoeft niet veel mee te brengen voor een klein slem. 

Hij vraagt Azen met RKC Blackwood, waarin troefheer meetelt als Keycard: een vijfde Aas. Met 

5♣ geeft Noord zijn ene keycard aan. Wat opportunistisch biedt Zuid 6♥. West komt uit met ♦V. 

Zuid maakt zijn speelplan: hij telt twee verliezers, de heren in harten en klaveren. Twee keer snijden 

dus, door vanuit Noord naar de vorken in Zuid te spelen. Maar hoeveel entrees liggen er in de 

dummy? Alleen ♠A? Zie je de tweede? 

Zuid neemt de uitkomst met ♦A en speelt ♠B naar de Aas om op ♥H te snijden. Die zit helaas fout. 

West speelt schoppen en Zuid moet troeven. Dat doet hij met de 9 en niet met de 3. Die heeft hij 

nodig om de dummy te bereiken. Hij haalt met ♥A en V de troeven op en speelt de zorgvuldig 

bewaarde ♥3 naar de 8 in de dummy. ♣B en ♣4 na vangen de H: 6♥ contract. Mooi toch!? 

Kees van de Ven, WL 

 

*** 
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Hoera, wij zijn kampioen 

 

Op zaterdag 8 mei werden wij door Mieke en Ruud 

vereerd met een bezoek om ons te feliciteren met het 

clubkampioenschap 2020-2021. We kregen ieder een 

mooie bokaal voor op de schoorsteen en een prachtig 

boeket bloemen. 

 

Wat was het een raar bridgejaar; niks spelen in Ons 

Koningsoord; niks met elkaar aan tafel; niks kaarten in je 

handen; niks gezellig naborrelen. Daarvoor in de plaats 

kwam achter een scherm alleen of met z’n tweeën thuis 

steppen. Misklikken, mopperen 

dat het zo traag ging, enzovoorts. 

Maar vooral ook heel blij dat het 

zo nog kon. Blij met Ruud die 

onze wedstrijdleider bleef en met 

veel geduld ons allen wegwijs 

maakte op stepbridge. Toch nog 

een beetje clubgevoel via de chat. 

Maar wat kijken we uit naar september als we hopelijk weer met elkaar naar 

onze clubavond in de Schalm mogen.  

 

Wij willen iedereen bedanken met wie we afgelopen seizoen aan tafel hebben gezeten; mede 

dankzij jullie hebben wij een gezellige clubavond gehad op de dinsdag. En natuurlijk ook dank voor 

jullie felicitaties die we kregen van iedereen. Ruud heeft ze allemaal naar ons doorgestuurd via de 

mail; leuk om nog eens na te lezen. 

 

Allemaal een fijne zomer gewenst en graag tot ziens. 

 

Zonnige ��� groeten van Rianne en Carlijn 

 

*** 

 

In de chaotische tijd waarin we nu leven is het heerlijk om je zinnen te verzetten met bridgen of tot 

rust te komen tijdens een mooie natuurwandeling in deze lente. 

 

 

helder stroomt het beekje  

door dit lentebos 

tussen groene bomen 

langs het groene mos 

kon ik hier maar blijven 

mij zachtjes laten drijven 

op verwachtingsvolle dromen 

los van alle chaos 

 

Loes Westgeest  

 
 De meanderende Rosep 

 

 

*** 
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Zomerbridge 

 

Op naar de zomer en het zomerbridgen. De bedoeling is om het dinsdag- en donderdagritme voort 

te zetten. Mocht twee keer per week teveel zijn en de bezetting te laag, dat schakelen we terug naar 

één keer per week. Ik wens jullie allen een mooie en zonnige zomer toe.  

 

Speelschema 2021 
 

week dinsdag donderdag ronde zitting 

19 11 – 05 13 - 05 Zomer 1 

20 18 – 05 20 - 05 Zomer 2 

21 25 – 05 27 - 05 Zomer 3 

22 01 – 06 03 – 06 Zomer 4 

23 08 – 06 10 – 06 Zomer 5 

24 15 – 06 17 – 06 Zomer 6 

25 22 – 06 24 – 06 Zomer 7 

26 29 – 06 01 – 07 Zomer 8 

27 06 – 07 08 – 07 Zomer 9 

28 13 – 07 15 – 07 Zomer 10 

29 20 – 07 22 – 07 Zomer 11 

30 27 – 07 29 – 07 Zomer 12 

31 03 – 08 05 – 08 Zomer 13 

32 10 – 08 12 – 08 Zomer 14 

33 17 – 08 19 – 08 Zomer 15 

34 24 – 08 26 - 08 Zomer 16 

35 Woensdag 1 september: Algemene Ledenvergadering 

36 07 – 09 09 - 09 1 1 
 

 

 

 

 


