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Oprichting van Bricas, 10-9-1940

 

 

 

Van de voorzitter 

 
Met bijzonder genoegen schrijf ik een woordje voor deze “Lustrum Special” van Ups and Downs. 
BRICAS bestaat 60 jaar en dat gaan we vieren! De feestcommissie heeft - met bestuur en TC - voor u 
een bridgefestijn georganiseerd in een heel aparte ambiance en wij hebben er alle  vertrouwen in, dat 
we met uw feeststemming er met z’n allen een mooie dag van maken.  
 
In het eerste jaar van de oorlog werd onze club opgericht en ik denk niet dat de eerste leden in die 
donkere dagen hebben durven hopen dat bridge zo’n vlucht zou nemen en dat hun nieuw gevormde 
club zou uitgroeien tot een vereniging van bijna 350 leden en daarmee een van de grotere clubs van 
Nederland zou worden.  
 
De groei van onze club is (natuurlijk) nooit een doel op zich geweest. Wij willen alleen maar een 
gezellige club waarin we op ontspannen wijze onze hobby kunnen beoefenen. In de loop van vele 
jaren en onder invloed van veel besturen en wedstrijdleiders, is hiervoor een echte BRICAS-cultuur 
ontstaan. Toen de interesse in bridge in de laatste decennia sterk toenam en onze club, door goede 
accommodatie, de ruimte kreeg te groeien, deed ze dat ook (en hoe!). Dit  duidt erop dat onze 
‘clubcultuur’ aanspreekt. Deze willen wij zo houden en zolang  wij  daarnaast voldoende vrijwilligers 
vinden die enthousiast een van de vele taken op zich nemen, zie ik voor onze vereniging een héél 
gezonde toekomst. 
 
 
            Jan Braams 
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Van de redactie 

 
Namens de redactie hartelijk gefeliciteerd met 
het jubileum van onze bridgeclub. 
U heeft op dit moment een lekker gevuld 
clubblad in uw hand dat dankzij een flink 
aantal bijdragen van onze vaste schrijvers tot 
stand is gekomen. Tevens zijn er een paar 
stukjes van een paar van de oudere leden en 
oud leden, waarvoor mijn hartelijke dank. 
 
Gert-jan Bremer 
 

Geschiedenis van het clubblad 

 
Bricas heeft al heel lang een clubblad. Op 21 
mei 1963 verscheen het eerste nummer van 
“De Partner”, het clubblad van Bricas. Een 
blad met voornamelijk uitslagen, later kwamen 
er zaken in als ‘Bridge tafelmanieren’, 
spelletjes, kansberekening etc. In 1969 
verscheen de eerste Ups & Downs, het was 
een uitgave van de gezamenlijke Bridgeclubs 
van Castricum. Dat waren in die tijd Bricas, 
Bridgekring, De Jeugd Bridgeclub en de 
Bridgeclub Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen. Het was een gevarieerd blad 
met bijdragen van alle clubs. Hierin vinden we 
onder andere al bijdragen van Dé Bakels. In 
1979 waren het nog drie clubs, de Jeugd 
bridgeclub deed niet meer mee. Het is mij niet 
bekend of die toen nog bestond. Het laatste 
nummer wat in ons bezit is dateert van oktober 
1980, zijnde het 3e jaargang. Daarna was er 
een hele tijd geen clubblad totdat uw schrijver 
op de ledenvergadering van september 1988 
vroeg waarom dat zo was. Direct nodigde de 
voorzitter hem uit om er wat aan te doen en 
een week later was er een eerste nummer, 
zonder naam maar met een vraagteken. 
Uiteindelijk werd de naam “Ups & Downs” 
weer in ere hersteld. Dit blad verscheen het 
meest regelmatig. In de beginperiode zelfs 
eenmaal per maand maar dat werd de redactie 
wel wat teveel. Het blad verschijnt nu, zoals u 
weet, 4 maal per jaar en kent buiten de 
redactie een aantal vaste schrijvers. Het blad 
is er voor u maar ook vooral door u, daarom 
zien wij graag een uitbreiding van het aantal 
schrijvers. Niet permanent hoor, maar af en 
toe eens een artikeltje van iemand anders, 
zoals in deze uitgave, is toch wel erg leuk. 
 
Gert-jan 

Het Lustrumfeest 

 
Vandaag is het dan eindelijk zover! Het feest 
waar zo'n 220 personen zich voor hebben 
opgegeven: 60 JAAR BRICAS. 
Om 9 uur komen de bussen het terrein van 
Geesterhage oprijden. Tot een ieders 
verrassing zijn het echte Engelse 
dubbeldekkers. Voorop het nummer 60  en 
BRICAS. De volgende verrassing valt ons te 
beurt als we bij de boot aankomen. Bij de 
loopplank staat Steve, een echte schotse 
doedelzakspeler, om ons alvast in de sfeer te 
brengen met zijn gezellige muziek. 
Aan boord krijgen we de loopkaartjes uitgereikt 
en na plaatsneming aan de tafels wordt ons 
koffie met gebak geserveerd. Dan is het tijd 
voor 3 rondjes bridge. Het bestuur was zo 
vriendelijk een wedstrijdleider van buiten aan 
te trekken, zodat onze eigen wedstrijdleiders 
allen mee kunnen spelen. Het is moeilijk om 
tijdens de lunch niet over de gespeelde spellen 
te praten, maar een ieder doet zijn best zich 
daaraan te houden. Om 2 uur gaat iedereen 
weer aan de bridgetafel om de volgende 3 
ronden te spelen. Daarna komt de volgende 
verrassing: een heuse Engelse tea, met keuze 
uit koffie of thee. Alles is goed verzorgd en een 
ieder doet zich te goed aan al het lekkers. 
Daarna is het de beurt aan onze voorzitter om 
de eerste paren uit de 3 groepen(A, B en C) 
hun prijs te overhandigen. Deze prijs is zowel 
een aandenken aan dit leuke feest als wel een 
felicitatie voor het behalen van deze plaats. 
Erelid mevrouw Teerink en de familie Gelauff 
worden nog even in het zonnetje gezet: de 
eerste met haar 60-jarig-, de anderen met hun 
25-jarig-lidmaatschap. De overige jubilarissen, 
te weten: de heren van Doesum, de Graaf, 
Wagner en v.d.Valk, zijn helaas niet aanwezig 
maar worden niet vergeten. Om 5 uur meert de 
Classic Lady weer af en bij de uitgang krijgt 
iedereen een gezellig doosje engelse drop 
mee naar huis tezamen met een speciale 
jubileumuitgave van ons lijfblad Ups & Downs. 
De bussen staan alweer gereed om ons weer 
naar Castricum terug te brengen. 
Zoals een ieder gemerkt heeft was het een 
feest op de engelse toer. Waarom? Omdat de 
bridgesport van origine Engels is en de 
feestcommissie gemeend heeft er een bepaald 
cachet aan te geven door het op deze manier 
te vieren. Zelfs het bestuur was hiervan niet op 
de hoogte, aangezien we hoopten er iedereen 
mee te kunnen verrassen. Wij van de 
feestcommissie hopen nu maar van harte dat 
ons dat ook gelukt is! 

Marjan 
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De Partner
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Even mijmeren 

 
Een echte volkssport was bridge 50 jaar 
geleden nog lang niet, en bij mijn overplaatsing 
naar Castricum stond er maar één club voor 
mij open, Bricas. Ons “home” was het aloude 
café “Broksma”, hoek Dorpsstraat – 
Burgemeester Mooijstraat. Het spel werd nog 
amateuristisch beoefend. Geen systeemkaart. 
Het enige “systeem” wat je speelde was 
“Culbertson”. Zo’n pottenkijker als een arbiter 
had je niet nodig want elk “probleem” werd 
rustig door de ingelanden opgelost. Gewoon 
eerlijk je kleurtjes noemen en geen 

toestanden, die je nu hebt met 2, 

Muiderberg, Jacoby of Amersfoorts. Om ‘s 
Gravenhages niet te vergeten! Men gedoogde 
als de tegenstander, met een grote sigaar in 
het hoofd, opende met: “Ik begin vanavond 
maar eens met een klavertje!” In onze lokaliteit 
moest een biljart staan waarop wij voor en na 
het bridgen meer hartstocht toonden dan voor 
het edele kaartspel. De “babbelboxen” waren 
gelukkig nog niet vervangen door de 
biedingboxen, kortom, het was allemaal wat 
amicaler en menselijker. Die verbeten 
gezichten, gierend van de spanning welke wij 
nu elke week mogen aanschouwen, bestonden 
haast niet. Trouwens, de hele maatschappij 
was wat rustiger. Wij hadden net een 
verschrikkelijke oorlog achter de rug en de 

zestiger jaren met het Maagdenhuis oproer en 
de blote Phil Bloom op het tv scherm lagen 
nog in het verschiet. 
Er waren helaas nog zeer weinig vrouwen lid 
van Bricas dus kon ik eigenlijk geen geschikte 
partner krijgen. Zijn deze lieve wezens niet de 
echte sjeu van een club en de room van een 
clubvergadering? Aan welke boezem moest ik 
nu uithuilen als ik weer eens als een 
krankzinnige geboden had? De paar dames, 
die wij hadden, werden dan ook verwend en in 
de watten gelegd. Nu snappen jullie meteen 
waarom de dames A. Teerink en J. Morelis zo 
oud worden! Echter, mijn roem was mij vooruit 
gesneld en ik werd ingepikt door Henk 
Broksma himself! Een machtig man en een 
hele eer (voor mij). Van onze eerste 
competitiewedstrijd geef ik u een paar 
indrukken en besef wel, dat ik als 81 jarige niet 
liegen of overdrijven mag! De tegenstanders 
bieden 3 Sans en blijmoedig kom ik uit onder 

 heer vandaan. Daardoor maakten zij het 

gedurfde contract!  
Henk: “Welke sufferd komt er nu uit onder zijn 
heer vandaan?”  
Piet: “Ik dacht…” 
Henk: “Je moet niet denken, maar je hersens 
gebruiken!” 
Of de duvel (die bestond in ’49 nog) of het lot 
het zo uitkiende, het volgende spel weer 3 
Sans en Piet weer gezellig uitkomen! Zou ik nu 
een klein klavertje onder mij heer vandaan 
trekken en …neen, dat was tegen de 
naastenliefde, want eerlijk, ik begon Henk lief 
te krijgen. Dus dan maar niet gedaan en weer 
gaf ik het contract kado!! 
Henk: “Waarom kwam je verdorie niet uit met 
klaver?” 
Piet: “Dat mocht niet van mijn heer!” 
Henk: “Niks mee te maken, je moet gewoon 
leren denken!” 

De volgende tafel bood ik gewoon 7 uit ‘t 

handje met de 4 hoogste schoppens 
overboord en zei minzaam tegen Henk, voor 
hij een van zijn eigen bierglazen kon gooien: 
“Dat doe ik nu altijd als ik zulke onzin aan tafel 
hoor waar anderen bij zijn!” Zo kon je in die 
dagen nog optreden en Henk en ik werden een 
fantastisch koppel. In de zomermaanden 
speelden wij altijd om taarten van Boske. Mijn 
vrouw en kinderen hadden liever dat ik lekkere 
taartpunten mee naar huis nam, dan die malle 
meesterpunten van tegenwoordig. Het was wel 
zo dat mijn verwend kroost dorst te zeggen: 
“Niet steeds een mokkataart Pa, slagroom 
bestaat ook!” 
De club groeide en bloeide en barstte uit 
genoemd café. Een nieuw onderkomen 
vonden wij in Kornman waar natuurlijk ook een 
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biljart moest staan! Let voor de aardigheid een 
op hoeveel oudere leden van onze club goed 
biljarten kunnen! De afzuiging in het 
etablissement was niet best. Om 22.30 zat je 
de longen te vernielen in een rookgordijn. De 
partners bleven elkaar vele, vele jaren trouw. 
Het leek wel een omgezegend huwelijk, 
hoewel één stel het elk jaar nodig vond elkaar 
aan het einde van het seizoen over de tafel te 
halen (letterlijk!). Er werd zelfs gewed in de A 
afdeling wie van beide heren het eerst zou 
beginnen dit jaar. Maar Bricas heeft altijd 
fantastische voorzitters gehad en daaronder 
bleef ook dit “huwelijk” intact, tot de dood ons 
scheidt. De beste voorzitter heb ik altijd Hans 
Smalt gevonden. Daar had ik zo’n respect 
voor, dat toen hij vroeg: “Piet, heb jij klaver 
heer?”, ik dit volmondig bevestigde. “Dank je”,  
zei Hans, “en trouwens, jij bent katholiek, en 
die mogen nog steeds niet liegen!” 
Tja, ik heb toch echt wel wat tegen die bidding 
boxen. Het elkaar vriendelijk of dreigend 
toespreken is toch veel knusser nietwaar? Je 
krijgt nu pas een leuk gesprekje als je met je 
hand in de box rommelt en er niets uithaalt! De 
vurigen met hun starre doodbiddergezichten 
roepen dan meteen om de wedstrijdleider! En 
het nare is, dat ze nog gelijk hebben ook. 
Enfin, probeer eens wat meer te lachen beste 
bridgevrienden! Wat niet om te lachen was 
gebeurde zeker jaar toen twee families op de 
club heel ernstige en onoverkomelijke 
meningsverschillen hadden. Het droevige was, 
dat zij dit op de club wensten uit te vechten. 
Daar vormden zich toen twee partijen, die 
elkaar met brieven en traktaten bestookten. 
Zelfs het bestuur spleet in tweeën, kortom de 
club schudde op haar grondvesten! Ten einde 
raad belegde ik bij mij thuis een vergadering 
van “wijze mannen” (mij kennende weet u dat 
de verstandigste een vrouw was!). Een 
ultimatum werd gesteld: “Beide families eruit, 
anders richten wij een geheel nieuwe club op!” 
Men kwam gelukkig tot bezinning maar het 
was wel op het nippertje! Wij kunnen er 
misschien uit leren, dat als je onverhoeds 
knokken krijgt, vecht het dan niet uit binnen 
Bricas, terwijl er zoveel gelegenheid buiten 
Geesterhage is om  je gram te halen! Denk 
alleen maar eens aan het mooie 
parkeerterrein. 
Heden ten dage is Bricas nog steeds de 
leukste club van Castricum en omstreken. Wij 
hebben er ontzaglijk veel ontspanning en 
plezier in als wij maar blijven bedenken dat 
bridge een spelletje is en geen halszaak! 
Moge Bricas ons altijd dierbaar blijven! 
 
Piet Bouwen 
 

Uitkomstdoublet 

 
We kennen allemaal het uitkomstdoublet na, 
bijvoorbeeld Stayman of Jacoby. Hierbij geven 
we partner een verplichte start aan tegen het 
door de tegenstanders te spelen kontrakt. 
 
Voorbeeld: 
 

 8 7 

 6 5 2 

 A H B T 6 5 

 T 5  

 
Links opent 1SA, partner past en rechts biedt 

2, transfer voor . Met deze kaart wil je 

graag dat partner met  start, maakt niet uit of 

het tegen sans of een troefkontrakt is. 
Daarmee voorkomen we ook dat hij onder zijn 
honneurs vandaan in een vork start. We geven 

dus een doublet op 2 en partner zal trouw 

met jouw kleur uitkomen. 
 
Nog een hand: 
 

 B T 9 8 7 6  

 A H 3 

 8 5 

 T 3 

 
Het volgende biedverloop: 
 
West Noord Oost Zuid: 

2sa pas 3 ? 

 
Wat nu? In de praktijk gaf zuid een 
uitkomstdoublet en zag partner starten tegen 

3SA met  vrouw en een kleine  na. Dat was 
toch mooi, of niet soms? Na het afraffelen van 

de lagen kleuren (3 gaf de lage kleuren aan) 

eindigde west met een overslag. 
De partner van zuid was diep bedroefd, ze zei, 
“als je geen doublet geeft start ik gewoon met 

mijn eigen kleur, boer-tien-zesde van !” De 

harten zaten 2-2 verdeeld en waren goed 
geweest voor 6 slagen!  
Gebruik het uitkomstdoublet dus niet te pas en 
te onpas, de kleur moet absoluut beter zijn dan 

in het laatste voorbeeld. De  aankomers zijn 

wel leuk maar voordat je er aan toekomt is het 
kontrakt gemaakt in de andere kleuren. 
 
Duckie 
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Het eerste bestuur 

 
 
Bestuur Bricas 1940: J. Teerink, C. Peters, W. Padt, G. Klaasse, B. Hopman, J. Morelis 

Bricas 

Na het uitbreken van de oorlog, in het voorjaar 1940, liepen de treinen niet meer zo op tijd. De 
forensen uit Castricum namen in de trein hun aktetassen op schoot en dan hierop maar bridgen. Zo 
kwamen ze op het idee een bridgeclub op te richten in Castricum. Maar dan alleen voor heren, dames 
waren taboe. 
Na een oprichtingsvergadering, bij toen nog hotel Bakker, kwam Bricas tot stand. 
Dagelijks bestuur: 
 Hr. B. Hopman, voorzitter 
 Hr. W. Padt, secretaris 
 Hr. Harmsen, penningmeester 
Speelavond: dinsdagavond. 
 
Na enige weken meldde een echtpaar zich als lid aan, maar dit echtpaar was lid van de N.S.B. Wat 
nu? Dan maar aannemen niets aan te doen. Dat ging zo maar niet, dan komen de vrouwen ook. Nu 
was Bricas een gemengde club. In het najaar van 1945 kwamen de meeste leden weer terug in 
Castricum. Een bridgedrive werd gehouden in, wat toen restaurant Rozendaal in de Dorpsstraat was. 
Prijzen, een half mud kolen, een pakje boter, een stukje kaas en wat waren we er toen blij mee. 
 
De heer Padt had als secretaris een schrift bijgehouden met uit de krant geknipte uitslagen, notulen 
enzovoort. Dit schrift was zoek, tot verdriet van de heer Padt. Toen hij was overleden kreeg ik een 
telefoontje van zijn zoon of ik wat bridgerommel wilde halen, en wat zat erbij, het schrift! 
 
Alie Teerink 
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Bricas 10 jaar 

 

 
 
Uitnodiging voor het 10 jarig jubileum. 
 

Het schrift en Bricas 12,5 jaar 

     
 
Het beroemde Bricas schrift van Dhr. Padt                            Programma 12,5 jaar Bricas 
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In gesprek met……… 

 

 

In de afgelopen 25 jaar heeft één man binnen 
onze grote vereniging een belangrijke rol 
gespeeld. 
Nadat hij 28 jaar geleden lid werd bleek al 
snel, dat Bricas een zeer actief lid rijker 
geworden was. 
Eerst als leider van de organisatie van de 
zomerdrives, destijds nog alleen op dinsdag. 
Daarna wedstrijdleider, bestuurslid, vier jaar 
voorzitter en sindsdien lid van de technische 
commissie, waarvan nu de voorzitter. 
Maak kennis met Rob de Beer. 
 
Ben je Castricummer van oorsprong? 
Nee, ik ben geboren en opgegroeid in 
Amsterdam – West, in de omgeving van de 
Postjesweg en later nabij de Bos –en 
Lommerweg. 
Ik heb 28 jaar in Amsterdam gewoond. 
Sinds 1969 woon ik in Castricum. 
 
Je bent dus 59 jaar. Werk je nog? 
Jazeker. Ik ben inkoper van een middelgroot 
bedrijf, Havelaar Verpakkingen in Wormerveer. 
Sinds 1984. 
Wij zijn gespecialiseerd in verpakkingen voor 
de bakkerij. Ik bewaak tevens de voorraden, 
ongeveer 15.000 artikelen. 
 
Hoe wordt je inkoper?    
Dat is eigenlijk in de praktijk gegroeid. 
Nadat ik de MULO gedaan had koos ik destijds 
voor de HBS. Daarna heb ik in het bedrijf van 
mijn broer en compagnon  gewerkt. Als een 
soort manusje van alles. Een regelneef. 
Dat deed ik blijkbaar zo goed, dat Kreymborg 
mij vroeg als hoofd inkoop. 
Ik heb na lang aarzelen nee gezegd, en 
eigenlijk toen een grote kans laten lopen. 
Ik kon het familiebedrijf niet in de steek laten. 
 
Heb je nog meer hobby’s? 
Ik heb veel aan sport gedaan. Als jochie van 
zes al begonnen met voetballen, later 
scheidsrechter, ik fluit nog steeds,  tennis, en 
een blauwe maandag honkbal. 
En altijd actief in de verenigingen, waar ik lid 
van was. 
 
Waarom? 
Dat is bij mij een soort afwijking denk ik. 

Toen ik 22 jaar was zat ik al voor het eerst in 
een bestuur als penningmeester. Van de 
voetbalclub waar ik lid van was.  
Ik heb er een hekel aan om lid van een 
vereniging te zijn en anderen altijd het werk 
laten doen. Dan rol je er vanzelf in. 
Toen ik lid werd van de tennisclub Bakkum 
maakte ik tijdens een ledenvergadering 
blijkbaar een zinnige opmerking en was ik 
weer snel penningmeester. En later negen jaar 
lang voorzitter. 
 
Bridge je al lang? 
Al vanaf mijn diensttijd. Dat ging toen 
systeemloos. Ik ben het echt gaan spelen toen 
ik Carla leerde kennen.  
(n.b. Carla de Beer – Veltman is de vrouw van 
Rob, ook lid van Bricas, red.)  
Carla had van haar ouders bridge geleerd. Zij  
woonden in Castricum.  
Ik herinner me nog, dat zij mij met een 
benepen stemmetje vroeg of ik van spelletjes 
hield. Haar ouders speelden wel een systeem, 
het Weens. Met Carla heb ik ook mijn eerste 
drive gespeeld, bij de tennisclub. Ik had geen 
idee van de manier van tellen en de 
berekening van de scores. 
Tot mijn verbazing waren we 1e geworden. 
 
En werd je meteen lid van Bricas? 
Dat werd ik pas nadat we Janny en Peter 
Meulenkamp hadden leren kennen, waar we 
ook bridge mee speelden. 
Samen met Peter speelde ik elke dinsdag op 
de zomerdrives. Toen Bricas naar 
Geesterhage verkaste zijn we lid geworden. 
En ik wilde al snel meer doen dan alleen het 
avondje bridge. Dat is nu eenmaal de aard van 
het beestje. 
 
Wat trekt jou in bridge aan? 
Ik hou van spelletjes. Bridge is het mooiste 
spel. Ik hou van gecompliceerde systemen om 
het beste contract bereiken. Daarom begrijp ik 
de weerstand tegen de nieuwste conventies 
niet. Het lukt mij echter niet altijd, begrijpelijk 
overigens, om mijn partners over te halen de 
nieuwste snufjes te gaan spelen.  
Carla en ik hebben, uit enthousiasme, veel 
kennissen bridge geleerd, die ook clublid zijn 
geworden. 
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Heb je veel bridgepartners gehad? 
In 28 jaar niet veel denk ik.  
Eerst vele jaren met Peter Meulenkamp, met 
Jan Glorie (nb. het enige jaren geleden 
overleden clublid met verreweg de meeste 
clubkampioenschappen, red.) , 
Nico Drent en thans speel ik op dinsdag met 
Gé Bouwhuis en op donderdag met Nank 
Dekker. Met Nico heb ik ooit de halve finale 
Interpolis bereikt. Het grootste bridgedrama 
beleefde ik met Jan Glorie. 
 
Wat gebeurde er?  
Op de laatste competitieavond stonden Jan en 
ik fors bovenaan, een kleine 20% voorsprong 
en konden clubkampioen worden. Jan voor de 
zoveelste keer en ik voor het eerst. 
We scoorden die avond 28%!!.  En onze 
directe concurrenten, de toen zeer jonge 
Levering – Reinders  slechts 48%. Tot hun 
stomme verbazing waren zij de nieuwe 
clubkampioenen.  
In bridge is inderdaad alles mogelijk. 
 
Wat is een goed partnership? 
Dat vind ik een psychologisch mirakel. 
 
Nooit met Carla gespeeld? 
Niet op de club, wel veel tijdens 
bridgevakanties. Dat vinden wij heerlijk om te 
doen, vaak samen met vrienden. 
In de toekomst gaan we wellicht nog eens op 
Bricas samen spelen. Het is onzin, dat een 
echtpaar beter niet samen kan spelen.   
 
Wat is jouw visie op Bricas? 
Bricas is een zeer stabiele vereniging met een 
goede organisatie. Alles is goed geregeld. Er 
heerst altijd een goede sfeer. De club is 
daardoor relatief makkelijk te besturen. 
Op Bricas wordt niet met het mes op tafel 
gespeeld. Dat is wat anders, dan volgens de 
regels spelen. Daarentegen is Bricas niet zo`n 
swingende club. De leden houden niet zo van 
experimenten. En de leden profileren zich  te 
weinig buiten de club, terwijl wij bij de grootste 
clubs van Nederland horen. Dat vind ik echt 
jammer. 
 
Hoe zie jij de toekomst van Bricas? 
Zonnig, mits een aantal problemen wordt 
opgelost. We hebben een groot  tekort aan 
wedstrijdleiders. Gezien het grote aantal leden 
moet dat probleem toch kunnen worden 
opgelost. Het nieuw aangeschafte 
computerprogramma kan daarbij een goed 
hulpmiddel zijn. Als er een WL op vakantie wil 
of ziek is kan iemand anders hem zo 
vervangen. Mits op alle avonden de 

wedstrijdleiders hetzelfde programma 
gebruiken  (de ranglijsten, de indelingen en 
schema´s). 
De meeste zorg heb ik over de woensdag. Op 
woensdag is het tekort aan kader urgent. 
Ik hoop dat een aantal leden meer actief zullen 
worden. Het gaat echt niet vanzelf. 
 
Wat is jouw beste eigenschap? 
Dat beoordelen anderen maar. 
Misschien loyaliteit en een volledige inzet als ik 
ergens aan begin. 
 
En de slechtste? 
Ik ben soms ongeduldig en uit dat dan op het 
verkeerde moment. Vooral als ik ergens 
geconcentreerd mee bezig ben. 
Achteraf denk ik dan, dat ik beter anders had 
kunnen reageren. 
 
De zonnige middag op het terras bij Rob`s 
nieuwe appartement is voorbij gevlogen. 
En een ding is mij opnieuw bevestigd. 
Zonder de bezielende inzet en initiatieven van 
clubleden als Rob de Beer zou onze club niet 
zo goed georganiseerd en sfeervol zijn 
gebleven, terwijl wij  in vijftien jaar gegroeid 
zijn tot de derde club in Nederland. 
    
Theo Rakké 
 
 
    
 

 
  
Rob als voorzitter bij het 50- jarig jubileum, 
daarachter de reeds overleden bondsvoorzitter 
André Boekhorst . 
  
 



Ups & Downs september ’99 Pagina 13 

De leden van Bricas waren al die jaren zeer trouw in het vieren van de verschillende jubileums 

Bricas 25 jaar 

 

 
 

Bricas 30 jaar 
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Van de Technische Commissie (TC) 

Daar zit je op een mooie zondagochtend 
lekker op je terras de superdikke weekend-
volkskrant te lezen en gaat de telefoon. Onze 
enthousiaste redacteur van Ups & Downs, 
Gert-jan Bremer, aan de lijn: of er voor het 
jubileumnummer “Bricas 60 jaar” nog iets van 
de TC komt. Eerlijk gezegd had ik geen 
plannen voor zo’n stukje in het clubblad, om de 
eenvoudige reden dat ik weinig of niets 
interessants te melden heb namens de TC. 
Hoewel, 60 jaar is niet niks en er moet toch 
iets zijn. Goed, ik probeer toch wat bij elkaar te 
krabbelen, waarbij ik natuurlijk alleen uit eigen 
ervaring kan putten. 
Al zo’n 20 jaar hou ik me op een of andere 
manier met de technische zaken van Bricas 
bezig en in die tijd is er natuurlijk wel wat 
veranderd. Van een club met één speelavond 
met zo’n 100 spelers groeide Bricas uit tot de 
club van nu. In het seizoen 2000-2001 zijn er 
200 spelende paren verdeeld over drie 
speelavonden. Dat vergt een serieuze aanpak 
en vooral een goede organisatie. Het 
bedenken van het wedstrijdprogramma is een 
van de belangrijkste taken van de TC. Maar 
wat dat betreft is er in al die jaren betrekkelijk 
weinig veranderd en in grote lijnen is dat 
programma elk jaar hetzelfde. Een beetje saai 
misschien, maar de leden van Bricas zijn er 
tevreden mee een daar gaat het om. Het 
belangrijkste aspect van het 
wedstrijdprogramma is het feit dat elk seizoen 
wordt begonnen in de lijn waarin men was 
geëindigd na promotie en degradatie. Tot 
ongeveer 1985 begonnen we elk seizoen met 
6 avonden ladderen waarna de stand na 6 
avonden bepalend was voor de lijn waarin men 
begon.  
Dan de organisatie, welke je niet op poten 
krijgt en houdt met alleen 5 of 6 TC leden. 
Daarvoor heb je vele leden nodig die hun 
steentje bijdragen, zoals wedstrijdleiders,  
 
 

 
 
 
arbiters, bridgeleraren, rekenaars, controleurs 
en last but not least de opruimers. Gelukkig 
hebben we dit soort actieve leden behoorlijk 
veel bij Bricas, hoewel de TC zich afvraagt of 
het aantal deskundige kaderleden de 
onstuimige groei van Bricas wel bijhoudt. Met 
name het wedstrijdleiderschap is zwaar en 
daar hebben we er al drie van nodig. Om 
ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt 
vervangers en opvolgers voor die 
wedstrijdleiders te vinden zijn we inmiddels op 
het gebruik van een computerprogramma 
overgegaan, dat binnen niet al te lange tijd 
door alle wedstrijdleiders wordt gebruikt. Dat is 
natuurlijk een van de grote veranderingen van 
de laatste jaren: het eenvoudig handwerk  
bestaat bijna niet meer en alles lijkt op de PC 
te moeten gebeuren. Bij Bricas gaan we 
voorlopig wat het rekenen betreft op de oude 
voet door, want we gaan ervan uit dat we ook 
de komende jaren genoeg vrijwilligers vinden 
om alle taken te vervullen.  
Daardoor komt dan tot stand waarvoor u nu 
met z’n 350-en lid van Bricas bent geworden; 
een avond in een prettige sfeer, goed 
georganiseerd wedstrijdbridge spelen. 
De Technische  Commissie blijft daarbij z’n 
best doen het alle leden zo veel mogelijk naar 
de zin te maken. 
 
Rob de Beer (voorzitter) 
 
 
 

De redactie onderstreept dat het welvaren van 
Bricas door een groot deel komt door de 
talloze vrijwilligers die (een deel van) hun vrije 
tijd opofferen voor hun medeleden. Hierbij 
namens de redactie een dankwoord voor alle 
vrijwilligers, van rekenaar tot wedstrijdleider, 
van opruimer tot voorzitter. 
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Bricas 50 jaar 
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In gesprek met . . . .  

 
Hier volgt een gesprek met een alom bekende 
bridgester, ex bestuurslid en geducht 
tegenstandster aan tafel,  Lien Keuning. 
 
Wanneer ben je lid geworden van Bricas? 
Ik weet het niet precies meer maar ik denk 
zo’n jaar of dertig. Ik weet nog dat we in het 
begin  de babyfoon bij de buren zetten als we 
gingen bridgen. Maar ja de twee jongste 
kinderen werden toch steeds wakker en die 
zeiden dan dat wij altijd maar weg waren. Daar 
kregen we zo genoeg van dat we besloten om 
maar een paar jaar te wachten tot de oudste 
groot genoeg was om op te passen.  
Sieb en ik zijn tegelijk lid geworden en hebben 
heel lang samen gespeeld. We zijn begonnen 
in Kornman met de familie Padt, Teerink, 
Koopmans, van den Brink, Bertus Tromp, 
Hans Smalt, Jan de Vries. De hele oude 
garde. 
Toen we samen bij Bricas kwamen waren wij 
de jonkies, samen met Emmy en Jan Krouwer! 
We keken toen enorm op tegen de mensen die 
er al langer speelden. Ik vergeet nooit dat de 
familie Padt ons eens uitnodigden voor een 4-
tallen avond bij hen thuis. Wist ik veel wat 4-
tallen was, maar we vonden het een hele eer. 
 
Je hebt ook nog in het bestuur gezeten. 
Ja, eerst met Jan de Vries, daarna met Hans 
Smalt en later nog met Galavazi. In totaal 
geloof ik een jaar of zeven. Sieb heeft het toen 
van mij overgenomen, nou ja overgenomen, hij 
zat in het bestuur en ik deed natuurlijk al het 
tikwerk. Later ben ik ook nog bezig geweest 
met het kopen van de kadootjes van de 
kerstdrives, samen met Ellinor. Dan gingen we 
echt dagen op stap om 120 kadootjes te 
kopen. Ik vond het altijd wel leuk om zo bezig 
te zijn voor de club. Maar nu mag een ander 
het wel eens doen, ik ben er druk genoeg mee 
geweest. 
 
Is er een verschil tussen vroeger en nu? 
Jazeker, het was veel gemoedelijker en niet zo 
massaal, je kende de hele club. We speelden 
ook maar met 50 man of zo en je kende 
iedereen. Tegenwoordig ken ik zeker de helft 
van de leden niet meer. Jij wel? 
Ik ken er wel veel maar zeker niet allemaal. 
Tja, gemoedelijker, geen bidding boxen, geen 
arbiter. Hoewel, ik zou de bidding boxen toch 
niet meer willen missen, dat is toch wel een 
hele verbetering. Ik gebruik ze thuis ook. 
 
 

 
 
Ik weet nog dat ik jarenlang ‘s avonds na het 
bridgen in een hoekje samen met Anton Fagel 
de uitslagen uittypte. In viervoud, dan ging er 
een kopie naar de krant voor woensdagavond. 
Maar later werd dat teveel toen ben ik 
daarmee gestopt, zonde van je avond 
trouwens. 
 
Wanneer ben je begonnen met bridge? 
Dat is al een tijd terug. Ik was 17 en woonde 
nog thuis in Heerenveen,  toen Sieb nog bij 
ons over de vloer kwam als vriend van mijn 
oudste broer.  
Sieb heeft ons leren bridgen, onze ouders 
waren kennissen van elkaar en kwamen 
geregeld over de vloer. Sieb heeft het zelf aan 
boord geleerd en leerde het toen eerst zijn 
moeder en daarna mijn vader en mij. Toen 
speelden we alleen robber bridge, ik weet niet 
meer precies hoe het ging maar de manche 
was niet altijd belangrijk. De eerste die 500 
punten verzamelde won de robber, dus als je 
er 350 had hoefde je geen manche te spelen 
voor de laatste 150 punten. 
 
Heb je al die tijd met Sieb kontakt 
gehouden? 
Nee, Sieb die voer en was dus niet vaak in 
Nederland. Hij was trouwens 6 jaar ouder dan 
ik en dat is op die leeftijd een groot verschil. 
Pas later zijn we uitgegaan toen hij met zijn 
schip in Amsterdam kwam en ik daar was 
omdat mijn moeder daar in het ziekenhuis lag. 
Daarna ging hij naar Nieuw Guinea met zijn 
schip. Mijn broer zat daar ook en Sieb moest 
als koerier fungeren om wat pakjes naar mijn 
moeder en mij te brengen. Toen was net mijn 
verkering uit en dat kwam dus goed uit. 
 
Met wie heb je allemaal gespeeld? 
Ik heb een tijdje met mijn vader op de 
bridgeclub in Hengelo gespeeld.  
Nadat ik verkering kreeg met Sieb heb ik 
eigenlijk altijd met hem gespeeld, behalve als 
hij op zee was en tijdens een periode dat hij in 
Den Haag werkte, toen speelde ik met 
Alexander Spoor. Dat was wel lachen hoor, 
allemaal kunstmatige biedingen. Had ik 
eindelijk het bieden goed afgerond, dan ging er 
in het afspelen wel wat fout. En ‘s morgens 
lagen de analyses van de spellen al in de 
brievenbus. Daarna weer met Sieb, maar ja na 
een tijdje vinden die kerels dat het toch veel 
beter kunnen en toen ben ik met Corrie gaan 
spelen. Ik weet eigenlijk niet hoelang ik nu met 
Corrie speel, het moet een jaar of 8, 9 zijn. Ik 
heb ook nog een tijdje met mijn schoonmoeder 
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gespeeld. Aan de bridgetafel was ze uiterst 
correct en een prettige partner, nooit een 
onvertogen woord, maar buiten het bridgen 
was ze helemaal niet zo aardig, eigenlijk een 
moeilijk mens. 
 
Je hebt op veel plaatsen in Nederland 
gewoond. 
Ja dat klopt, mijn vader werkte bij de PTT en 
werd op diverse plaatsen als directeur van het 
postkantoor aangesteld. Zo gingen we van 
Heerenveen via Harlingen en Sneek naar 
Hengelo. Dat betekende wel dat ik iedere keer 
weer naar een nieuwe school moest, en later 
toen ik werk had iedere keer weer een andere 
baan. Maar ja dat was vlak na de oorlog en er 
was werk zat. Ik woonde dus gewoon nog 
thuis want ik moest ook voor mijn moeder 
zorgen. 
 
Weet je nog leuke spellen ? 
Ach nee zeg, daar ben ik heel slecht in. Zelfs 
aan het eind van een avond ben ik de spellen 
zo weer vergeten. Ik weet nog dat ik met Sieb 
een keer kampioen werd bij de districtsparen 
kampioenschappen, in de C-lijn. We boden 
daar als enige een 7 klaver uit voor een 
zaaltop. Het biedverloop weet ik niet meer 
maar we waren wel apetrots op die eerste 
plaats. Daardoor werden we uitgenodigd voor 
een kampioenendrive in Utrecht, maar dat was 
een ramp. Het was heel warm weer en we 
eindigden ergens onderaan.  
Zo promoveerden we ook eens naar de A-lijn, 
toen nog bij Kornman. Ook apetrots en dat 
hebben we natuurlijk meteen daar gevierd, en 
toen we weggingen stond er op de 
middenberm een boompje in de weg, onder de 
auto! 
 
Speel je nog 4-tallen? 
Wel op de club maar niet meer voor het 
district. Ik heb wel voor het district gespeeld, 
met Rinus Tierolf en ook met Alexander Spoor. 
Maar ik vond het allemaal te ver en teveel, 
Hoorn en Enkhuizen en zo. Ik vond het wel 
leuk, je zag tenminste weer eens wat andere 
mensen. 
 
Bridge je veel? 
Niet zoveel meer als vroeger. Ik ben natuurlijk 
nu alleen en voorheen speelden we nogal 
vaak thuis. Dat gaat niet zo makkelijk meer, je 
moet iedere keer weer drie mensen zien te 
vinden. Ach, en de felheid is ook wel een 
beetje verdwenen. En ik hoef niet zo nodig 
iedere dag te bridgen. Ik snap bijvoorbeeld niet 
hoe Alie Gallee dat toch volhoudt, die bridget 

geloof ik elke dag overdag en dan ook nog ’s 
avonds twee keer. Dat is me toch teveel hoor. 
 
Heb je nog andere hobby’s? 
Ik lees graag, kijk graag televisie en ik maak 
grote legpuzzels, dat is echt een grote hobby 
van mij. En natuurlijk mijn 4 kleinkinderen die 
gelukkig allemaal in de buurt wonen. 
 
Wat voor een systeem speel je? 
Tja ik ben begonnen met een beetje JBF en 
daarna Culbertson, sterke klaver en van 
lieverlee werd het ACOL of wat daar ook voor 
door mag gaan. Ik wil wel eens wat nieuwe 
dingen proberen als de Muiderberg, maar ja 
dan moet je toch je systeem een beetje 
omgooien. Maar het lijkt me wel leuk want de 
kombinatie van een 5- en een 4-kaart komt 
toch vaak voor. 
 
 
Dit zijn samengevat de bridge ervaringen van 
Lien Keuning. Ze kaart al jaren een lekker 
potje mee en heeft er erg veel plezier in, 
hoewel in het gesprek naar voren kwam dat ze 
vroeger toch wel gezelliger en knusser vond 
met de kleinere groep mensen bij Kornman. 
 
Gert-jan 
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Lustrumprobleem  

 
Ons lustrumprobleem is écht niet moeilijk, 
want als u een speelplan maakt ziet u de 
oplossing. Dit probleem werd in de New York 
Times gepubliceerd door Truscott.   
 
    Noord 

     H V B 10 

     B 6 4   

     6 5 2   

     A 10 8   

West   Oost 

 9 8 7 5 4 3 2    6  

 7    8 5 3 2 

 H B 10 4    9 8  

 B     H 7 6 5 3 2   

    Zuid 

     A  

     A H V 10 9  

     A V 7 3   

     V 9 4 

 

U bent Zuid en moet 6  maken met  

 boer als uitkomst. 

 
(Oplossing op pag.    22) 
 
 

 
Ton Kenter als voorzitter van het 
stichtingsbestuur Geesterhage. 
 

Bricas 40 jaar 
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In gesprek met  . . . . . .  

 
In de serie “In gesprek met . . . “ volgt hier een 
gesprek met een heel aardig echtpaar dat lid is 
sinds april 1974, Tineke en Rien Gelauff. 
 
Wanneer hebben jullie leren bridgen? 
Tineke: Rien heeft leren bridgen toen ie 10 
was, zijn vader speelde bridge en leerde dat 
aan alle zonen. En bij mij thuis werd zoveel 
gebridged, daar werd je helemaal gek van. 
Dinsdag-, donderdag- en zaterdagavond, en 
dan af en toe ook nog op zondag. Nou dat 
hield in dat je in de winter in één kamer zat en 
in de zomer mochten wij (de meisjes) dan in 
de voorkamer zitten. En dan mocht je dus je 
mond niet opendoen, we mochten koffie 
zetten, inschenken en dat was het. En een 
ruzie dat ze altijd hadden, ze haalden elkaar 
werkelijk over tafel. Toen heb ik ook bij mezelf 
gezegd, dit spel zal ik nooit spelen, 
verschrikkelijk!  
Toen kwam Rien in de familie en mijn vader, 
mijn broer en mijn oom waren bridgefanaten, 
en toen was er dus een fanatiek viertal 
kompleet. Ja, toen ging ik er nog wel eens 
bijzitten, voor de gezelligheid! (voor wie kwam 
Rien eigenlijk?!) Daarna heb ik het van hem 
geleerd. Maar toen hij later voorstelde om lid 
van Bricas te worden, begrijp je zeker wel dat 
ik direct zei, ik niet , ik pieker er niet over.  
 
Rien: We speelden wel bridge hoor, zo af en 
toe met vrienden. Maar dat was meer om 
elkaar weer eens te zien, we speelden dan 
misschien 6 of 7 spelletjes op een avond en de 
rest was gewoon kletsen. 
 
 
Hoe zijn jullie bij Bricas gekomen? 
Rien: In 1973 was de oliecrisis en kregen we 
weinig benzine, dus gingen we carpoolen naar 
de Hoogovens, Emil Hissink, Jan Eichhorn en 
ik. En de vierde man was Koos de Haan, en 
die zat de hele weg over bridge te praten, en 
over die gezellige bridgeclub die ontstaan was 
uit forensen die in de trein zaten te bridgen. Hij 
had het ook over een trimclubje, daar werden 
we snel lid van en pas in maart of april ’74 
werden we lid van Bricas. 
Tineke: Nou dat was wat, ik heb tranen met 
tuiten gehuild, ik zat werkelijk met kromme 
tenen en verstijfd met de kaarten in mijn 
handen. Maar het waren natuurlijk allemaal 
vreselijk aardige mensen. Ik deed heel veel 
fout, en ik doe nog steeds dingen fout. We 
moesten bijvoorbeeld tegen Lien en Sieb, twee 
van de aardigste mensen, en dan dacht ik: 

 
 
 
 “oh jee moeten we tegen haar met die grote 
donkere ogen”. Ik dacht dat ik dood ging, Sieb 
en Lien werden trouwens goede vrienden van 
ons. Maar nu 26 jaar later is het toch allemaal 
wel goed gekomen.  
Rien: We speelden natuurlijk eerst bij 
Kornman, bij Klaas, en dat was heel gezellig. 
Ik herinner me dat ik tijdens het bridgen een s 
tegen Klaas zei dat ik trek had in een lekkere 
biefstuk. Dan dekte hij een tafeltje, kaarsen 
erop en een vreselijke lekkere biefstuk en een 
lekker wijntje erbij, en dat gebeurde wel vaker. 
Dat kon daar gewoon, dat mis ik hier trouwens 
wel, gewoon wat lekkere hapjes. 
Wat we trouwens ook veel deden was na het 
bridgen met een stel anderen bij iemand thuis 
lekker doorbridgen, en dan ‘s morgens gewoon 
weer vroeg op om te werken. Waar zat ons 
verstand vraag ik me wel eens af, maar ja, 
heel erg gezellig hoor, met de familie Bloem,  
Gerrit Toornstra of Hans van Doesum. 
 
Heeft een van jullie nog een 
bestuursfunctie gehad? 
Tineke: Ja ik heb een tijdje in het bestuur 
gezeten, als vice voorzitter. Dat doet me 
meteen denken aan het feit dat mensen toch 
wel verwend zijn tegenwoordig, met de uitslag 
en zo. Ik heb dat samen met Anton Fagel nog 
uit zitten tikken na het bridgen (na Lien 
Keuning red.). soms nog tot 01:00 uur! 
Kopietje voor de krant, een voor Plas de 
juwelier, en een voor Tiebie in Bakkum. Dan 
was het lachen als je ‘s morgens wat later bij 
Plas was want dan zeiden ze dat Piet Bouwen 
al twee keer langs geweest was. “Ah meneer 
Bouwen, komt u voor de uitslag, die is er nog 
niet hoor”. “Oh nee hoor, zei Piet dan, ik loop 
gewoon maar even langs”.  
 
Hebben jullie altijd samen gespeeld? 
Tineke: In het begin wel maar later werd het 
gewoon vervelend, ik kon gewoon niets meer 
goed doen. Dan keek ik naar zijn gezicht en 
dan dacht ik: “ach Jezus heb ik weer wat fout 
gedaan”, en dan begon ie te zuchten en te 
draaien. Toen dacht “wat kan mij het schelen 
ik doe toch alles fout ik trek gewoon de 3e van 
links”. Nou ja, om ons huwelijk te redden zijn 
we er maar mee gestopt, nee niet echt hoor, 
dat ging wel goed. Toen heb ik wat andere 
partners gehad, maar ja, net als het lekker 
ging gingen ze of verhuizen of dood. 
Ik heb ook nog met Emil Hissink gespeeld, dat 
was leuk, hij werd nooit boos als er wat fout 
ging, maar alleen erg verdrietig. 
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Rien: Ik ben toen met Gé Bouwhuis gaan 
spelen. Daarna ben ik een tijdje gestopt en 
toen hebben we toch weer samen gespeeld, 
en dat was natuurlijk moeilijk. Gek hoor, 
Tineke speelt heel goed, als ze maar niet met 
mij speelt, dan wordt ze zenuwachtig en haar 
handen doen dingen die haar hoofd niet wil. 
Toen ben ik toch maar weer met een ander 
gaan spelen, dat was Loek de Lange, helaas 
ook overleden. En tot verleden jaar speelde ik 
met Dick den Nieuwenboer, we hebben elkaar 
nu vrijgelaten na een paar degradaties achter 
elkaar. Het komende seizoen ga ik met 
Leontine en Ger Post in een driemanschap op 
de dinsdag spelen en we gaan ook met zijn 
vieren een nieuw viertal vormen. Da ga ik weer 
met Tineke spelen, we hebben al geoefend en 
dat ging goed. Op de donderdag speel ik met 
Peter Meulenkamp. 
Tineke: Ik speel nu met Krijnie Clarijs, pas 
sinds december hoor maar het gaat wel lekker. 
 
Lezen jullie veel over bridge? 
Rien: Ja best wel, we spellen het bridgeblad, 
Bridge Beter en IMP, ook zwerven hier overal 
scheurkalenders van diverse jaren. Als je 
gewoon regelmatig wat leest dan leer je veel 
bij hebben wij gemerkt. 
 
Spelen jullie ook nog buiten de club? 
Rien: We deden vroeger vaak mee aan de 
AVRO bridgedrive. Daar schreef je voor in en 
dan kreeg je 4 enveloppen thuis met 
spelverdelingen en dan kan je lekker spelen en 
de score stuurde je weer op. De best scorende 
paren speelden dan éénmaal per jaar een 
toernooi in het Kurhaus in Scheveningen. Daar 
hebben we wel aan paar keer gespeeld.  
Tineke: We speelden heel veel thuis viertallen, 
of met wel meer mensen, en gekombineerd 
bridgen en biljarten. We begonnen dan om 1 
uur ’s middags tot een uur of 5. Tenminste, dat 
was de bedoeling, het werd meestal toch weer 
veel later, ontzettend gezellig. 
 
Wat voor systeem spelen jullie? 
Rien: Vroeger speelden we systeem 
Nieuwenhuizen, daarna Culbertson en veel 
later pas Acol. Nu spelen we allemaal 
Biedermeijer, of Acol of hoe je het ook noemen 
wilt. 
Tineke: Ik heb met Emil nog Engels Acol 
gespeeld, met een zwakke 1 sans opening en 
dingen als Direct King Asking. De mensen 
snapten daar niets van maar we wonnen er 
wel een keer een prijs mee, 1e in de G-lijn. We 
hebben het er met Rob de Beer over gehad en 
die hield vol dat er nooit een G-lijn was 
geweest. Nou we hebben hem nog hoor, 

zuinig bewaard omdat het zo’n leuk klein 
minibekertje was. 
 
Wat vinden jullie van de club nu? 
Tineke: We vinden het een hele gezellige club, 
zelfs nu we zo groot zijn. Er spelen heel veel 
gezellige mensen. Persoonlijk vind ik de 
donderdag wat relaxter en gezelliger. 
Een prima club met een prima bestuur. Alleen 
zo’n eindfeest is moelijk met zoveel mensen. 
Vroeger had dat toch wel iets, de heren in 
kostuum en de dames in het lang, en lekker 
dansen, dat vonden we leuk. Maar ja 
tegenwoordig is dat anders, en je kan het niet 
iedereen naar de zin maken. 
 
Hebben jullie nog een boodschap? 
Eigenlijk maar één, doorgaan zoals het nu 
gaat, het is fantastisch. 
 

 
 
De gigantische trofee van Tineke. 
 
Dit verslag is eigenlijk veel te kort, Tineke en 
Rien hebben mij een flinke tijd bezig gehouden 
met prachtige verhalen vol humor, over hun 
bridge ervaringen. Een leuk stel dat zich lekker 
met bridge bezig houdt, veel spelen, veel lezen 
en enorm genieten van de wekelijkse 
bridgeavonden. 
 
Gert-jan 
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Mager slemmetje (2) 

 
Tja, niet alleen met Frank maar ook met 
Hennie speel ik soms magere slemmetjes. Dit 
was een aardige uit de zomerdrives. 
 
Ik zit noord en mag als eerste wat zeggen met 
deze hand: 
 

 B x x x x 

 A V x x 

 - 

 H x x x 

 
Wat nu? Muiderberg mag niet vanwege het 

hartenbezit, passen wil ik niet, dus open ik 1. 

Links van mij komt 4 en bij partner 4sa, wat 

ik uitleg als de overige kleuren. Ik heb net 
namelijk het 4sa RKC artikel van Jan van 
Cleeff gelezen en weet dat Hennie dat ook 
heeft gedaan en dus neem ik aan dat zij dat zo 

bedoelt. Na mijn 5 antwoord (echt) biedt 

Hennie 6. Nu kan ik 4sa uitleggen als azen 

vragen. Zo het is tijd voor de denktank. Ik draai 
een vers shagje en neem een slok van mijn 

whisky. Wat heeft ze, zeker aas heer 4e van , 

 heer met wat pukkies en  aas vrouw met 

wat pukkies en waarschijnlijk weinig tot niks in 

. Ondanks mijn kriebelige opening bied ik vol 

vertrouwen 7! 

 

Na een kleine  start legt Hen een geweldige 

dummy neer. 
 

 A H x x  

 H x x 

 H x x x 

 A V 

 
Een fantastische 19-punter met de door mij 

verwachtte honneurs, behalve  heer dan. 

Uiteraard 7 gemaakt! 

 
 
Gert-jan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lustrumprobleem 

(oplossing) 
 
    Noord 

     H V B 10 

     B 6 4   

     6 5 2   

     A 10 8   

West   Oost 

 9 8 7 5 4 3 2    6  

 7    8 5 3 2 

 H B 10 4    9 8  

 B     H 7 6 5 3 2   

    Zuid 

     A  

     A H V 10 9  

     A V 7 3   

     V 9 4 

   

U bent Zuid en moet 6  maken. De uitkomst 

is met  boer. 

 
Ik gaf u al de tip een goed speelplan te maken 
en dan ziet u, dat u het meteen in de eerste 
slag al goed moet doen. 
 

Op tafel  aas nemen en in de hand de vrouw 

wegdoen om te déblokkeren. U trekt viermaal 

 en vervolgens speelt u  aas. Nu steekt u 

met  9 over naar de 10 van de dummy. Oost 

neemt waarschijnlijk met de heer en speelt 

waarschijnlijk  9 terug. Nemen met het aas 

en nu met  4 naar de 8 op tafel. Op de drie 

hoge  gaan uw  drie  weg en uw contract is 

binnen.   
 

Niet moeilijk toch? Als u in de eerste slag  

vrouw niet weg doet, maakt u uw contract 
nooit. 
 
Hannes 
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Deens avontuur…………. 

 
Mijn Internet bridge activiteiten hebben er toe 
geleid, dat ik door mijn vaste partner op de 
Zône (Johan) werd uitgenodigd om de (bridge) 
vakantie door te brengen in Denemarken, hij 
heeft daar een huis hoog boven in Jutland…en 
daar toog ik dus de 1e dag van de vakantie 
heen, samen met Flossie (mijn hond) per auto. 
Een prachtige omgeving, glooiend landschap 
en nog grotendeels verlaten en ongerepte 
stranden…..een geweldige ervaring. In Skagen 
is een museum met Deense impressionisten, 
een aanrader!! 
En natuurlijk heb ik verse lobster en krab-
klauwen gegeten, hmmmmmm…… 
 
Maar ja…..wat is een vakantie zonder 
bridge….dus 's avonds bezochten we de ons 
omringende dorpjes en stadjes en namen deel 
aan de zomerdrives daar. 
Die beginnen altijd om 7 uur (!) en halverwege 
is er dan een pauze en krijg je koffie met 
gebak en/of broodjes…..best gezellig….er 
wordt heel ontspannen gespeeld…..er hangen 
altijd bidding-boxes aan de tafel, dat kennen 
wij niet, maar het is heel makkelijk, want met 
kleine tafels is het wel vaak veel te vol…. ik 
werd voorgesteld als "mijn Nederlandse net-
friend en we spreken samen Engels". 
De eerste 2 in elke lijn krijgen ook 
meesterpunten, net als bij ons, maar ze 
kennen een iets ander systeem, brons/zilver  
 
 

 
 
 
en goud…(al naar gelang de sterkte van de 
gebeurtenis) en ik ben nu de trotse bezitter 
van zo'n 50 Bronzepoint, goud krijg je voor 
evenementen op nationaal niveau. 
 
 
 
 

 
 
 
 
En mocht U eens een kijkje willen nemen? 
B.C Hirtshals heeft ook een homepage: 
home5.inet.tele.dk/kep/bridge 
 
Alle Denen zijn uiterst vriendelijk en 
behulpzaam en zelfs honden worden overal 
toegestaan, zolang ze niemand overlast 
bezorgen. Over tolerantie gesproken ! 
Mijn verhaal is natuurlijk niet compleet zonder 
een spelletje en dit spel herinner ik me nog het 
beste. 
 

Ik had:   V B x x x x 

   H x x x x 

   H x 

   - 

 

en voor me wordt 1 geopend, ik volg met 1 

en LHO (linker tegenstander) biedt 3SA-pas-
pas……wie A zegt moet ook B zeggen, dus ik 

bied nu 4…een gedecideerde dubbel van 

links, en iedereen past. 
Uitkomst een kleine ruiten voor vrouw en heer 
en hier ziet U het hele spel: 
 
  Partner 

   H x 

   V 9 x x x 

   x x 

   10 x x x 

LHO    RHO 

 A 10 9 x    x 

 A x      x            

 10 x x    AVBxxx 

 H B x x    A V x x x
  Ik:   

   V B x x x x  

   H x x x x  

   H x 

   - 

 
Wat een droomdummy, met 6 ruiten voor het 
neerleggen!! Het spelen was een eitje!! 
Denk niet dat we alleen successen hadden, er 
waren ook flink wat misverstanden, want op 
het Internet heb je het systeem naast je en kan 
je nog eens spieken en de Denen bieden net 
als wij op alles wat los en vast zit.  
Volgende keer verder met mijn belevenissen 
op de Zône. 
 På gensyn..!! 
  Henny (Scoutex)  
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In gesprek met …. 

 
Op een warme zomermiddag word ik door Jan 
& Meta de Vries welkom geheten in hun riante 
flat met een geweldig uitzicht over heel 
Castricum.  
Eerst maar even wat feiten: 
Jan is in 1921 in Amsterdam geboren en 
verhuisde op 16-jarige leeftijd met zijn moeder 
en jongste zus naar Castricum, opleiding: 
HBS-B (1938/39), lid Bricas sinds 1951, in '52 
met Meta (1926) getrouwd ("Alie Teerink en 
Hennie Morelis kwamen nog bloemen brengen 
Jan", brengt Meta in herinnering). 
Jan heeft zo'n 25 jaar in het Bestuur van 
Bricas gezeten, eerst als wedstrijdleider en 
daarna 18 jaar als Voorzitter. 
 
Hoe zag de club er toen uit? 
In het begin waren er zo'n 50 tot 60 leden, 
ingedeeld in 3 afdelingen (schat ik) en we 
hebben altijd op dinsdag gespeeld. 
Na de oprichting in september 1940 vond 
Bricas na de oorlog onderdak bij Hotel Rusink 
(later Kornman), toen nog één of een paar 
seizoenen bij een herberg in Castricum, 
eigenaar Eggers (dat is nu de Rabobank op de 
Dorpsstraat) en daarna bij Broksma, dat was 
toen de beste zaak. Na een aantal jaren ging 
die zaak over in handen van Levering en 
gingen we weer terug naar Kornman. 
We hadden later ook een clubblad,  "De 
Partner".  
 
En hoe was jij als bridger? 
Nou ik ben nogal een felle jongen en ik 
herinner me - ik speelde met Anton Belle - hoe 
we een keer ruzie kregen. Anton pakte z'n jas 
en vertrok en we  hebben hem nooit meer op 
Bricas gezien, maar hij was wel voorzitter, ik 
was toen nl. wedstrijdleider. 
En neem nou het paar Peters/Padt, we 
moesten ze gewoon vasthouden, want anders 
gingen ze elkaar midden in de club te lijf. Ja 
dat kon zó maar gebeuren. Van Kleef/Kossen 
waren dikwijls clubkampioen, tot ergernis van 
enkele anderen. De sluitingsavond was net 
een bruiloft en we gingen niet voor een uur of 
4/5 naar huis. 
 
En je tijd als Voorzitter? Hoe was dat? 
Er waren vaak problemen (tussen de leden), 
die opgelost moesten worden en meestal ging 
dat goed. Ik weet nog dat er in Het Stinkertje 
(Nieuwsblad van Castricum) een stukje is 
geschreven door onze dorpsdichter, Ab van 
Kluiven, met als kop Lijmen Jan…. (Wim Kan  
 

 
 
 
had in die tijd een conférence over de 
toenmalige minister-president Jan de Quay) 
Ook waren er nogal eens spanningen tussen 
Bricas en Bridgekring, die waren toen wat 
sterker (in de bonds 4-tallen) en ik heb dat 
geprobeerd op te lossen door ook daar lid van 
te worden. Maar de laatste keer, dat er in de 
club problemen waren, is het me niet gelukt en 
dat heeft nogal wat deining veroorzaakt, ik ben 
toen opgevolgd als voorzitter door Hans Smalt. 
Bricas is een sterke club en al mijn ouwe 
vrienden zitten daar, maar de manier waarop 
ik het voorzitterschap heb neergelegd,  zit me 
nog steeds dwars. 
 
 

 
 
Jan de Vries en Hans Galavazi 
 
Meta komt er nu ook bij… 
We drinken een kopje thee en om de spanning 
wat te breken, vraag ik Jan hoe hij was als 
jonge jongen….en daar gaan we weer verder, 
want Jan is een gemakkelijk prater……en zijn 
herinneringen zijn heel levendig. 
 
De oorlogsjaren……… 
Ik werkte bij de Gemeente, bij de 
distributiedienst, en dat was natuurlijk heel 
handig voor de Illegaliteit, maar in 1942 werd 

de grond te heet onder m'n voeten en met  

200,-- vluchtgeld (bijeengebracht door 
mensen, die ik had geholpen) ben ik samen 
met een vriend, Guus de Zeeuw, ook een 
distributie-ambtenaar, op weg gegaan naar 
Spanje (of Zwitserland….we wisten het niet 
precies), na 13 dagen passeerden we op 11 
november 1942 (precies op de dag dat 
onbezet Frankrijk uiteindelijk ook bezet werd) 
de Zwitserse grens bij Genève, waar we  
werden geholpen door de Nederlandse consul.  
Ik heb toen 1½ jaar aan de Technische Hoge 
School in Zürich gestudeerd, heb een meisje 
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leren kennen, ben getrouwd en heb een 
dochter gekregen (na de oorlog gescheiden). 
 
In welk jaar zitten we nu? 
In 1943….we waren geïnterneerd in het 
Nederlandse kamp in Cossonay en ontmoetten 
daar Erik ten Raa met wie we verschillende 
vluchtpogingen hebben ondernomen (naar 
Italië, gegrepen en weer teruggebracht) en 
naar Spanje….we reisden toen  apart met een 
"passeur".. (iemand die je door de Pyreneeën 
bracht), mijn vrienden is het wel gelukt, maar 
mij niet. Ik werd gepakt door een 
grenspatrouille en teruggebracht naar de 
gevangenis in Genève en toen weer naar 
Cossonay. Ik heb ze beiden na de oorlog weer 
teruggezien. Inmiddels had ik het aan m'n 
maag gekregen. 
Uiteindelijk gingen we met zo'n 400 man per 
trein op weg (we reden 's nachts) door het 
Vrije Frankrijk naar Engeland, vanuit Le Hâvre 
naar Portsmouth, ik was weer ziek en viel 
tijdens het appèl flauw, er werd paratyphus 
geconstateerd en ik heb toen 3 maanden in 
een "isolation-hospital" in Weymouth gelegen, 
ik woog nog maar 90 pond. Maar het erge 
was, dat de hele vloot werd geconsigneerd, je 
kan je wel voorstellen wat alle jongens 
dachten... dat betekende aan boord blijven !!!! 
 
En toen kon je dus eindelijk naar 
huis……?? 
Oh nee, ik had me gemeld als vrijwilliger bij het 
KNIL,  ik was hersteld en kon weer 
verder….dus weer ingescheept en via het 
Panamakanaal naar Nieuw Zeeland (voor 
reparatie) en daarna  Australië.  
In October 1945 naar Indonesië, en dat was 
weliswaar bevrijd, maar achter elke boom zat 
nog een plopper (Meta's woorden) en daar heb 
ik Meta leren kennen. Meta was in 1938 in 
Surabaya gekomen - haar vader werkte bij de 
Marine - en had 3 jaar in een kamp op midden-
Java gezeten. Na de bevrijding (ik was toen 19 
en woog nog maar 70 pond) werden we 
ondergebracht in een school in Batavia, maar 
als je 's avonds naar de w.c. moest, kroop je 
op je buik door de gang (de school was 
helemaal van glas), want dan werd er nog 
steeds op je geschoten. Ik kreeg amoebe-
dysenterie en werd terug naar Nederland 
gestuurd, en heb toen bij familie in Akersloot 
gewoond.  
 
En jij Jan? 
Ik ben op 13 augustus 1948 met "De Groote 
Beer" in Holland teruggekomen, ik weet nog 

dat het maar 13 was, we stonden te rillen aan 

de railing. Ik was inmiddels bevorderd van 

sergeant tot vaandrig, ik had daar 2 jaar een 
peloton vrachtauto's geleid, maar bij aankomst 
en demobilisatie was ik weer gewoon 
sergeant. Ja, de behandeling is niet altijd even 
netjes geweest. 
In november kreeg ik een baan bij de 
Incassobank in Amsterdam en begin '49 bij 
Hoogovens en daar heb ik tot mijn 
pensionering in 1986 gewerkt (Ik ben een 
echte "Hoogoven"-man). 
 
 
Ik dacht eigenlijk dat je in Indonesië had 
gewoond? 
Nee hoor….of eigenlijk wel ja….want ik kreeg 
via Hoogovens daar een baan aangeboden, 
later werkte ik voor U.S. Steel en in 1989 
hebben we een huis gekocht in Bogor, het 
vroegere Buitenzorg, officieel was dat eigenlijk 
niet toegestaan, we hebben toen ons huis in 
Castricum verkocht en dit appartement 
gekocht. (noot van Uw verslaggeefster: Overal 
is Jan en Meta's passie voor Oosterse kunst 
zichtbaar, een collectie prenten, meubels 
uitgevoerd in prachtig houtsnijwerk, een 
gamelan,  een gong, beelden en snuisterijen, 
te veel om op te noemen). Opvallend is dat er 
nergens planten staan. 
 
Nee, dat is te lastig……… 
Hoezo???? Nou, we kunnen nu op elk moment 
de deur achter ons dichttrekken en op reis 
gaan. Als je 80 bent? Daar moeten Jan en 
Meta om glimlachen, ze hebben tijdens hun 
leven wel geleerd wat afzien is, ze vertellen 
dat ze net een prachtige reis hebben gemaakt 
20 dagen per trein door Zuid-Afrika, en ja dat 
was afzien, want overdag waren er 
bezienswaardigheden en 's nachts reed de 
trein (van slapen kwam dus niet veel terecht). 
Gelukkig werd de reis afgesloten met een 
weekje bijkomen op een droomeilandje voor 
de kust bij Mozambique, volgens Jan een soort 
"bounty"-eiland. 
 
 
Eigenlijk kwam ik over bridge praten en dat is 
(in zo'n kleine 4 uur) uitgegroeid tot het leven 
van  twee mensen, die zó veel meer  hebben 
te vertellen, en me met een grote dosis humor 
en relativeringsvermogen, hierin hebben laten 
delen. 
Dank je wel Jan en Meta…het ga jullie 
goed!!!!!! 
 
Henny Schoute 
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Speelfiguren 

 
Onderstaand treft u weer een aantal 
speelfiguren aan. De bedoeling is altijd zoveel 
mogelijk slagen proberen te maken, of de 
grootste kans op een x aantal slagen te 
maken. Soms wordt, indien van toepassing, 
ook de zogenaamde safety-play vermeld. 
Deze keer gaat het wederom om de 7 kaart fit. 
Deze zijn niet de makkelijkste, gelukkig maar. 
Hier gaan we dan. 
 
1)                     B 9 8 
                            N 
                        W   O 
                            Z 
                       A H 6 4 
 
Hoe speelt u deze figuur aan voor de grootste 
kans op 4 slagen? U heeft entrees in beide 
handen. En wat is de juiste safety-play voor 3 
slagen? 
 
2)                     B 9 2 
                           N 
                       W   O 
                           Z 
                      A H 7 4 
 
Wederom moet u 3 slagen proberen te maken. 
Hoe pakt u dat dan aan? 
 
 
3)                     A 4 2 
                           N 
                       W   O 
                           Z 
                      H B 9 3 
 
Wat is de correcte speelwijze voor de grootste 
kans op het maken van alle slagen? 
En wat is de safety-play voor de grootste kans 
op het maken van 3 slagen? 
 
4)                       H 7 
                           N 
                       W   O 
                           Z 
                     A 10 9 8 6 
 
Dezelfde vraag als hierboven, wat is de beste 
speelwijze om zoveel mogelijk slagen te 
maken? 
 
 
 

 
 
 
 
5)                      H 9 5 
                             N 
                         W    O 
                             Z 
                        A 10 6 3 
 
Wat is de beste kans voor het maken van 4 
slagen? En voor 3 slagen?  
 
ANTWOORDEN: 
 
1)   
Voor de grootste kans op 4 slagen speelt u uit 
Noord de boer voor en snijdt: vervolgens 
 - als de boer door Oost gedekt is, snijdt u 
vanuit Noord in de 2e ronde nogmaals met de 
9. 
- als de boer door West is genomen, slaat u 
daarna het aas en de heer. 
 
Safety-play: om 3 slagen te maken speelt u 
eerst het aas, daarna  een kleintje naar de 9.  
 
2)  
U begint met het aas of de heer en speelt 
daarna een kleintje naar de 9. 
 
3) 
U speelt eerst het aas. Vervolgens speelt u 
een kleintje naar de boer. In de 3e ronde legt u 
de heer op tafel. 
 
Safety-play voor de grootste kans op 3 slagen: 
Eerst de heer spelen, daarna een kleintje naar 
het aas. In de 3e ronde vanuit Noord een 
kleintje spelen en eventueel in Zuid de boer 
leggen. 
Deze speelwijze biedt een extra kans om Vx 
bij West op te vangen. 
 
4) 
Vanuit Zuid een kleintje naar de heer en 
vervolgens een kleintje naar het aas. Daarna 
speelt u  de 10 na. 
 
5) 
De enige kans op alle slagen is als VB sec zit, 
dus het aas en de heer slaan. 
Voor de grootste kans op 3 slagen speelt u 
vanuit Zuid een kleintje naar de 9. Daarna 
speelt u de heer en als West en Oost beiden 
bekennen slaat u daarna het aas. 

  
Frank Rakké 
 



Ups & Downs september ’99 Pagina 28 

Bericht van Forbo  



Ups & Downs september ’99 Pagina 29 

The Classic Lady 
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Clubinformatie (1) 

 
Bestuur van BRICAS: 
Jan Braams   voorzitter     650358 
Agaath Ruinaard  secretaresse     650918 
Karl Gregorius   vice-voorzitter, penningmeester   653703 
Louise Bouwen   technische zaken    671956 
Marjan ter Laare  lid      656029 
Albert Rusch   lid      654907 
Han Weisscher   lid      651630 
 
Technische commissie: 
Rob de Beer   voorzitter     651920 
Louise Bouwen         671956 
Peter Meulenkamp  W.L. dinsdag + afzeggen   650109 
Jean Meisner   W.L. woensdag + afzeggen   655850 
Theo Rakké   W.L. donderdag + afzeggen   657342 
Cees Koster         659505 
Joop Bruijnse   coordinator buitengebeuren`   656487 
 
Administratie Meesterpunten: 
Joop Bruijnse         656487 
 
Ereleden: 
Mw. Hennie Morelis, Mw. Alie Teerink, Hr. Joop Bruijnse 
 
Redactie “Ups & Downs”: 
Gert-jan Bremer        656723 
Hennie Schoute        252979 
Frank Rakké         652022 
 
Copy aanleveren: 
Softcopy op diskette of via E-mail     gbremer@worldonline.nl 
Hardcopy tekst in twee kolommen, lettertype Arial 10  hschoute@casema.net  
Copy bij voorkeur aanleveren als softcopy   FJG.Rakke@wxs.nl 
 
Website BRICAS      www.members.tripod.lycos/bricas 
 
Overig: 
Extra afzeggen donderdag Nank Dekker     657038 
Banknummer BRICAS  VSB 84.12.13.720 
 
Speelgelegenheid: 
Ontmoetingscentrum Geesterhage, Geesterduinweg 3, 1902 CB Castricum       650324  
 
Sluitingsdata copy -    Verschijningsdata Ups &Downs: 
2 oktober 2001  - 16 oktober (Notulen en vlugschrift) 
4 december 2000 - 18 december 2000 
12 februari 2001  - 26 februari 2001 
14 mei 2001  - 28 mei 2001 
 
 

mailto:gbremer@worldonline.nl
mailto:h.schoute@wxs.nl
mailto:FJG.Rakke@wxs.nl


Ups & Downs september ’99 Pagina 31 

Clubinformatie (2) 

 
 
Opleidingen commissie: 
Arend den Harder        654429 
Bert Huijpen         233770 
Karl Gregorius         653703 
Marian ter Laare        656029 
 
“Lief en Leed” commissie: 
Suze Braams   Dinsdag     650358 
Fenny Deelstra   Woensdag     654386 
Liesbeth Aarnts   Donderdag     651422 
 
Controle comissie: 
Mw. Gelauff, mw. Broens, mw. Braams, mw. Zonneveld, hr. Morcus (dinsdag) 
Mw. ten Broek, mw. van Dulm, mw. Tierolf, hr Kemp (woensdag) 
Mw. Gelauff, hr. Hollanders, hr. P. Baltus, hr. N. Dekker (donderdag) 
 
Feestcommissie: 
Ans Eichhorn 
Rita ten Broek 
Loes Fris 
Marian ter Laare 
 

Invallers 

 

Naam Telefoon Inval avond Lijn 

Marjan Broens 0251652392 Woensdag/donderdag C, D 

Marcel Twisk & 
Willem Roemer 

0251653215 
0251652707 

Dinsdag B, C  
(ook als losse invaller) 

Mw. Clarijs 0251653393 Woensdag A, B, C 

Mw. v/d Vooren 0251658824 Dinsdag, Donderdag B, C 

Mw. Rond 0251654204 Dinsdag B, C 

Elinor Geerlofs 0251654979 Dinsdag A, B, C, D, E 

Gert-jan Bremer 0654758908 / 656723 Donderdag A, B 

Leden zoeken partners 

 

Naam Telefoon Avond / dag Lijn 

Peter Hartsema 0251653897 Woensdag C 

Hannie Zijlstra  Di / Wo /Do  
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