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Beste vrienden en vriendinnen,
Toen Raf mij op het laatste clubdiner vertelde dat hij het spijtig vond dat Bridgeclub Lier geen eigen
clubblad meer had en dat zelfs de kleinere clubs uit de omstreken een nieuwsbrief of iets dergelijks
hadden, antwoordde ik hem dat het verzorgen van een clubblad veel werk is en misschien nog
belangrijker, veel engagement vraagt van de clubleden zelf. Ik heb voor Bridgeclub Pieterman een
tijdje een dergelijk clubblad verzorgd en zelfs in een club van meer dan 300 leden was het soms
zoeken naar geschikte artikels om te ‘publiceren’. Gelukkig kon ik daar rekenen op een kleine kern
van medewerkers/reporters/journalisten, die regelmatig hun artikeltje schreven en binnenbrachten. Ik
had een beetje schrik dat in de kleinere Lierse club de toevoer van artikels te beperkt zou zijn om een
clubblad regelmatig te laten verschijnen. Ikzelf kon toch niet elke keer het hele blad volschrijven…
Toch bleef het idee hangen… Ik had er vroeger al aan gedacht dat het wel tof was, zo’n clubblad.
Vroeger werd er een 6SRHWQLN uitgegeven die over het reilen en zeilen in onze club verhaalde. Deze is
dan wel een stille dood gestorven, maar heeft toch een tijdje kunnen bestaan. Trouwens als ik er op
voorhand van uitging dat het niet zou lukken, dat er geen respons zou komen, dan gaf ik de misschien
wel geïnteresseerde medewerkers geen kans ! Ik had trouwens al wat materiaal bijeengezocht, dat al
wel in Pieterman Info was verschenen, maar dat onze clubleden (buiten Carine, sorry) nog niet hadden
gelezen. Waarom het dus niet eens proberen… ?
En zo is de nieuwe PLQL632(71,. geboren. Een eerste nummer is klaargestoomd, met nieuw en wat
ouder materiaal. Ik hoop dat het blad voldoende levensvatbaar zal zijn. Maar daarvoor is het echt
nodig dat jullie regelmatig een artikeltje schrijven en binnenbrengen ! De PLQL632(71,. is immers
een blad voor en door jullie allemaal. Het speelt echt geen rol waarover het gaat: een leuke gift, een
anekdote over een carré-match, een straf verhaal, een sfeerbeeld van een tornooi, een
beginnerservaring, een opinie…
Ik reken op jullie allen.

Groetjes en veel plezier met dit eerste nummer,

Dries.
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Monique Mertens en Wanda De Deyne zullen tot de volgende verkiezingen het bestuur versterken
om het ontslag van enkele bestuursleden op te vangen.
(1.(/('$7$
Enkele data van clubactiviteiten werden vastgelegd. Noteer alvast in je agenda’s de volgende data:
20 december 1998:
Sinterklaasbutler
21 maart 1999:
Pallietertornooi
19 juni 1999:
Algemene Vergadering (met verkiezingen) en clubdiner
27 juni 1999:
Fietstocht
%(*,11(56725122,
De eerste vrijdag na het Starttornooi van Beveren zal B.C. Lier een tornooi voor eerstejaars
beginners inrichten. Verdere informatie volgt.
217/(1(19$10$7(5,$$/
Het ontlenen van materiaal aan leden om thuis een tornooitje te organiseren is in onze club
mogelijk. Wel zal er in de toekomst beter over worden gewaakt dat het ontleende materiaal ook
terug komt, wat in het verleden niet altijd zo is geweest. Daarom zal in het vervolg een
ontleningsformulier moeten worden ingevuld, waarop staat vermeld wie welk materiaal ontleent.
Meer informatie te verkrijgen bij onze materiaalmeester Roger.
&/8%725122,(1
Er komen de laatste tijd meer klachten binnen, dat het tornooi niet meer soepel verloopt en dat er
regelmatig op spelers moet worden gewacht die de klok niet respecteren. Daarom zal door de
tornooileider vanaf nu er strenger op worden toegekeken dat het schema van het tornooi wordt
gevolgd en dat de giften op tijd worden gespeeld. Een verwittigd man/vrouw is er twee waard.
Verder wordt er ook gevraagd dat de spelers na het tornooi niet alleen de biddingboxen terug naar
hun plaats brengen, maar ook de giften en de loopkaarten terug naar de centrale tafel brengen. Dank
bij voorbaat.
Tot slot wordt er de aandacht op gevestigd dat de plastieken biddingboxen, die eventueel worden
gebruikt, na het tornooi terug moeten worden gebracht naar het bureautje en ze niet mag laten staan
in de zaal.
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Het is spijtig te moeten vaststellen dat na de competitiematchen niet steeds al het materiaal wordt
opgeruimd. Daarom wordt een oproep gedaan om in het vervolg hier beter op te letten.
%5,'*(.$/(1'(5
Er is een nieuwe bridgekalender uit waarvan de opbrengst naar de jeugdwerking gaat. Meer
informatie bij Eric Smets.

$5%,7(5
Je hebt het waarschijnlijk al in Bridgecontact gelezen: er zijn enkele wijzigingen in de
arbitrageregels. Toch nog even ter herinnering:
•
•
•
•
•

Jacobytransfers worden niet meer gealerteerd, zowel na 1ZT als na 2ZT openingen.
Stayman wordt niet gealerteerd als hij klassiek is, d.w.z. als hij minstens één vierkaart majeur en
8-9 HP (dus sterk) belooft. Andere Staymans moet men wel alerteren. Het antwoord van 2♥
mag ook een vierkaart schoppen beloven.
4ZT wordt nooit gealerteerd, wat ook de betekenis is.
Zwakke twee in harten of schoppen moet niet meer worden gealerteerd op voorwaarde dat hij
een zeskaart bevat. Populaire varianten zoals Muiderberg nog wel. Ook een sterke twee in de
kleur zelf moet niet worden gealerteerd.
De regel van 18 moet altijd worden toegepast voor een opening op één-niveau, ook voor een
(zwakke) 1ZT-opening.
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•
•

De club heeft onlangs twee clubleden verloren. Michel Wouters en Jef de Jongh overleden
beiden recent. De club biedt zijn oprechte deelneming aan aan hun familieleden en vrienden.
De moeder van Marijke Huysmans is op 5 december 1998 op 76 jarige leeftijd overleden. De
club biedt zijn innige deelneming aan aan haar familieleden en vrienden.

0LFKHO:RXWHUV
1953 - 1998
Net 45 jaar geworden en totaal onverwacht overleed Michel op 28 augustus 1998.
Michel speelde bridge zoals hij leefde: hevig, totaal geëngageerd, helemaal ingesteld op competitie,
keihard voor partner en tegenstander. Maar daarbuiten was hij een toonbeeld van vriendelijkheid en
gulheid - bereid om iedereen te helpen. Zo zal hij in onze herinnering verder leven, net zoals bij zijn
medewerkers in het bedrijf dat hij van de grond af opbouwde.
Michel was de sterkste bridgespeler van onze club, met een grote theoretische bagage en een
bliksemsnel doorzicht in de meest ingewikkelde situaties.
Onze club heeft overigens heel wat aan hem te danken. In 1976 werd hij voorzitter (jawel, amper 23
jaar oud !). Met z'n kenmerkend dynamisme hervormde hij meteen het clubbestuur en stampte in
1977 ons groot Pallietertornooi uit de grond dat sindsdien één van de klassiekers in Vlaanderen is
geworden.

-HI'H-RQJK
1938-1998
Jef behoorde tot de kleine kring die in 1968 onze club gesticht heeft en hij is dertig jaar lang onze
clubavonden trouw gebleven.
Jef beschrijven als bridger is eenvoudig: hij was een echte natuurkaarter ! Aan ingewikkelde
theorieën had hij lak, maar aan tafel miste hij geen slag, niet als leider en niet in verdediging.
Fenomenaal was z'n geheugen; als je in de après-bridge er niet meer uitkwam, dan moest je maar
vragen: "Jef, hoe zat die gift weer ... ?" Hij keek dan even in de verte om vervolgens zowat alle 52
kaarten netjes te situeren !
Eerst met Dolf Sola als partner en later met Michel Wouters heeft hij vele malen het
clubkampioenschap gewonnen. En daarmee was Jef de meest gelauwerde speler van onze club.
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Eric Smets
Michel en Jef waren zonder twijfel het sterkste paar dat onze club ooit gekend heeft. De laatste jaren
vormden zij het ankerpaar in het eerste team van Elckerlyc, dat amper enkele maanden geleden op
een haar na de promotie naar de hoogste afdeling miste. Voorheen speelden ze in de eerste ploeg
van Lier waarmee ze verreweg de beste prestatie van onze club neerzetten: in 1991 verrijkten ze ons
clublokaal met de "Beker van Vlaanderen", een competitie waaraan alle Vlaamse topteams
deelnemen.

De winnaars van de Beker van Vlaanderen in 1991 (vlnr): Dolf Sola, Roger
Van Engelen, Michel Wouters en Jef De Jongh.
Michel Noord Jef

Zuid

pas
pas
pas
pas

1ZT
2♦
3ZT

1ZT:
2♣:
2♦:
2♥:

pas
2♣
2♥
pas

pas
pas
pas
pas

15-17
Puppet Stayman
minstens één 4-kaart (geen 5-kaart) majeur
4-kaart schoppen

Sterk in alle onderdelen van bridge, was hun
krachtigste wapen de verdediging, meteen ook het
moeilijkste onderdeel van ons spel. Dat mocht menig
"lijder" ondervinden, waaronder deze:
Michel (west) en Jef (oost) kijken naar volgende
biedreeks die zich afspeelt in een parentornooi.

We gaan het spel tweemaal spelen, eenmaal in de
stoel van Michel en daarna met de kaarten van Jef.
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Michel
♠BT9
♥VB98
♦B94
♣V94

♠HV73
♥763
♦63
♣H765
N
W O
Z
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... kwam ♥V uit en er ontspon zich volgend scenario:

Slag 1: ♥V, Jef ♥5, leider ♥H.
Slag 2: ♠2 van leider voor ♠H van dummy, ♠4 bij
Jef
Jef.
Slag 3: ♦3 uit dummy, ♦8 bij Jef, voor ♦H van
leider.
Leider
Slag 4: ♠A van leider, iedereen bekent.
Slag 5: schoppen naar ♠V van dummy, iedereen bekent weer braafjes.
Slag 6: de 13e schoppen van dummy waarop Jef ♥4 bijspeelt en de leider ♥2...
Welke kaart los je nu ?
Om daarop een antwoord te vinden moet je nu doen wat altijd en absoluut nodig is in verdediging:
voortdurend de hand van partner en leider uittellen en die telling slag na slag bijstellen. Wat weten
we van de leider ? Al heel veel !
1. Hij had 16 of 17 punten; met 15 punten zou hij 2ZT geboden hebben en niet 3ZT.
2. Zuid heeft een 4-kaart harten met daarin ♥AH. Als Jef (met een doubleton harten) één van die
honneurs zou hebben, dan had hij die in de eerste slag gespeeld om de kleur niet te blokkeren.
De leider heeft ook ♥10, want die kaart zou Jef weerom in de eerste slag bijgespeeld hebben. Je
belooft toch minstens ♥VB9x met je uitkomst !
3. Verder heeft de leider drie schoppen van het aas.
4. Hij viel ook de ruiten aan in de derde slag en liet toen ♦H zien.
We hebben al 14 punten bij de leider gezien: ♠A, ♥A, ♥H en ♦H !
Vraag 1: wie heeft ♦A en wie heeft ♣A ?
Antwoord: de Jef ! Leider kan namelijk geen van die twee azen hebben, tenzij hij met 18 punten
1ZT opende.
Vraag 2: wat is de meest waarschijnlijke verdeling van de leider ?
Antwoord: een 3-4-4-2. De 4-kaart ruiten is niet zeker, hij kan ook een 3-3 mineur hebben; toch is
het veel waarschijnlijker dat hij 4 ruiten heeft omdat (1) een 4-4-3-2 sowieso tweemaal meer
voorkomt dan een 4-3-3-3 en (2) omdat de leider ruiten aanviel en niet klaveren.
Vraag 3: de leider heeft nog 2 of 3 "onbekende" punten. Welke honneurs kunnen dat zijn ?
Antwoord: ♣B en ♦V. Die laatste kaart moet hij zeker hebben, want zonder die vrouw komt hij niet
aan 16 punten. Nu kan je het hele spel al behoorlijk reconstrueren, met tussen haakjes de kaarten
waar nog onzekerheid over bestaat:



Michel
♠BT9
♥VB98
♦B94
♣V94
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♠HV73
♥763
♦63
♣H765
N
W O
Z
♠A52
♥AHT2
♦HVxxx
♣(B)x(x)

Vraag 4: hoeveel slagen kan de leider vrij zeker
maken ?
Jef
♠864
♥54
♦Axxx
♣A(B)xx(x)

Antwoord: acht ! Vier in schoppen, ♥AH en ♦HV.
Vraag 5: welke kaart werp je nu af op de 13e
schoppen ?
Het antwoord is nogal simpel: ♥8, daar is geen
gevaar bij omdat de leider zelf een hartje loste en
omdat je toch nooit op tijd aan slag komt om je
harten te ontwikkelen.

Intussen gaat het spel verder...
Slag 7: ruiten uit dummy, ♦2 bij Jef, ♦V bij de leider.
Slag 8: ♦5 van leider, je haalt ♦B, in dummy verdwijnt ♥3 en bij Jef ♦7.
Het is nu zeker dat de leider een 3-4-4-2 heeft. Waarom ?
Omdat je (denkelijk) goed gelet hebt op het "zetje" dat partner je gaf: hij speelde in volgorde ♦8 en
♦2, wat wijst op een even aantal kaarten (dus vier) bij Jef. Waarom zou hij dat anders gedaan
hebben ?

Michel
♠♥B9
♦♣V94

♠♥7
♦♣H765
N
W O
Z
Leider

Terwijl je zwoegend zit te peinzen, zie je nog dit:
Je bent aan slag, de kaart die je nu speelt zal
beslissend zijn. Welke kaart leg je op tafel ?
Jef

Antwoord: van harten kan geen sprake zijn, dan geef
je de leider z’n ♥10 cadeau.
Dus klaveren. Maar welke klaveren ? Het is nog
altijd mogelijk dat de leider ♣B heeft !

Het antwoord hierop gaan we vinden als we eerst het spel nog eens afwikkelen vanuit de Jef-stoel.
-()
Hij zag uiteraard hetzelfde scenario en kon al evengoed de hand van de leider samenstellen na zes
slagen:
1. ♠A derde
2. ♥AH vierde; niet zeker, zal je misschien denken, want van AVB zou Michel ook de vrouw
uitkomen. Maar Jef geloofde terecht niet dat z’n partner van onder ♥A zou uitkomen tegen een
leider die een vierkaart in die kleur beloofde.
3. ♦HV vierde.
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Wie heeft ♣V ?
Antwoord: Michel uiteraard. Want de leider heeft al 16 punten getoond ! Op de dertiende schoppen
besloot Jef om een harten te lossen; hij riskeerde niet om een ruiten te lossen en ook een klaveren
was riskant.
+(7(,1'63(/

Michel
♠♥B9
♦♣V94

♠♥7
♦♣H765
N
W O
Z
♠♥AT
♦T
♣83

Jef
♠♥♦A
♣ABT2

Na 8 slagen is Michel aan slag geraakt terwijl ze nog
maar één slag kregen (♦B) en de leider zeven. We
kunnen nu net zo goed met "open kaarten" verder,
want we hebben alles netjes uitgeteld:
Michel is aan slag, maar die weet uiteraard niet dat
Jef ♣B10 heeft. Als Michel nu harten speelt, dan
haalt de leider zelfs een overslag: hij maakt ♥10 en
♥A (9e slag) en speelt ♦10 waardoor Jef ingegooid
wordt en ♣H nog slag moet geven !
Dus moet Michel klaveren spelen.

Maar welke klaveren ?
Antwoord:
-

als de leider ♣Bx heeft dan zal hij altijd een klaverslag maken plus ♥A; tenzij Michel een kleine
klaveren terug speelt, de leider verkeerd kiest en ♣H legt in de hoop dat Michel ♣A heeft.
als hij ♣10x heeft dan zal de leider de terug gespeelde klaveren laten lopen zodat Jef ♣B, ♦A
en ♣A kan maken; maar hij moet dan de laatste twee slagen laten gaan: ♣H en ♥A. Michel zou
♣V kunnen spelen, maar dat is riskant omdat de leider nog ♣B kan hebben zodat hij het
contract cadeau krijgt: ♣V wordt dan gedekt met ♣H zodat de leider nog ♣B en ♥A maakt.

De keuze lijkt onoplosbaar, maar er is een bijkomende hint: je speelt een parentornooi waarin elke
extra slag het verschil tussen een top of een gemiddelde kan maken.
Jef, zo redeneert Michel, weet dat ik ♣V moet hebben. Daarenboven kan Jef ♣B10 hebben en in dat
geval gaat de leider zelfs twee down !
Hoe kan dat ? Welke klaveren speelde Michel ?
Antwoord: ♣9 ! Nu kan de leider geen kant meer op:
-

-

ofwel legt hij meteen ♣H. Zo gebeurde het ook in werkelijkheid; Jef plakte daar z'n aas op en
speelde zonder verpinken ♣2 naar ♣V van Michel die met ♣4 de laatste drie slagen offreerde
aan Jef: 2 down.
ofwel duikt de leider, en dan laat Jef de slag rustig aan Michel in de wetenschap dat die toch ♣V
heeft. Michel gaat door met ♣V zodat de leider onverbiddelijk geslacht wordt.
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Noteer terloops dat, als Michel in de negende slag ♣4 zou spelen, de leider z’n contract weer kan
maken: hij duikt in dummy, Jef komt aan slag met ♣10, kan nog ♦A maken (klavertje weg in
dummy) en ♣A, maar dan is het liedje uit !
En met ♣V terug kan de leider de schade beperken tot één down: ♣V duiken, Michel klaveren
verder zodat Jef aan slag komt met ♣10, ♦A (hartje weg in dummy) en Jef moet met ♣AB nog een
slag geven aan ♣H.
Dit contract -2 spelen is verfijnde verdediging ten top gedreven ! Als je dus ooit een bordbriefje
openvouwt en je ziet zulke "onmogelijke" score, zeg dan niet te gauw: 't is weer een ... sukkelaar !
Misschien moest die arme leider wel opboksen tegen een topverdediging.
Trouwens ... de "lijder" die door Jef en Michel zo deskundig gekraakt werd, is één van de beste
spelers van België !

7866(1'225$=(195$$* 
Carré-match Lier – Heracles, tweede helft, gift 27, gesloten zaal:
De tegenstanders bieden er duchtig op los en na azenvraag biedt de Oostspeler rustig 7♥. M. heeft
twee azen in de hand, waaronder troef aas en vindt het tijd om te dubbelen. De oostspeler corrigeert
(?!) naar 7ZT dat door D., die zelf ook nog een aas heeft en mag uitkomen, opnieuw gedubbeld
wordt. Resultaat: 7ZT gedubbeld voor min drie: +500 punten. Aangezien Lier bij de helft reeds 1812 voorstond dachten M. & D. dat de match nu wel helemaal gespeeld zou zijn. Ze hadden de gift
daarvoor wel een 5♥ laten maken (op een dubieuze manier, de arbitrage over die gift volgt nog),
maar deze gift zou toch weer veel goedmaken…
(wordt vervolgd)
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Gezocht
Voor onmiddelijke indienstneming

Redacteur/Reporter
Voor een tijdschrift met een mooie oplage.
Interesse in bridge gewenst.
Taakbeschrijving:
Schrijven van reportages of artikels over
annekdotes, giften, mensen, enzoverder die liefst
iets met bridge te maken hebben….
Solicitaties bij:
Redactie PLQL632(71,.
p/a Dries of Marc

7866(1'225$=(195$$* 
Carré-match Lier – Heracles, tweede helft, gift 27, open zaal:
R. heeft 16 punten in de hand met een mooie zeskaart schoppen. Tot zijn verbazing opent zijn
partner T. 1♥. R. biedt 1♠ waarop T. 2♦ herbiedt (12 tot 17 punten). R. biedt vierde kleur 3♣
(forcing en vraagt steun schoppen of stop klaveren), waarop T. vlotjes 3ZT biedt. Nu krijgt R. wel
échte slemambities en hij biedt 4ZT azenvraag waarop hij het antwoord 5♦ krijgt, 0 of 3 azen. R.
gaat vlot door met 5ZT herenvraag waarop hij opnieuwe 0 of 3 heren krijgt. Zelf heeft R. één aas en
één heer en dus zijn alle azen en heren binnen (?! – drie azen en drie heren zijn reeds 18 punten en
die kan partner gezien zijn bieding niet hebben !). R. legt vlot aan in 7ZT…. dat wordt gedubbeld
aangezien er…
… drie azen buiten zijn. T. speelt het contract schitterend en ondanks de drie azen buiten gaat hij
slechts twee slagen down. Resultaat: -300 punten.
Ondanks dat Lier bij de helft 18-12 voorstond, dachten R. & T. dat de match nu wel helemaal
gespeeld zou zijn. Ze hadden de gift daarvoor nog een 5♥ down-gespeeld en deze gift zou hun lot
helemaal bezegelen. Als ze er nog van af kwamen met 12-18 zou het goed zijn …
(wordt vervolgd)
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Dries Van den Eynde

13.55h

14.10h

14.45h

15.30h

16.15h

17.00h

17.45h

17.50h

18.30h

19.30h
21.00h

……?

Spijtig genoeg hebben een aantal paren in laatste instantie afgezegd of zijn gewoon niet
komen opdagen, zodat we maar met 24 paren van start zijn gegaan, gelukkig zonder bye
(dank je, Linda en Ebi). Terwijl mijn partner Roger met Ludo de inschrijvingen doet,
bereid ik me al met een paar pintjes voor op de komende kroegentocht.
De eerste kroeg: Het Sterk Water. Geen goed idee vind ik om direct hier te moeten
beginnen. Roger drinkt een koffietje, ik probeer toch maar eens een Blauwe Duif. Een
heel goed idee… Ondanks het feit dat Luc en Monik, spijtig genoeg, met de messen op
tafel speelden, probeerden we er toch een gezellige tafel van te maken. ’t Is toch
kroegentocht nietwaar ?
Terug naar af, of beter, terug naar ’t Schaeckbert. Twee lieve dames van Rivièra geven
ons enkele goede giften, die we als thuisspelers dankbaar aanvaarden. Een palmke kan
ons plezier enkel vergroten.
Dan maar naar het Groenhuis, waar onze invallers samen met Max, geen terriër maar wat
was het nu weer wel ?, al ongeduldig zitten te wachten. Geen palm hier en dus nog maar
eens geswitched en een bolleke besteld.
En dan naar ’t Goed Voorbeeld. Eerder een voorbeeld voor ons van hoe het mis kan gaan
! Luc en Freddy waren ietsje te sterk voor ons. Een 1♦ gedubbeld laten maken, terwijl er
voor ons 3ZT in zit is niet zo’n goed idee. Dan in een 3ZT zitten terwijl 6♠ op tafel ligt is
ook al niet schitterend. En tot overmaat van ramp speelt Luc een 3ZT op een hele mooie
wijze, zodat er nog een nulletje bijkwam. Met een bolleke werd de nederlaag echter rap
doorgespoeld.
In ’t Kruiske onze voorzitter en zijn lieve vrouw tegengekomen. Den Dimi, of is’t nu toch
den Tom, serveerde onze frisse bollekes. Na een 1♣ opening in 3ZT terecht gekomen.
Vond Frank het toch nog nodig om klaveren te starten zeker. Nog een losse nul aan ons
broek !
Aangezien we van die lange wandelingen door Lier dorst hadden gekregen, even bij den
Hugo langsgelopen. Na een verfrissend palmke bleek dat niemand ons daar nodig had !?
Dan ons maar naar de Gummarus gespoed, waar…
Min en Annemie al aan het wachten waren. Als bijna enigen boden we een mooie 6♦
contract, met weinig punten, en vonden we het 5♥ redbod, waarop de tegenpartij 5♠
bood voor ééntje down. Sorry dames, ik weet ook niet waarom de andere bridgers dit niet
boden…
Tot slot maar terug naar den Hugo in de Mort Subite, waar we het mochten opnemen
tegen de latere winnaars Carine en Filip. Geen commentaar. Toen later ook nog Wanda en
den Beuk binnenvielen nog een klein feestje gebouwd.
Terug in ’t Schaekbert gesukkeld en na de uitslag waren er de heerlijke mosselen. De
mosselen waren nog maar eens subliem, dank je Jacqueline.
Zoals het een echte kroegentocht betaamt nog maar eens een andere kroeg opgezocht en
ons terug naar het ’t Kruiske begeven, waar nog vele sporten werden beoefend, zoals daar
zijn sjotterkes, flipperen, dansen, zelfs gewichtheffen…
Hips, ik hoop dat het morgen meevalt….

PLQL632(71,.QURNWGHF
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7866(1'225$=(195$$* 
Carré-match Lier – Heracles, tweede helft, gift 27:
Nabespreking na de match:
Resultaat gesloten zaal:
Resultaat open zaal:
Totaal

+500 punten
-300 punten
+200 punten

Of hoe je in een carré-match 7ZT gedubbeld speelt met drie azen buiten en toch nog 200 punten op
de gift schrijft !!
Toch lijkt het handig als R. en T. in het vervolg de afspraak maken dat wanneer één partner
slemambities heeft getoond en azen vraagt waarop het antwoord 0 of 3 azen komt, hij aanneemt dat
dit nul azen zijn en zo snel mogelijk afblaast. Wanneer het toch drie azen blijken te zijn is het aan
de antwoorder om toch de slem vol te maken…
(wordt vervolgd)
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685),1·685),1·685),1·
Internet is in. Uitspraken als ‘surfen op het netwerk’, een prachtige ‘WWW-site’ of ‘chatten met een
newbie’ zijn hip. Terwijl Minister-president Van den Brande leutert over ‘het nieuwe Vlaanderen
van de toekomst, met een eigen electronische snelweg’, waarover uitgebreid verslag in de Standaard
of de Morgen, wordt ook in Humo en Flair reeds uitgebreid aandacht besteed aan deze nieuwe rage.
Knack en De Nieuwe Panorama hebben reeds een eigen site. Kortom, ieder zichzelf respecterend
blad, krant of tijdschrift, rapporteert over deze nieuwe mogelijkheden en participeert. Hier, bij onze
eigenste PLQL632(71,., kunnen we natuurlijk niet achterblijven !
Daarom werd ik, als ‘reporter-ter-plaatse’, door onze redactie uitgezonden om deze nieuwe
mogelijkheden te exploreren. Wat is er nu eigenlijk allemaal te vinden op Internet ? Is er ook wat
interessants te ontdekken voor onze clubleden bridgeliefhebbers ? Kortom: “What’s Out There ?”.
En ja hoor, ook voor onze bridgeliefhebbers is er voldoende ‘stuff’. Verschillende clubs hebben een
eigen site, er zijn data-bases met besprekingen van bridgeboeken of met uitleg over biedsystemen, je
kan verslagen vinden over de recente wereldkampioenschappen in Rijsel en nog veel meer….
Voor een eerste verslag heb ik een selectie meegebracht van de site van Richard Pavlicek. Ik heb
een artikeltje van hem (vrij) vertaald, dat hij jaren geleden publiceerde in de zondagscolumn van
een Amerikaanse krant. Verder vond ik op zijn site ook enkele interessante bridgequizvraagjes. De
oplossingen zijn elders in de PLQL632(71,. te vinden.
Ik hoop dat jullie ervan genieten en so long.
Ivan N. Ternet

((1725122,7866(16&+$3(.233(1(1':(5*(1
Naar een artikel van Richard Pavlicek
Deze gift kwam enkele jaren geleden voor in het jaarlijkse Regionale Bridgetornooi in Lier, België,
een ietwat ongewoon tornooi tussen de Schapekoppen van Lier en de Dwergen uit de Zeven Bergen.

PLQL632(71,.QURNWGHF

♠HVT6432
♥32
♦54
♣T9
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♠B987
♥987
♦876
♣765

♠A
♥AHDT
♦AHDT
♣AHD8



♠6
♥B654
♦B932
♣B432

Aan een bepaalde tafel opende Koekie, een topspeler
van de Dwergen, in de zuidhand met 4ZT,
Blackwood. Het bieden van de Dwergen liet toen nog
wat te wensen over. Zijn partner, Poekie, gaf aan
over geen azen te beschikken (wat een verrassing !)
en Koekie ging dan maar verder met 5ZT,
herenvraag. Wanneer Poekie één heer toonde, had
Koekie nog steeds geen idee over het ideale contract.
Hij besloot dan maar blind 6ZT te bieden.

West kwam uit met ♠7 en wel… Koekie was nog
niet in zijn paddestoel. Hij had tien topslagen in de
hand en twee topslagen in dummy, maar er was geen
manier om dummy te bereiken. Hij speelde heel zorgvuldig en mooi, met een ingooi voor Oost op
het einde, om uiteindelijk slechts één down te gaan. Na de sessie vroeg Koekie aan enkele van de
Schapekoppen wat zij met die vervelende gift hadden gedaan.
“Wel”, zei Marcus, “wij hebben 7♠ geboden. En gemaakt natuurlijk op troefcoupe. Ik koop drie
keren in de Noordhand en eindigde in Zuid. Troef boer van West was gevangen in het eindspel. Niet
moeilijk eigenlijk”.
“Aah, wij hebben 7♥ geboden met die gift”, lachte Frederik, “West startte met een schoppen en ik
moest toch even nadenken. Ik kocht dan maar een derde ronde ruiten in dummy, en vrezende dat de
schapekoppen… euh de schoppen niet mooi rond zaten, speelde ik klaveren tien voor een snitje.
Toen die hield nam ik de hartensnit en ineens was mijn hand hoog. We maakten alle slagen”.
“Hoe is dat nu mogelijk”, schaterde Rafael, “Wij boden 7♦ en ik maakte de gift op dezelfde
manier”.
“Wel, moet je nu wat weten ?”, bekende Rogier, “Wij zaten in 7♣, een misverstandje met Gerber
azenvraag, kijk dat gebeurt, nietwaar ?! Ik nam de schoppenuitkomst, incasseerde al mijn rode-kleur
toppers en kocht een harten. De schoppen heer werd gekocht en overgekocht en de ruiten coupe gaf
me tot slot dertien slagen. Fluitje van een cent”.
%5,'*(.:,6
1.

Wat is de meest voorkomende distributie voor een bridgehand ?
a) 4-3-3-3
b) 4-4-3-2
c) 5-3-3-2

2.

Wat is de kans dat er in een willekeurig verdeeld bridgespel een singleton of een chicane
voorkomt in tenminste één hand ?
a) 37 %
b) 58 %
c) 79 %
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3.

De meeste bridgers zijn er zich van bewust dat 3ZT veruit het meest gespeelde contract is.
Welk contract is echter het tweede meest gespeeld ?
a) 1ZT
b) 2♠
c) 4♠

4.

Welk van de volgende distributies is het meest voorkomende ?
a) 4-3-3-3
b) 5-4-3-1
c) 5-4-2-2

5.

In een bepaald spel heeft Noord evenveel punten als Oost en Zuid tesamen. West heeft dan
weer evenveel punten als Noord en Oost tegelijk. Hoeveel punten heeft Zuid ?
a) 8 punten
b) 9 punten
c) 10 punten

6.

Wat is het totaal aantal mogelijke bridgehanden die kunnen worden gedeeld ?
a) 635 miljoen
b) 635 miljard
c) 635 biljoen

7.

Welk van de volgende distributies is het minst voorkomende ?
a) 4-4-4-1
b) 5-5-2-1
c) 6-3-3-1

8.

In parenbridge zijn er twee mogelijke manieren om een score van 270 te halen. De eerste
manier is om 1ZT te bieden en alle 13 slagen te maken. Wat is de andere manier ?

9.

In parenbridge zijn er verschillende manieren om een score van 550 te halen. Zo kan je 3ZT,
5♣ of 5♦ gedubbeld en niet kwetsbaar maken. Hoe kan deze score nog worden gemaakt ?

10.

Heb je al ooit in een 3-2 fit gespeeld ? Wat is het hoogst aantal slagen dat je in dit geval kan
maken, in de veronderstelling dat troef wordt gestart ?
a) 11 slagen
b) 12 slagen
c) 13 slagen

7866(1'225$=(195$$* 
Clubavond, B.C. Lier:
D. opent 1♣ waarop R. 1♥ antwoord. D. springt hierop naar 3♠, hartenfit met controle schoppen,
18+ punten en slemambities. R. heeft zelf ook 11 punten (in plaats van de beloofde zes) en biedt
mee controles. Na het 4♥-bod van D. vraagt R. naar de azen en krijgt 0 of 3 azen (van de vijf azen).
De nabespreking bij de carré-match Lier – Heracles indachtig zwaait R. af op 5♥ waarop hij
geduldig wacht tot D. 6♥ gaat bieden, maar die past… en een mooie slem foetsjie …
Aanvulling op nabespreking carré-match Lier-Heracles: wanneer één partner een sterke hand (18+
HP) en slemambities heeft getoond en de andere partner azen vraagt waarop het antwoord 0 of 3
azen komt, kan je redelijkerwijze aannemen dat dit drie azen zullen zijn. Hij zal toch geen
slemambities tonen met geen enkele aas in de handen…

PLQL632(71,.QURNWGHF
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Dries Van den Eynde
Op 29 augustus trok de 3M ploeg (Marc, Marc en Marijke), aangevuld met een obscure onbekende,
naar Rivièra om op de Schaal Staf Vlaeymans de Lierse kleuren te verdedigen. Tweeenveertig
ploegen waren ingeschreven die in een Swiss-formule over negen ronden van zes giften (dus, Marc,
over in het totaal 54 giften) gingen strijden voor de Schaal.
Toch wel een beetje zenuwachtig startte ik het tornooi met een “uitkomst voor de beurt”. Nog geen
kaart gespeeld en al een arbiter aan de tafel !
Daarna ging het echter vlotter en na een rustige start, rukten we langzaam maar zeker op naar de
voorste tafels, ondanks een prachtige 6♦ die Marijke met weinig punten bood maar die door het
zeer ongelukkige zitsel down ging.
Z/NZ

♠B
♥AV862
♦742
♣V762

MVU
1♥
pas
pas
pas
pas

West
pas
3♣
pas
dbl.

♠VT8542
♥HT9
♦H5
♣A5
N
W
O
Z

♠H973
♥♦V93

♣HBT843
♠A6
♥B7543
♦ABT86
♣9
MVL
1♠
3♠
4♥
pas

Aan de vierde tafel kregen we een leuke gift, die ons
een stapje vooruit hielp. De bieding liep zoals
beschreven in het kadertje. Na een 1♥ opening bij
Marc VU en een 1♠ antwoord van Marc VL, biedt de
tegenpartij klaveren tussen. Na een woelige bieding
mag Marc VU het 4♥ contract gedubbeld spelen.
Na ♠B uit, gedekt met ♠V en ♠H neemt de leider
♠A. Er wordt direct troef gespeeld naar ♥9 die houdt
en het slechte zitsel openbaart. Je zal dus zeker drie
troefslagen verliezen en moet bovendien oppassen
geen troefcontrole te verliezen.
Stel immers dat je nog eens snijdt over ♥V blijft ♥H

Oost
2♣
dbl.
pas
pas

bloot aan tafel liggen, die valt onder ♥A. ♥D8 blijft
zitten achter ♥B7 en je verliest dus zeker drie
troefslagen. Wanneer je bovendien riskeert om ♥T te
gebruiken voor een coupe, verlies je zelfs vier
troefslagen, want je kan dan niet meer een tweede
maal over ♥V snijden.

Eens je dit gezien hebt moet je dus snijden over ♦V
en hopen op ♦Vx of ♦Vxx bij Oost. Je speelt dus ♦H en vervolgt met kleine ruiten waarop je met
de ogen dicht ♦T legt. Die houdt. Nu speel je ♦A en daar valt ♦V. Je gaat verder met ♦B en kleine
ruiten en je grootste problemen zijn over. Na nogmaals een snit op ♥D maakt de tegenpartij nooit
meer dan zijn drie troefslagen.



Zuid
pas
3♦
4♠
pas
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MH
2♥*
pas
pas
pas

Noord
2♠
pas
pas
pas

DVdE
2ZT
4♣
dbl.

Aan de andere tafel opende Zuid niet en de bieding
ging heel anders. Na een Muiderberg-opening in
harten bij Marijke moest Noord een contract van 4♠
gedubbeld spelen.

Alhoewel dit contract blijkbaar op tafel ligt, lukte het
ons toch (of eerder lukte het de leider) om deze
manche down te spelen. Totale score op deze gift = 730 + 200 = 930 punten.
(*) Muiderberg: zwak met vijfkaart harten en
vierkaart mineur.

Na vijf rondes mochten we aan tafel 2 tegen Squeeze 1 spelen (met Geert Geboers, Gunter Dauwen
en Co.) Een ongelukkige entamme en een niet geboden manche beslechtten ons lot vrij snel met een
zware nederlaag als gevolg. Toch schoven we dankzij de goede vorige resultaten nog even op naar
tafel 1 waar we tegen de latere winnaars nipt verloren.
We vielen terug naar tafel zes, vanwaar we terug langzaamaan naar voren schoven. Na een lichte
nederlaag in ronde 8 moesten we de laatste ronde aan tafel 4 spelen tegen de ploeg van Ranst (met
enkele Lierse bekenden in de ploeg). De voorlaatste gift gaat bij Marc en Marc als volgt.
Z/NZ

♠AHV95
♥H5
♦AH7
♣A72

MVL
1♣
1♠ !!
pas

West
dbl.
3ZT

♠B42
♥BT42
♦V65
♣BT3
N
♠T876
W O♥9763
Z
♦BT2
♣94
♠6
♥AV8
♦9843
♣HV865
MVU
1♥
pas

Oost
pas
pas

Marc VL opende 1♣ waarop West met zijn 23
punten dubbelde. Marc VU antwoorde 1♥ wat Oost
tot 5 punten beloofde. Een snelle berekening leerde
Marc VL dat de tegenpartij ongetwijfeld
manchepunten hadden en gezien zijn singleton
schoppen zeer waarschijnlijk een 4♠ contract te
spelen hadden. Daarom besloot Marc tot het
psychologische bodje van 1♠ (!) wat voor de
tegenpartij verwoestende gevolgen had. West besloot
immers nu niet meer schoppen te bieden maar bood
direct 3ZT dat na een klaverenstart eentje down ging.
De leider heeft immers maar 8 slagen.
Aan de andere tafel werd het 4♠ contract natuurlijk
wel gevonden en gemaakt zodat deze gift ons een
mooie score opbracht. De arbitrage gaf Marc eerst
ongelijk maar het appeal-committee kwam achteraf
Marc gelukwensen met zijn mooie psychologische
bieding.

We wonnen de laatste match dan ook vlotjes, en bereikten uiteindelijk een mooie achtste plaats op
het tornooi.
Moe maar tevreden keerden wij huiswaarts.
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In deze Butlergift komt u als westspeler uit met ♠5.
De leider neemt de uitkomst met de heer, partner
Oost speelt ♠2 (afwijzend). De leider vervolgde met
♣D, partner ♣2, die je laat houden. De leider
vervolgt met ♣6 voor de heer en het aas. Partner
speelde de ♣7 (normale pariteit). Wat speel je verder
?

Z/NZ
♠HT4
♥T632
♦AVT5
♣V6
N
W
O
Z

♠B985
♥H84
♦H74
♣A93
Zuid
1♣
1ZT
pas

West
pas
pas
pas

Noord
1♦
3ZT

Oost
pas
pas

Oplossingen binnenbrengen voor 10 januari 1999 bij
Dries of Marc.
Onder de juiste inzenders wordt een mooie prijs
verloot.

23/266,1*%5,'*(.:,6
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

b: De 4-4-3-2 distributie is de meest voorkomende distributie, met een 5-3-3-2 distributie op
de tweede plaats. De 4-3-3-2 distributie komt slechts op de vijfde plaats.
c: 79 %. De meeste mensen schatten lager maar ongeveer 4 giften op 5 heeft ergens een
singleton of een chicane.
c: 4♠. De meest voorkomende contracten zijn in volgorde: 3ZT, 4♠, 4♥, 2♠, 2♥, 1ZT. Het
minst gespeelde contract is waarschijnlijk 5ZT.
b: 5-4-2-1. Deze distributie komt op de derde plaats, dank zij de vele mogelijke permutaties
(omwisseling van de kleuren: de vijfkaart kan in een van de vier kleuren zitten, de vierkaart
in een van de drie andere enz..).
a: 8 punten. Zuid heeft 8 punten, Noord 12 punten, Oost 4 punten en West 16 punten.
Andere mogelijkheden bestaan maar waren niet opgenomen in de voorgestelde keuzen.
b: 635 miljard mogelijke bridgehanden. Om exact te zijn, zijn er 635.013.559.600
verschillende bridgehanden mogelijk.
a: 4-4-4-1 verdelingen komen minder voor dan de andere voorgestelde. Deze verdeling komt
slechts in ongeveer 3 % van de gevallen voor.
Eenvoudig: bied 2ZT en maak opnieuw alle 13 slagen.
De laatste manier om 550 te scoren is je tegenstanders, niet kwetsbaar, elf slagen down te
spelen. Iemand vergeten te dubbelen ?



10.
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c: 13 slagen. Bijvoorbeeld met onderstaande kaarten kan een contract van 7♠ worden
gemaakt, zelfs na troefstart, op voorwaarde dat de tegenstanders een 4-3-3-3 verdeling
hebben.
♠AHV
♥xxx
♦xxx
♣AHVx

N
W

O
Z

♠Bx
♥AHVx
♦AHVx
♣xxx

0<3$571(5
Dit artikeltje is weliswaar in het Engels geschreven, maar bevat zoveel woordspelingen, dat het quasi onmogelijk is om
het te vertalen, zonder het artikel te vermoorden. Toch willen we het de talenknobbels onder jullie niet onthouden.

When we first starting KROGLQJKDQGV, bridge to me was just a structure across a river. Still, I could
see he was quite a FDUG. He didn’t need to FOXE me or shower me with GLDPRQGV to make me listen
to his VXLW. We plighted our FRQWUDFW, I made all the right UHVSRQVHV and felt like a TXHHQ. It didn’t
last, though, because his WULFNV began right away. On our honeymoon, in fact.
“You won’t mind me slipping off for a few hours dear.”
The hours stretched into days and weeks and years. He came home for short VHVVLRQV sometimes,
just to satisfy the FRQYHQWLRQV. Long enough for me to have and UDLVH two little GXSOLFDWHV of him.
Without ILQHVVH I accured him of being a NQDYH. There was a YRLG between us. At nights he played
while I sat at home like a GXPP\; at weekends he played while I considered he should be wielding a
VSDGH in the garden. We were just RSSRQHQWV. Eventually we’d SDVV without a word, on the stairs or
he’d VODP out.
Finally, I made my big JDPEOH, my last ELG for attention: “Bridge or me, which is it to be ?”. I felt so
YXOQHUDEOH, was I in a VWURQJ position or a ZHDN one ?
To my relief he turned up WUXPSV and GHFODUHG he loved me best. So all was well. Or was it ?
Instead of a ZLQQHU I felt like a ORVHU. Guilt overcame me. It was too much of a VDFULILFH. Who wants
a man whose KHDUW is elsewhere. And anyway, when he is home, he’d GRXEOH the fun. Life with him
has always been a JDPH. How could I ask for a better GHDO then that ? He has so many good SRLQWV, I
guess it’s no use grumbling about one little obsession !
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'(&(0%(5
Zaterdag 19 december 1998:
Zondag 20 december 1998:
Zaterdag 26 december 1998:

Kersttornooi, Elckerlyck
Sinterklaasbutler
Bridgemarathon, Begijntje, Leuven

-$18$5,
Dinsdag 5 januari 1999:
Zaterdag 9 januari 1999:
Zaterdag 16 januari 1999:
Zaterdag 23 januari 1999:
Zaterdag 30 januari 1999:

Butler
Kompetitie
Kompetitie
Kompetitie
Kompetitie

)(%58$5,
Dinsdag 2 februari 1999:
Zaterdag 6 februari 1999:

Butler
Kompetitie

0$$57
Dinsdag 2 maart 1999:
Zondag 21 maart 1999:

Butler
Pallietertornooi

$35,/
Dinsdag 6 april 1999:

Butler

0(,
Dinsdag 4 mei 1999:

Butler

-81,
Dinsdag 1 juni 1999:
Zondag 6 juni 1999:
Zaterdag 19 juni 1999:
Zondag 27 juni 1999:

Butler
Verenigingenmarkt, Lier Kermis
Algemene Vergadering (met verkiezingen) en clubdiner
Fietstocht

