
  Nieuwsbrief Leids Doublet nr. 1, oktober 2020  

Hai allen, hierbij de eerste Nieuwsbrief van Leids Doublet. Nadat op de eerste ALV van Leids Doublet 

(3 september) het opgaan van ADG en de Sleutels in B.C. Leids Doublet was beklonken (en nadat hierop 

was geklonken) is er achter de schermen het nodige gebeurd. Onze secretaris heeft de samenvoeging 

snel administratief geregeld en samen met de andere clubwebmasters Alain en Dik hard gewerkt aan 

de nieuwe clubsite https://9003.bridge.nl. (zie hieronder). Het bestuur wil meer gebruik maken van 

deze website voor communicatie naar de leden voor en publicatie van belangrijke stukken, zoals 

notulen en statuten. We nodigen jullie dan ook uit er geregeld een kijkje te nemen. Bert heeft een Teco 

geformeerd die verder bestaat uit Dik Schonenberg, Ad van den Kommer en Peter Dekker. Ondertussen 

werken de bestuurders Paul, Hans en Bert hard aan het aanpassen van de statuten en reglementen. 

Het bestuur zal deze voor het einde van het jaar, samen met een definitieve begroting, aan jullie 

voorleggen in een extra ALV. In deze brief lezen jullie van alles over uitslagen, ALV, enz. en blikken we 

zoals gebruikelijk vooruit.  

Nieuw logo 

We hebben een nieuw logo samengesteld uit de oude logo’s en nog zo wat: de uil van de Sleutels, 13 

en de kaartsymbolen van ADG, de Leidse sleutels als symbool voor ‘Leids’ en ‘doublet’ … Het bestuur 

gaf zijn wensen door aan Lia van Schaijk, ex-Sleutellid en hierboven zien jullie het (voorlopige) resul-

taat. Hieronder voor de volledigheid de oude logo’s:  

 

 
 

 

Kika op 29 december  

Paul en Truus onderzoeken de haalbaarheid van de vierde KiKa-Kerstdrive op Step en live. Het wachten 

is op bericht van de Bond. Noteer voor de zekerheid vast 29 december in je agenda!  

 

https://9003.bridge.nl/


Van de TECO 

Resultaten halve finale Ruitenboer 

Op 20 september was de halve finale van de Ruitenboer op Step. Trudi en Arnold plaatsten zich voor 

de finale, Joany en Esther en Renée en Ivo net niet.  

 

Totstandkoming gemengde uitslag Zaal (DCL) en Step 

Step en NBBR, het rekenprogramma van de NBB, produceren elk een uitslag die lastig, maar niet 

onmogelijk, tot één gezamenlijke uitslag is te verwerken. Vanuit Step is namelijk geen ‘gestructureerde 

export’ mogelijk. Dit betekent: elk paar selecteren en dan de resultaten via Cut/Paste in een Excel 

inbrengen en dan handmatig corrigeren/converteren en vooral controleren of je niets vergeten bent. 

Dat is dus veel werk, waarvoor Dik Schonenberg, elke week weer, alle lof verdient. 

Als je dan eindelijk de resultaten van beide Excelbestanden hebt, moeten deze worden samengevoegd, 

gesorteerd op spel en paar en vervolgens moet er een nieuwe scoreberekening worden gemaakt op 

spel en zitting totaalstand. Aan het eind van de competitie is dan nog een extra rekenslag nodig om de 

competitietotaal stand per paar te berekenen, met inachtneming van het aantal gespeelde spellen en 

wisselende speler-/paarcombinaties. Peter Dekker heeft het voor elkaar gekregen dit proces te 

automatiseren binnen Excel, in elk geval voor een butleruitslag. 

Het resultaat wordt vanuit Excel gepubliceerd als een pdf-bestand op de nieuwe NBB-clubsite onder 

Home->Berichten->Einduitslag butler 1. Als het niet in een nieuwe tabblad verschijnt, dan vind je het 

in de downloadmap van je PC. 

Uitslagen Butlercompetitie 

De eerste Butlercompetitie is met 1,70 imp per spel gewonnen door Eric en Frits, op de voet (1,68) 

gevolgd door Ron en Truus. Derde werden Joany en Esther met 1,08. 

Van het bestuur  

Herhaalde oproep voor werving nieuwe leden 

Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom! Ga op zoek in je kennissenkring. We hebben op dit 

moment enkele loslopende leden, dus het hoeft niet per se een paar te zijn. Zoek je een partner, neem 

dan contact op met Truus (spekgvd@euronet.nl).  

Nieuwe clubsiteomgeving 

Op 1 oktober is de nieuwe clubsite live gegaan. Hiermee levert de NBB een omgeving die qua infra-

structuur en functionaliteit voldoet aan de eisen van deze tijd. De structuur van de website ligt vast; 

de content kunnen de clubs zelf invullen. Alle content gaat via Berichten. De indeling vinden jullie in 

de bijlage onderaan deze Nieuwsbrief. 

De aanzet hiervoor is van Leendert. Reacties, aanvullingen en wensen? Leuke of leerzame content? 

Laat het weten het liefst via de rubriek Praat Mee! op de website, zodat andere leden dat direct zien, 

kunnen reageren en geïnspireerd worden. Reageren kan ook via paapeleendert@gmail.com. Laten we 

er samen iets moois van maken! 

Contributie 

Ben je lid en heb je nog geen contributie (€90) en oprichtingsbijdrage (€ 10) betaald? De penning-

meester vraagt jullie dit dan alsnog asap te doen op rekening NL65 INGB 0000 7758 20 o.n.v. Penningm 

https://9003.bridge.nl/
https://9003.bridge.nl/berichten/
https://9003.bridge.nl/gecombineerde-uitslag-butler-1/
mailto:spekgvd@euronet.nl
mailto:paapeleendert@gmail.com


Bridgeclub de Sleutels. Voor niet-spelende leden geldt een speciaal tarief. Zie verder zijn mail van 

24 september 2020. Donaties zijn van harte welkom op hetzelfde nummer.  

 

ALV’s  

Geheel conform het draaiboek van de Fusiestuurgroep begon de avond met aparte ALV’s van ADG en 
de Sleutels met de beoogde samenvoeging als belangrijkste agendapunt.  

ALV de Sleutels. Aanwezig waren 10 leden waaronder het bestuur en alle ereleden, Koos Janson, Hans 
Verheijen en Hans van der Geest. Na de gebruikelijke onderdelen gaf voorzitter Ron Bosman een korte 
toelichting op de beoogde samenvoeging. De 10 aanwezige leden en de 14 leden die hun stem al per 
e-mail of via een machtiging hadden uitgebracht, gingen unaniem akkoord met het fusievoorstel. 

Tijdens de rondvraag stelt Hans Verheijen voor Ron Bosman (16 jaar voorzitter), Guus Broesterhuizen 
(25 jaar penningmeester) en Bert Houtman (meer dan 23 jaar wedstrijdleider en 11 jaar bestuurslid) 
te benoemen tot ereleden. Unaniem gaat de vergadering hiermee akkoord. 

ALV ADG. Er waren 14 leden aanwezig (waarvan drie via zoom). 28 leden maakten gebruik van de 
mogelijkheid schriftelijk te stemmen. Na de gebruikelijke agendapunten kwam de fusie aan de orde. 
Voor ADG komt dit formeel neer op opheffing en op overdracht van het batig saldo naar de gefuseerde 
vereniging Leids Doublet. Deze voorstellen werden vrijwel unaniem aangenomen. Aan het eind van de 
vergadering werd Sonja Defilet benoemd tot erelid van ADG (en dus ook Leids Doublet).  

ALV Leids Doublet. Om 20.55 uur openen de twee (ex-)voorzitters, Ron Bosman en Paul Smit, de 
ledenvergadering. Omdat er op het moment van opening nog geen bestuur is gekozen, leiden zij de 
vergadering tot aan het moment dat de vergadering akkoord is met de voorgedragen kandidaten. 

De kandidaten stellen zich kort voor waarna de stemming volgt. Met 57 stemmen voor, nul tegen en 
drie blanco wordt het nieuwe bestuur gekozen: 

• Hans van Weeren, voorzitter. Leerde bridgen in de jaren ‘70 en was ruim 40 jaar lid van de Sleutels. 

Was daar ook circa 10 jaar wedstrijdleider en bestuurslid. 

• Leendert Paape, secretaris. Leerde bridgen halverwege jaren ‘70 op zaterdagavond met vrienden; 

speelde in 1981 als jeugdinternational het EEG-kampioenschap met Paul van Cuyk; ruim 40 jaar lid 

van de Sleutels. 

• Paul Smit, penningmeester. Een van de oprichters en laatste voorzitter van ADG. Ook lid geweest 

van de Sleutels en PAS. 

• Bert Houtman, lid, voorzitter Teco. Kreeg als 14-jarige bridgeles van zijn grootmoeder, maar heeft 

pas in zijn studententijd echt leren bridgen. Hoogtepunt EK junioren in Schotland 1978. WL sinds 

1974, sinds 1987 lid van de Sleutels en sinds medio jaren ‘90 lid van Teco, later ook als bestuurslid.  

• Truus van der Spek, lid Toekomst/PR. Leerde van haar moeder bridgen op 11-jarige leeftijd (al zou 

je dat niet altijd zeggen). Voormalig damesinternational (idem). Lid voormalig ADG-bestuur.  

 

Ron overhandigt vervolgens de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter. Hans geeft onder meer aan 

dat de vereniging lastige en onzekere tijden tegemoet gaat door Corona en ook de toekomstige huis-

vesting. Zie voor verslag https://9003.bridge.nl/app/uploads/2020/09/Conceptnotulen-ALV-BC-Leids-

Doublet-2020.pdf. 

Clubavonden  

Dat het geen gewoon speelseizoen zou worden, was bij de start al duidelijk. Met de nodige voorzorgs-

maatregelen konden we spelen in het Denksportsportcentrum. Veel clubgenoten zijn echter om begrij-

pelijke redenen voorzichtig en spelen liever niet in het DSC. Gelukkig doen er steeds meer paren mee 

https://9003.bridge.nl/app/uploads/2020/09/Conceptnotulen-ALV-BC-Leids-Doublet-2020.pdf
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aan de competitieavond op Step of in het DSC. Op 24 september deden 30 paren mee, waarvan 14 in 

het DSC en 16 op Step, op 1 oktober 21 en op 8 oktober 26, beide alleen op Step. Daarmee kwamen 

we aardig in de buurt van het aantal deelnemers aan de competitieavonden vóór de Corona-uitbraak. 

Helaas is de bar van het DSC inmiddels gesloten door de aangescherpte Coronamaatregelen. Zolang 

dat is toegestaan, kan er wekelijks worden gespeeld in het DSC mits er minstens 10 paren zijn. N.B. 

Gezien de conferentie van 13 oktober spelen we 15 en 22 oktober in ieder geval NIET in het DSC. Daarna 

horen jullie van ons. 

Huiskamercompetitie? 

Intussen denken we na of er nog andere activiteiten op bridgegebied zijn. Ivo van der Velden vroeg 

ons of we een huiskamercompetitie kunnen organiseren. De spellen worden dan fysiek rondgebracht 

van het ene adres naar het andere. Je speelt bijv. 20 spellen tegen dezelfde tegenstanders. Digitaal is 

natuurlijk makkelijker, al moeten de deelnemers dan zelf ‘steken. In deze tijd zijn er veel mensen die 

het Steppen niet zien zitten, mogelijk vanwege ‘digibetes’ en/of het sociale element missen. Ivo vraagt 

zich af of Leids Doublet dergelijke ontmoetingen binnen een competitie kan vatten. Voordelen: 

• het biedt gezelligheid en de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen,  

• er blijft meer binding met de club bestaan,  

• het aantal bridgers blijft onder de coronanorm,  

• er kunnen aparte maatregelen per huis genomen worden om besmettingen te voorkomen 

(uiteraard een voorwaarde voor deelname).  

 

Het bestuur heeft Bert, Ivo en Renée gevraagd na te denken over arbitrage en wedstrijdleiding, enz. 

Wil je meedenken? Geef je op bij via bestuur.bcleidsdoublet@gmail.com. 

 

Eregalerij 

ADG kent ereleden, de Sleutels kennen ereleden en leden van verdienste. De ‘oude’ en tijdens de 

recente ALV’s benoemde leden, zijn automatisch erelid/lid van verdienste van Leids Doublet. In deze 

nieuwsbrief introduceren we telkens één van deze leden. Wat hebben ze betekend om dit predicaat 

te verdienen (en wat betekenen ze nog steeds)? 

 

Deze eerste keer aandacht voor Sonja Defilet, ADG-lid van het eerste uur (dus al 41 jaar) en op 

3 september jl. tijdens de laatste ALV van ADG benoemd tot erelid. Zij was van 2016 tot en met 2018 

secretaris van het ADG-bestuur. Zij organiseerde – in wisselende lustrumcommissies – maar liefst acht 

(dus alle!) lustra en nam deel aan zes (dus alle!) cabarets. Ook maakte ze deel uit van de redactie van 

het ADG-clubblad ‘het Klaverblad’ (winnaar van de Herman Filarskipen). Maaike Valkenburg was als 

hoofdredacteur verantwoordelijk voor de inhoud. Sonja en Maaike plakten en knipten het blad vele 

jaren lang wekelijks in elkaar. Toen ging dat nog met de lijmpot (en de wijnfles). Haar huidige 

bridgepartner is Jeannette Groenewegen. Op ADG/Leids Doublet speelt ze met veel plezier zeker nu 

haar jeugdliefde en levenspartner Paul daar ook speelt met haar alleroudste (in jaren, niet in leeftijd) 

vriendin Floor van de Loo. 

Huisvesting 
Door Ron Bosman (als lid van het bestuur SDL belast met zoeken naar nieuwe huisvesting) 

Sinds de vorige Nieuwsbrief is er veel gebeurd, vooral rond sportpark De Vliet als locatie voor een 

nieuw denksportcentrum. Voorlopig succes is dat - na talloze gesprekken van Ron en Raoul met 

politieke partijen en gemeenteraadsleden - de gemeenteraad op 17 september 2020 een motie heeft 

mailto:bestuur.bcleidsdoublet@gmail.com


aangenomen met 27 stemmen voor en 11 tegen (vnl. GL) waarin wethouder Dirkse de opdracht krijgt 

de bouw van een nieuw enkellaags denksportcentrum met een grondoppervlak van 510 m2 in het 

sportgebied de Vliet te faciliteren; dit losgekoppeld van plannen rond de ijsbaan.  

Deze slag is dus gewonnen, maar de wedstrijd nog lang niet. Onze wens om te bouwen op de huidige 

locatie van de Duivensportvereniging Blauwkras, is namelijk niet in de motie opgenomen. We hopen 

op korte termijn verder te praten met de gemeente om meer duidelijkheid te krijgen over de plek in 

de Vlietzone aan de Voorschoterweg en de planning. Dirkse heeft toegezegd een projectleider hierop 

te zetten die de motie gaat uitvoeren.  

Verder proberen we het contract met de koper van ons pand aan de Robijnstraat 4, dat loopt tot 

1 februari 2021, te verlengen. Uiteraard denken we na over een plan B als alle pogingen stranden. 

Maar de eerste slag is een daalder waard dus onze eerste focus blijft de Voorschoterweg 4, Leiden.  

Overigens heeft het DCL ook een nieuwe website: www.denksportcentrumleiden.nl. 

Bericht van Ad van den Kommer over de Laddercompetitie 

De Laddercompetitie is inmiddels meer dan alleen wekelijks de vier vraagjes van Berry beantwoorden 

en daarna soms hevige onenigheid over zijn oplossingen: er is inmiddels een heuse app-groep met 

soms behoorlijk levendige discussies. Verder neemt Jos Gielkens wekelijks de moeite zijn overdenkin-

gen te delen. Hij is het niet altijd met Berry eens en dat levert soms een andere kijk op de oplossing 

op. Wel scoort Jos over het algemeen vaker 20 (of in de buurt van) dan 15 of minder, dus ik vind zijn 

commentaar het plaatsen meer dan waard. 

Ook de Kantarpuzzels worden langzamerhand een traditie. Bladerend in oude of nieuwe afleveringen 

van Bridge Beter kom ik soms een lezens- en lerenswaardig artikel tegen (bedoeld voor de gevorderde 

beginners en/of de nog net niet vergevorderde roodspeler); ook die stukjes stuur ik mee. Tot slot zijn 

er binnen de laddercompetitie inmiddels een aantal subcompetities: een vriendinnengroep; een 

familie, mensen die door omstandigheden ver uit elkaar leven (Portugal, Limburg, Italië). 

Meedoen kan altijd op elk gewenst moment, oplossen elke week is helemaal niet nodig. Doel is een 

aantal mensen op een plezierige manier met bridgevraagstukken te laten omgaan. En de indruk bestaat 

dat dat nog lukt ook. Deelname kost niets: een e-mail naar mij (advdkommer@kpnmail.nl) is voldoende 

om je in het verzendbestand op te nemen en daar blijf je in, totdat je verzoekt eruit te worden gehaald. 

Klein waarschuwinkje: als je eenmaal een score hebt behaald, dan blijf je op de individuele lijst staan. 

Dus als je niets meer instuurt, dan kom je steeds lager op de lijst te staan. Als je daar niet tegen 

kunt………. 

Een nieuwe rubriek: een spelletje 

De vraag van de vorige Nieuwsbrief was hoe je 7 ruiten moet spelen met AB106 in dummy tegenover 

H543 in je hand. De rest is dicht. Links is schoppen geboden (zwak, zeskaart). Je krijgt een start van 

ruiten 2. Welke ruiten leg je in dummy? De goede oplossing is ruitenaas! Oost blijkt de secce vrouw te 

hebben, dus als je de boer legt, ga je down. Als op ruitenaas een kleintje verschijnt, neem je daarna 

uiteraard de snit over oost. Met de vierkaart ruiten bij oost, ga je altijd down. Willem van Doorn was 

de enige met de goede oplossing. Hulde.  

 

Overigens stop ik met dit rubriekje in de Nieuwsbrief (enigszins gedemoraliseerd vanwege de onder-

weldigende belangstelling). Leendert heeft een nieuw initiatief genomen en zal elke week zal 1-2 spel-

len bespreken van de laatste zitting. Deze stukjes zijn te vinden op https://9003.bridge.nl in een bericht 

mailto:advdkommer@kpnmail.nl
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- categorie Overig. Reacties hierop zijn natuurlijk van harte welkom, het liefst via de rubriek Praat Mee! 

op de site. 

Ik eindig deze rubriek met wat brille van mezelf, helaas niet tentoongespreid op de clubavond 

tegenover partner Ron, maar op een middagje met vrienden (goede bridgers): 

 

 V873 

 AB42 

 A8 

 987 

 

 A102 

 H3 

 B1054 

 AV32 

 

Het bieden: 

Zuid West Noord Oost 

1ru pas 1ha 1sch 

1sa pas 2sa pas 

3sa AP 

 

Start klaver 4 (tweede vierde) oost de 10, ik de vrouw. Wil dit contract enige kans van slagen hebben, 

dan moet hartenvrouw goed zitten, dus harten naar de boer die houdt. Schoppenvrouw (wie weet) via 

de heer voor mijn aas en ja hoor, bij west de secce boer. Hartenheer en klaveraas (oost ruiten weg), 

ruiten naar het aas, hartenaas en ruiten na. Oost mag kiezen hoe ze me slag 9 mag geven. Het hele 

spel: 

  V863 

  AB42 

  A8 

  987 

B    H9754 

V987    1065 

762    HV63 

HB543    10 

  A102 

  H3 

  B1054 

  AV32 

 

  



Bijlage indeling nieuwe website (ontwerp Leendert) 

CATEGORIE COMPETITIE 

Aanwezig In de toekomst 

Programma seizoen 2020/2021 Externe competities en teamopstellingen 

Publicatie van gecombineerde uitslagen Slemklassement (?) 

Partner gezocht … 

Invallerslijst  

Spelregelboekje  

CATEGORIE STEPBRIDGE 

Aanwezig In de toekomst 

Uitslag stepbridgezittingen 2020/2021 Uitslag stepbridgecompetities 2020/2021 (als de 
competitie volledig op Step is gespeeld) 

Uitslag stepbridgezittingen 2019/2020 Stepbridge-informatie 

Uitslag stepbridgecompetities 2019/2020 … 

CATEGORIE Bestuursmededelingen 

Aanwezig In de toekomst 

Mededeling contributie Statuten 

Conceptnotulen ALV september 2020 Huishoudelijk reglement 

 Wedstrijdreglement 

 Stukken voor ALV’s 

 AVG-informatie 

 Ereleden/Leden van verdienste 

 … 

CATEGORIE Overig 

Aanwezig In de toekomst 

Ruitenboerresultaten clubleden Spel van de week 

 Verslag toernooien, competities 

 Link van interessante bridgewebsites 

 … 

CATEGORIE Archief 

Aanwezig In de toekomst 

Historische uitslagen ADG Zaken ouder dan 1 jaar en jonger dan 4 jaar (daarna ronde 
archief) 

Winnaars Vrijenhoekbokaal … 

 


