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EDITORIAAL
Hoi lieve vrienden,
De nieuwste mini-SPOETNIK is er en het is nog december dus hij is nog net op tijd. Dankzij de vele
bijdragen is het nummer weer vol geraakt.
Naast het clubnieuws en de andere klassiekers zoals de prijsvraag (én een tweede kryptoprijsvraag)
en de activiteitenkalender, staat onze voorzitter Roger eerst even stil bij het overlijden van Mitje
Cafmeyer. Verder hebben we een artikeltje over de voorronde van de Beker van Vlaanderen, een
organisatie die doorging in onze bridgeclub onder leiding van Yves Meyus. De organisatie was
perfect en als bovendien nog twee Lierse ploegen zich plaatsten voor de Halve Finale mogen we van
een succes spreken. Ook een succes was het Dames Nodigen Uit tornooi, de “opvolger” van onze
Verjaardagsbutler. Vorig jaar niet doorgegaan wegens te weinig deelnemers, dit jaar 40 paren, zodat
de zolder en de eerste verdieping vol zaten. Katrin deelt haar ervaringen mee. Brecht bekijkt onze
club eens van een andere kant en merkt dat het hier zo slecht nog niet is. Verder nog een artikeltje
van Eric over het belang van het bridgesysteem terwijl Ben vertelt over de geschiedenis van onze
geliefde sport. Tof bekijkt de toepassingen van de “speltheorie” in het bridgespel en tracht een
oplossing aan te reiken voor de belangrijke kwestie: “to bid or not to bid, that’s the question”. En
Luc heeft het dan weer over een eend?! Tot slot nog een artikeltje over de deelname aan onze
clubtornooien. Ook in het vorige seizoen merkten we een stijging van de deelnames, waar we zeer
blij mee zijn: onze club blijft het goed doen!
Voila, het lezen laat ik aan jullie over. Rest me nog om jullie allen (iets te laat) een zalig kerst te
wensen en vooral het beste te wensen voor het volgende jaar: eerst en vooral een goede gezondheid
en veel persoonlijk geluk en verder natuurlijk veel bridgenot en -successen!
Dries.
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CLUBNIEUWS
PERSONALIA
Op 8 december is Mitje Cafmeyer, weduwe van ex-voorzitter Nory, carré-speelster van Lier 4,
regelmatige clubtornooispeelster met verschillende maten, vrijwillige kok bij allerlei
clubactiviteiten, kortom een echte clublid, na ziekte, overleden. De club verliest hiermee een zeer
trouw lid. De club biedt in naam van al haar leden, aan de familie en vrienden haar welgemeende
deelneming aan.
We mogen tot onze grote blijdschap melden dat Michel de Bie en Isabelle ouders zijn geworden.
Op 10 oktober werd Maxime geboren. We wensen hen veel geluk en voorspoed toe!
GROTERE CLUBTORNOOIEN
Het is niet de eerste keer dat we meer dan 14 tafels hebben op onze zolder tijdens onze
Valentijntornooien is het al voorgevallen maar op donderdag 31 oktober laatstleden was het wel
de eerste keer dat we meer dan 14 tafels hadden (namelijk 16) en dat we er vooraf niet op bedacht
waren. Dankzij de organisatie van Yves en Herman is het tornooi vlot verlopen, zonder dat de
giften aan tafel moesten gedupliceerd worden, maar om de organisatie van zulke grote tornooien
in de toekomst te vergemakkelijken, heeft de club beslist om een set met “gedupliceerde giften”
aan te kopen. Zo staat er altijd een set met vooraf gedupliceerde giften klaar, die indien nodig
kunnen gebruikt worden.
Verder werd bij dat groot clubtornooi de aandacht getrokken op het feit dat het aantal prijzen
voor de winnaars aan een clubtornooi in BC Lier niet afhangt van het aantal deelnemers. Of er nu
7 tafels meedoen of 27, er zijn steeds twee prijzen in de Noord-Zuid en Oost-West richtingen.
Het bestuur heeft naar aanleiding van dit tornooi dan ook beslist, om vanaf januari 2003 de
verdeling van de prijzen te laten afhangen van het aantal deelnemende paren. Volgende tabel zal
worden toegepast:
Aantal tafels
minder dan 7
7-11
12-14
meer dan 14

Prijzen Noord-Zuid
Prijzen Oost-West
Prijzen in één richting: 10 €, 5 €
10 €, 5 €
10 €, 5 €
12 €, 10 €, 5 €
12 €, 10 €, 5 €
15 €, 12 €, 10 €, 5 €
15 €, 12 €, 10 €, 5 €

Totaal aantal prijzen
2
4
6
8

BIBLIOTHEEK
Het is al weer een tijdje geleden dat we nog reclame hebben gemaakt voor onze bibliotheek, maar
die bestaat dus nog steeds en er kunnen nog steeds boeken worden uitgeleend, om een conventie
na te kijken, een verdediging op te stellen of om uw speeltechniek wat bij te schaven. Volgende
werken kunnen worden geraadpleegd: “Bieden met Berry I: Constructief Bieden”, “Bieden met
Berry II: Competitief Bieden” en “Bieden met Berry III: Coventies en Gadgets”, allen van Berry
Westra, “De Muiderbergconventie” van Jan Van Cleef, “Spel en Tegenspel, deel 1 tot 6” van Sint
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& Schipperheyn en van dezelfde auteurs “Bridge Tips, deel 1 tot 4”. Verder hebben we de
nummers van De Lierse Sputnik gebundeld in drie volumes van telkens 5 nummers. Op
suggestie van een lid zal binnenkort ook het “Bridgehandboek” van Victor Mollo & Nico
Gardener worden aangekocht. Meer informatie bij Roger Van den Eynde of bij een ander
bestuurslid. Leden kunnen trouwens altijd suggesties doen voor nieuwe aankopen voor de
bibliotheek.
VIERTALLEN
De competitie is ondertussen over halfweg. De mensen die de Achterklap lezen weten tot in de
puntjes hoe onze ploegen het doen, maar voor de anderen een kort overzicht van de stand van
zaken. Ons fanion-team startte sterk maar moest gaandeweg terrein prijsgeven. Ze staan na acht
matchen op een zesde plaats. Lier 2 startte dan weer zeer slecht met een 6-24 verlies, maar
herpakte zich zeer goed. Na vier overwinningen op rij stonden ze er plots veel beter voor. De
laatste drie wedstrijden was met wisselend succes, maar na de achtste wedstrijd staan zij op een
comfortabele vierde plaats. De Lierse districtsploegen tenslotte startten allemaal heel sterk en na
de eerste en tweede speeldag konden we hopen op meerdere promotiekansen. Ze stonden allen
op een eerste of tweede plaats, een plaats die recht gaf op de Play-offs. Daarna begonnen de
motors van Lier 3 en van Lier 4 echter te sputteren. Vijf nederlagen op zes matchen zorgden
ervoor dat Lier 3 en Lier 4 allebei op een vierde plaats op zes ploegen staan. Met nog twee
matchen te gaan, lijkt een Play-offplaats eerder droom dan werkelijkheid. Dan gaat het beter met
Lier 5 die na een schitterende start even moesten gas terugnemen in matchen 4 en 5, maar de
tweede plaats nooit hebben afgegeven. Een plaats in de Play-offs kan hun nog moeilijk ontlopen
en dan mogen we echt hopen op een promotie naar 1ste District. We wensen alle ploegen nog heel
veel succes toe en vooral veel speelplezier!
ACTIVITEITEN
Eerst even herhalen dat het dinsdagkampioenschap van start gaat op 25 februari 2003. Verdere
data zijn 11, 18 en 25 maart en 8 en 15 april. Dit kampioenschap wordt gespeeld per paar en de
beste vier uitslagen tellen mee in de eindafrekening. Iedereen veel succes toegewenst!
De thematornooien, met prijs voor alle deelnemers, voor de volgende zes maanden zijn reeds
gepland. Op donderdag 2 januari starten we het nieuwe jaar met een bruisende
nieuwjaarsreceptie. Na het leuke artikeltje van Willy Kuyken in de vorige mini-SPOETNIK kijkt
iedereen ongetwijfeld reeds halsreikend uit naar ons vierde Valentijntornooi. Jullie moeten
gelukkig niet lang meer wachten want op donderdag 13 februari is het weer zover. Opnieuw
wordt het tornooi ingericht volgens de beproefde formule dus liefst mixte paren, waarbij geen
vaste bridgepartners samen spelen. Wegens het steeds groeiende succes vragen we met aandrang
om vooraf in te schrijven. Zoals vorig jaar zullen trouwens (indien mogelijk) aparte rokers- en
een niet-rokerszalen worden ingericht. Ook op donderdag 13 maart zal zoveel mogelijk mixte
worden gespeeld, maar dan in de vorm van onze jaarlijkse Blind Date. Verder in de toekomst
krijgen we op dinsdag 22 april een Paastornooi, op donderdag 22 mei een gloednieuw
Groententornooi en op dinsdag 10 juni ons jaarlijks Aardbeientornooi. Noteer deze data alvast in
jullie agenda!
En vergeten we vooral ook niet het Gezellig Samenzijn! Uit de enquête bleek dat mensen vonden
dat we meer reclame moesten maken voor deze activiteit, dus dat doen we dan maar direct.

mini-SPOETNIK nr. 17, okt-dec 2002

5

Daarom: niet vergeten, beste vrienden, iedereen is uitgenodigd, bridgers en sympathisanten,
partners en vrienden, komt allen naar… het Gezellig Samenzijn op zaterdag 15 februari, vanaf 19
uur. Voor iedereen staan broodjes klaar en is er tot ongeveer 22 uur drank a volonté!
En nogmaals: iedereen is welgekomen, bridgers en vrienden, komt verbroederen bij een hapje en
een drankje, op ons Gezellig Samenzijn. Voila, als ze het nu nog niet weten…
DONDERDAGKAMPIOENSCHAP
Het donderdagkampioenschap is ondertussen afgelopen en Kristien en Dierik Mistiaen zijn de
oververdiende kampioenen gewonnen met een gemiddelde score van 60,6 %. Hun hallucinante
73,6 % in de tweede sessie was natuurlijk een goede basis hiervoor, maar aangezien hun vierde
beste score nog steeds een goede 54 % was en hun slechtste (zesde) score 52 %, zijn ze
ongetwijfeld zeer verdiende kampioenen. Tweede werden Marijke Huysmans en Dries Van den
Eynde met 58,3 %, op meer dan 2 %, voor Luc Verhoeft en Emiel Geens met 57,8 %. Een dikke
proficiat aan alle kampioenen.
ENKELE KORTE VERSLAGEN
Op donderdag 31 oktober heeft BC Lier meegedaan aan het jaarlijkse “SS Finland” tornooi van
onze vriend Herman De Wael, dat doorgaat de laatste week van oktober/eerste week van
november. Aan dit simultaantornooi deden in het totaal 316 paren mee, verdeeld over 23 clubs
van Rusland tot Joegoslavië, van Engeland tot Indië, van Amerika tot Hongarije. Twee Belgische
clubs deden mee, namelijk Royal BC Squeeze en natuurlijk onze eigenste BC Lier. Met 32
deelnemende paren was BC Lier trouwens het tweede grootste tornooi van de hele organisatie, na
een club in Australië, waar 40 paren deelnamen. BC Lier zorgde met Marc Van Uffelen-Carine
Jeunen op een 33ste plaats met 59,29 % ook voor het eerste Belgische paar in de einduitslag, voor
Marijk Huysmans-Dries Van den Eynde (35ste met 58,61 %) en Hubert Janssens-Steven De Roos
(BC Squeeze, 36ste). Verder waren ook Emiel Geens-Luc Verhoeft (42ste met 57,97 %) en Mariette
Gielis-Greet Melens (44ste met 57,84 %) nog bij de eerste vijftig. Knappe prestaties!

DE VOORRONDE VAN DE BEKER VAN VLAANDEREN
Dries Van den Eynde
Op zaterdag 17 december ging in het clublokaal van BC Lier de voorronde voor de Beker van
Vlaanderen door, voor de districtsploegen van het district Vlaams Brabant. 23 viertallen deden
mee, die werden verdeeld over onze zolder en over de eerste verdieping. Bijgestaan door arbiter
Herman Van Soom, die hartelijk bedankt wordt voor zijn vrijwillige hulp, en door Marc en
Dries, voor de giften en de computer, nam Yves de organisatie van het Swiss-tornooi op zich, en
die verliep dan ook rimpeloos. De laatste drie ploegen spelen in triplet, geen probleem. In
Wobridge 1 speelt iemand, die zich niet kan verplaatsen, geen probleem, zij blijven zitten aan
tafel 3. Eén van de ingeschreven ploegen liet op zich wachten en het tornooi startte dan ook met
een kwartiertje vertraging, maar verder verliep het tornooi heel vlot. Er heerste een leuke sfeer en
de organisatoren waren meer dan bereid om te helpen bij het wisselen of bij het uitrekenen van
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de uitslagen vooral voor de ploegen die in triplet speelden, bleek het uitrekenen van de uitslag
zeer moeilijk, nietwaar Monique?.
Lier 3, die hun titel van vorig jaar te verdedigen hadden, startte heel sterk, en ook Lier 4 miste zijn
start niet. Enkel Lier 5, met alle zes spelers op post, ging uit van het dikwijls gehuldigde maar
volgens Tof twijfelachtige principe (zie verder in dit nummer): “In een Swiss-tornooi mag je niet
sterk starten, m.a.w. moet je de eerste match verliezen”. Dat deed Lier 5 dan ook grondig, zodat
zij ronden 3 en 4 in triplet mochten spelen. Vanaf dan verliep het beter voor Lier 5 en via enkele
mooie overwinningen klommen ze stilaan naar boven. Lier 4 bleef het zeer goed doen, voor Lier
3 draaide het in de volgende ronden minder goed en zij zakten dan ook weg in de rangschikking.
Het tornooi verliep iets trager dan verwacht en Yves nam dan ook zeer goed en ruim op tijd de
beslissing om het tornooi te beperken tot zeven ronden in plaats van de eerst voorziene acht, ook
dat was geen probleem. In de uitslag na vijf wedstrijden, stonden Lier 4 en Lier 5 mooi naast
elkaar op een gedeelde tiende plaats, zodat zij in de laatste ronde tegen elkaar mochten spelen. In
de zesde wedstrijd liet Lier 4 een knappe 23-7 overwinning optekenen, terwijl Lier 5 tevreden
moest zijn met een 17-13 overwinning, zodat Lier 4 voor de onderlinge confrontatie 6 VP’s
voorstond op Lier 5. De onderlinge confrontatie gevolgd door Hilde Smet, die zag dat het er
“goed uitzag” voor Lier 5, wat prompt werd bevestigd door Ben werd dan weer gewonnen door
Lier 5 met 17-13 zodat Lier 4 en Lier 5 uiteindelijk op een gelijke stand uitkwamen met 112 VP’s
over zeven wedstrijden. Dank zij de betere IMP-balans mocht Lier 5 uiteindelijk de negende
plaats opeisen, terwijl Lier 4 tevreden moest zijn met de elfde plaats. Aangezien de eerste dertien
ploegen geplaatst waren, mogen beide ploegen doorgaan naar de Halve Finale. Een dikke
proficiat!
Lier 3 strandde uiteindelijk op een 16de plaats op 4 VP’s van de 13de plaats. De uiteindelijke
winnaar van het tornooi werd, dankzij een betere IMP-balans, Begijntje 4 met 132 VP’s, voor
Westrand 3. De volledige uitslag is te vinden op de website van de competitie van het District
Vlaams Brabant op http://users.skynet.be/bs134298.
De giften waren vooraf geduplicateerd, wat voor een vlotter verloop van het tornooi zorgde, en
wat bovendien Yves toeliet om achteraf aan de geïnteresseerden een boekje te bezorgen met een
beschrijving en een bespreking van de giften! Voor de hele organisatie: knap werk, Yves, een
dikke pluim.

Bridgeclub Lier organiseert zijn

4de VALENTIJNSTORNOOI
Op donderdag 13 februari 2003

Liefste mixte-paren
Liefst geen vaste paren
Prijs voor alle deelnemers
Vooraf inschrijven
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IN MEMORIAM MIETJE CAFMEYER-MERGAERT
EEN EIGEN IMPRESSIE VAN EEN MOEDIGE DAME

Lang geleden kwam ze in mijn leven: ik een beginnend bridger, zij de ervaren klaverensqueezester. Ervaren, maar nooit hautain, steeds vriendelijk en begrijpend hoe moeilijk het was.
Een tijdje later was daar “moeder Mitje”, die belangstellend en begrijpend kwam informeren bij
de leraar Frans-Engels van haar zoon. Ze had begrip voor de problemen van Steven, loofde zijn
kwaliteiten en stond steeds ga ze maar eens zoeken, die ouders achter de beslissingen van de
leraar. Ze was een aangename moeder om op ouderavonden te ontmoeten.
En weer wat later leerde ik haar kennen als de “vrouw van de voorzitter”. Ze was, zoals Nory,
begaan met het wel en wee van onze bridgeclub. Als je ten huize Cafmeyer uitgenodigd werd,
was gezelligheid en hartelijkheid troef. Achter die sfeer stond Mitje, die op de achtergrond zorgde
dat niemand iets te kort kwam.
Als tussendoortje leerde ik de “oma van de kleinkinderen” kennen die bij hun leraar bezorgd en
discreet informeerde naar de voor- of achteruitgang van haar kleinkinderen. Ze moedigde ze aan
of vergoeilijkte met een groot hart hun fouten of tekortkomingen.
Dan kwamen voor haar die verschikkelijke jaren van de ziekte van Nory. Niemand verstond echt
goed hoe Mitje zo moedig, zichzelf vergetend kon zijn en dag en nacht achter, bij, naast haar
zieke echtgenoot stond. In ’t Frans zeggen ze: “Il faut le faire”. Ik ben ervan overtuigd dat weinig
vrouwen zouden doen, wat zij voor haar zieke en hulpbehoevende man gedaan heeft. Chapeau!
Na het overlijden van Nory leerde ik haar het beste kennen als vriendin en bridgepartner van
mijn vrouw. Een toffe partner om mee aan tafel te zitten, vertelde Agnes. Nederig, soms
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glunderend bij toppen dat hing ervan af tegen wie en nooit zagend of kleinerend bij nullen.
Als we iets organiseerden in de club, was ze er altijd om mee te helpen, om zelfs ongevraagd wat
lekkers voor ons te bereiden.
En toen kwam die woensdagmorgen dat ze Agnes belde om te zeggen dat ze opgenomen was,
voor eventjes maar. Het was maar op controle. Hoe anders is het verlopen. Nog geen drie weken
later was ze overleden. Het is verdomme niet eerlijk, denk ik dan. Ze is veel te vroeg heengegaan.
Ze had nog jaren in volle gezondheid moeten kunnen genieten van het leven met allen die haar
lief en dierbaar waren. Het heeft niet mogen zijn. ’t Is verdomme niet eerlijk.
Ik denk dat we allen als verliezers achterblijven. We zullen nog veel aan haar terugdenken en hoe
vaak zal ze nog in onze gesprekken opduiken.
Voor mij was ze en blijft ze steeds een MOEDIGE DAME.
Roger Van den Eynde

ALS JE HET INITIATIEF AAN DE DAMES OVERLAAT
Katrin Van den Eynde
Zeer waarschijnlijk aangepord door de zeer ludieke brief, opgesteld door Tof Govaerts (nvdr. deze
brief werd op de volgende bladzijde nog even afgedrukt voor de heren, die de brief nog niet
konden lezen, en voor de vrouwen, die de brief ongetwijfeld uit nostalgie nog even willen
teruglezen), trokken 40 dames hun stoutste schoenen aan en nodigden een man uit om te komen
bridgen. Uit de 5 clubs waarvan de dames een uitnodiging hadden ontvangen, doken er
kandidaten op. Zelfs uit andere clubs bleken dames op de uitdaging ingegaan te zijn.
Rond twee uur waren de meeste dames en heren ingeschreven. De weinige heren, die niet zo
galant waren geweest om zelf voor hun dame iets mee te brengen, kregen een zakdoekje vol
lekkers om af te geven.
De plaatsen werden ingenomen op de eerste verdieping en op de zolder. Nieuwe koppels waren
gevormd en er werden dus nog druk biedafspraken gemaakt, conventies overboord gegooid,
azenvragen afgesproken. Toch spijtig dat, ondanks de uitdrukkelijke vraag om niet met een vaste
partner mee te doen, sommige vaste paren toch deelnamen. Het was toch de bedoeling om eens
“met een andere man te spelen.”
Het tornooi kon van start gaan. Er was een rustige, gezellige, niet-met-de-messen-op-tafel sfeer.
De hapjes waren heel verzorgd en lekker en de bediening op de zolder was nog nooit zo verzorgd.
Een pluim voor de garçon van dienst: Luc De Puydt!
Giften onthouden en becommentariëren is niet mijn sterkste kant en ik waag mij er dan ook niet
aan.
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Uitnodiging Dames Nodigen Uit
Betreft: Mannen op de rand van een bridge-inzinking.
Beste vriendinnen,
Wat als God een vrouw is en onze volgende regering wordt geleid door Phaedra Hoste? Wel, de mannen
van Lier en omstreken houden terdege rekening met de apocalyps en zijn op het ergste voorbereid.
Vandaar Vrouwen der Kempen, verenigt U want uw uur van de waarheid is aangebroken!!
Weldra geeft BC Lier U de mogelijkheid om een fors statement te vestigen. U - jawel, u hoort het goed U vrouwen nodigt uit, een mannelijke bridgepartner naar keuze, in eerste instantie om te kaarten, om
eventueel vervolgens de wereldproblemen op te lossen en wie weet wat nog meer. Wij mannen zullen
geduldig wachten bij de telefoon (“bel dan toch, bel dan toch !”), met argusogen de brievenbus in de
gaten houden (“enkele woorden volstaan, als ze maar iets van zich laat horen!”), wij mannen zijn zelfs
bereid ons te vernederen voor de camera van Ingeborgs Blind Date, al was het maar om één luttele keer
met Hartenvrouwe de degens der bridge te kruisen. Heb dus vrees noch schroom, nodig die bridgebink
uit van uw droom!!
Praktisch: Het ultieme emancipatie-experiment “Dames Nodigen Uit” zal doorgaan in de lokalen van
BC Lier op zondag 8 december te 14.00u. Koninginnen en geliefkoosde slaven worden verwacht ten
laatste om 13.45u. Het tornooi is een mixte-tornooi en er wordt gevraagd dat vaste bridgepartners niet
samen spelen. De kostprijs is 5 € per persoon. Vooraf inschrijven graag, ten laatste op dinsdag 3 december.
Niet aarzelen, doen!!!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur BC Lier.

De paren die Oost-West zaten hadden wel iets minder geluk met de kaarten want de meeste
spellen werden gespeeld in Noord-Zuid. Ikzelf heb zelf geen enkele keer de gelegenheid gehad
om mijn “spelcapaciteiten” aan mijn nieuwe maat te tonen aangezien ik geen enkel spel heb
mogen/moeten/kunnen spelen.
Misschien hierover nog een kleine anekdote: aangezien ik nog niet gespeeld had, verwittigde ik
mijn maat dat ik het laatste spel, ongeacht wat ik in mijn handen had, 7ZT zou bieden. Met 4
punten in mijn hand, heb ik toch maar wijselijk gepast om te constateren dat de tegenpartij in
6ZT eindigde en dit ook maakte als enigste in de hele zaal. Ge zoudt van minder zot worden.
Maar niet getreurd want we hebben reeds afgesproken om volgend jaar revanche te nemen.
De volledige inleg werd uitbetaald en er waren dan ook mooie geldprijzen (misschien een
alternatief voor de geldprijzen: een gezellig etentje voor twee?). Bovendien waren er ook nog
dubbelfilmticketten voor de tiende, vijftiende, enzovoort… Het tornooi werd gewonnen door
Yael Topiol en Walter Van Casteren met een onwaarschijnlijke 73,2 %!! Tweede werd Greet Van
Hooff en Dierik Mistiaen (62,5 %), voor Fie Van der Planken en Dries Van den Eynde (60,5 %).
Het was een leuke zondag met veel volk en je ziet het… als je het initiatief aan de dames
overlaat… Ik zie al uit naar volgend jaar!
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“IS HET BELANGRIJK WELK SYSTEEM JE SPEELT?”
Ingezonden door Eric Smets
Dit artikeltje laat Bep Vriend aan het woord. Zij is al jaren vaste keuze in het Nederlandse vrouwenteam en won
onder andere twee Wereldkampioenschappen en drie Europese Kampioenschappen.

“Is het belangrijk welk systeem je speelt? Wat vind je beter: vierkaarten of vijfkaarten hoog?” Het
antwoord op het eerste deel van de vraag is: nee! Tijdens mijn dertigjarige ervaring in het
wedstrijdbridge ben ik heel wat biedsystemen tegengekomen: (Nederlandse) Acol, Standard
American, Majeure Cinquième, (Garozzo) Precisie, Blauwe Klaveren, enzovoort. Met al die
systemen is helemaal niets mis. De kampioenen uit de bridgegeschiedenis hanteren de meest
uiteenlopende systemen, van puur natuur tot super wetenschappelijk. Er is echter geen systeem
dat met kop en schouders boven alle andere uitsteekt. U zult mij nooit horen zeggen dat een
bepaald systeem superieur is. In feite doet het er helemaal niet zoveel toe welk systeem u speelt,
als u maar op één lijn zit met uw partner en in ieder geval een aantal basisafspraken op een rijtje
heeft. Wat wel geldt, is dat een systeem zo goed is als de spelers die het hanteren.
Je moet je prettig voelen bij het soort systeem waar je voor hebt gekozen. Die keuze hangt sterk
samen met je karakter. Spelers die houden van handwaardering en een recht-toe-recht-aan
benadering zullen al gauw hun keuze laten vallen op een natuurlijk systeem. Voor hen ligt een of
andere variant van Acol of een simpele vijfkaart hoog voor de hand. “Bieden wat je denkt te
kunnen maken” is hun parool. Anderen voelen zich meer thuis bij een wetenschappelijke
benadering. Zij vinden het heerlijk om ieder bod nauwkeurig te definiëren. Het is duidelijk dat
die aanpak veel studie vereist. Dergelijke spelers dienen zichzelf voortdurend de vraag te stellen of
de balans van energie en rendement in verhouding blijft. In die laatste categorie zijn er nogal wat
spelers die veel bevrediging vinden in het ontwerpen van een bijzonder systeem en niet de
behoefte voelen om hun huisvlijt op wedstrijdniveau getest te zien.
Dan het tweede deel van de vraag: vier- of vijfkaarten hoog. Uit wat ik hierboven al liet
doorklinken is het duidelijk dat ik niet vind dat de ene benadering beter is dan de andere. Om
met Johan Cruyff te spreken: “Elluk voordeel hep zijn nadeel”.
Het voordeel van een vierkaarten hoog systeem ligt voor de hand: je ontdekt onmiddellijk de
belangrijke 4-4 fit in een hoge kleur. Een niet te onderschatten voordeel is ook dat er minder
druk ligt op de 1♣ opening (en soms ook op de 1♦ opening). Deze lage kleuren openingen
zullen in een vierkaarthoog systeem veel minder op een driekaart worden gedaan. Openen op een
doubleton klaveren is zelfs helemaal niet meer nodig. De voorstanders van een vijfkaart vinden
het prettig dat de antwoordhand al snel op een driekaart kan steunen.
Tot slot, als ik kijk hoe er over de hele de wereld wordt geboden, dan zie ik een grote
verscheidenheid aan systemen en stijlen. En dat houdt het wel zo spannend.
Bep Vriend
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BRIDGE, ONLY FOR BEAUTIFUL MINDS
Tof Govaerts
Dit jaar was de film “A Beautiful Mind” dé grote oscarwinnaar in Hollywood. De film huldigt de
persoon John Nash, nobelprijswinnaar economie en jarenlang vechtend tegen een complexe
vorm van schizofrenie. Nash schreef in 1951 één van zijn drie baanbrekende papers op het vlak
van spel-theorie, een wiskundige vorm van taktisch denken wiens toepassingen niet meer weg te
cijferen zijn uit alle facetten van het dagelijks leven: buitenlandse politiek (wapenwedloop), het
functioneren van markten (bv onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers) en ja, zelfs
het spelen van een ‘onschuldig’ partijtje bridge.
In speltheorie worden bij elke situatie strategieën afgewogen met telkens de vraag in het
achterhoofd: wat mag ik van mijn tegenstander verwachten wanneer ik dit of dat doe? Wanneer
een strategie altijd het beste resultaat oplevert, ongeacht de strategie van de tegenstanders, spreekt
men van een dominante strategie. Dominante strategieën zijn echter zeldzaam. Vaak wordt het
eindresultaat bepaald door strategieën van de tegenstanders of door het tijdselement. Soms zijn er
zelfs situaties waarbij het resultaat altijd de slechts mogelijke uitkomst is voor beide tegenstanders
zoals bijvoorbeeld in het spel “het dilemma van de 2 gevangenen”. Zonder al te veel in details te
treden, is het misschien beter om eens naar enkele praktijkvoorbeelden te grijpen, in casu
bridgebiedsituaties die u zeer bekend zullen voorkomen.
Ga maar eens na hoeveel manches/slems er gemiddeld gespeeld worden tijdens een butler
avond/viertallenmatch en vergelijk met gewone clubavonden. Je zal gauw ontdekken dat men in
het eerste geval zeer frequent contracten biedt die van een opvallend optimisme getuigen.
Waarom? Een dominante strategie zou kunnen luiden als volgt: “Het bieden van dit contract is
misschien kantje boordje maar, stel dat het erin zit, dan strijk ik een mooie mache/slempremie op.
Misschien is het wel een spel dat me in butler/viertallen een beslissende voorsprong geeft. De
tegenpartij aan de andere tafel denkt identiek want wil ook die kans niet missen. Dus, ik heb er
alle belang bij om die kans te grijpen en het kost mij niets want aan de andere tafel gebeurt net
hetzelfde!” Kortom, Nash zou zeggen “de opportuniteitskost van het bieden kost niets;
anderzijds, de opportuniteitskost, of de gemiste kans van het niet bieden zeker kwetsbaar is
enorm hoog”.
Schetsen we een andere situatie waar taktisch bieden problemen geeft en waarbij uw biedgedrag
tevens bepaald zal worden door de wedstrijdomgeving. Je biedt bijvoorbeeld kwetsbaar 4♥ en de
tegenpartij (niet kwetsbaar) gaat naar 4♠ (of 5♣/♦) in verdediging. Verdorie, net tegen ons
vinden ze die verdediging, wat nu ? 5♥ bieden of dubbelen? Tijdens een clubavond is de dominante
strategie in vele gevallen om 5♥ te bieden, zeker wanneer je er overtuigd van bent dat: a) iedereen
deze evidente 4♥ biedt en b) weinig mensen aan de andere tafels de 4♠ of 5♣/♦ verdediging
vinden. Dubbelen is dan synoniem voor “ik geef mij op voorhand over en noteer de zaalnul van
de avond (4♠ of 5♣/♦ moet –4)”. 5♥ kan misschien down met dat verschil dat je door te bieden
nog de kans meeneemt dat 5♥ gemaakt kan worden. Bij viertallen spelen echter andere elementen een
rol. Belangrijk is hier dat je in jouw kolom schrijft, dus neem je beter het zekere voor het
onzekere: dubbel het contract, wens je tegenstanders proficiat met hun bieden in verdediging en
hoop dat je partners aan de andere tafel tevens deze verdediging vinden.
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Zo ook verkondigde Lier 1 in een artikel in de mini-SPOETNIK N° 15 dat hun glansprestatie tijdens
de Beker van Vlaanderen dit jaar mede te danken was door hun uitgekookte strategie. Ze verloren
bewust de eerste ronde om achteraan van start te gaan en alzo gradueel naar boven te klimmen.
Want “vorig jaar kwamen we te snel in de Top 5, werden langzaam maar zeker uitgeknuppeld,
om tenslotte gefrustreerd in de achterhoede te eindigen”, dixit Tom Ahlers.
Wanneer je hier dieper over nadenkt, voel je “there is something rotten in the state of Denmark”.
De vraagstelling hier is of dit een dominante strategie is en of dit een Nash evenwicht is: kan ik
van iedereen verlangen dat men dit strategisch principe huldigt? Is deze strategie immer en altijd de
beste strategie ongeacht het gedrag van de tegenstanders? Het antwoord is “neen, natuurlijk
niet!!” Stel namelijk dat een pak sterke teams uit 1ste en 2de Nationale aan hun sessie op deze
manier beginnen, dit om als een dief in de nacht onopgemerkt vanaf de tweede tafel gradueel op
te klimmen, met de opzet om in de laatste ronde aan de eerste tafel te eindigen. De kans is dan
vrij groot dat je na de eerste ronde sterke teams partij moet geven, tegenstanders waarvan je had
gehoopt ze pas tegen te komen aan het einde van de match. Deze strategie kan je aldus kostbare
tijd doen verliezen waardoor je tijd en tafels tekort komt om hoog te eindigen. Erger nog,
ondertussen heb je een gouden kans gemist: ergens midden in het veld tegen zwakkere
tegenstanders gedurende 2 à 3 ronden stevig scoren en een mooie voorsprong opbouwen terwijl
het gros der favorieten verwikkeld is in een verwoed achterhoede-gevecht.
Besluit: Nash geeft zeer mooie inzichten sinds 1951 maar de kracht van enkele volksgezegden die
eeuwenoud zijn, mag men zeker niet onderschatten. Om er maar eentje te noemen: “Als twee
honden vechten om een been…”

DAN WILT NE MENS AL EENS GAAN BRIDGEN
Brecht Luyckx
Er was eens een maandag dat ik en mijn carrémaat Eric wilden gaan bridgen ter voorbereiding van
de carré. Met ons systeem in ons hoofd geprent, reden we naar een naburige club. We wilden
eens een keer los eerst zijn. Dromen doet leven, hé.
Daar aangekomen vroegen we toch voor de zekerheid maar een keer hoe laat dat spel daar nu
eigenlijk begon. We waren iets te vroeg omdat onze voorzitter dacht dat de clubavond begon om
19u30 en zijn vrouw dacht om 19u45. We begonnen dan maar aan de pré-bridge en dronken nog
iets fris. Vol verwachting en goed voorbereid, gingen we ons om 19u50 inschrijven. Tot onze
grote verbazing moesten we wachten met inschrijven want het was waarschijnlijk volzet. Op dat
moment gaf degene die inschreef kaart N° 18 aan een lid van de lokale club. De persoon die de
inschrijvingen verzorgt, zei vol overtuiging: “Het is waarschijnlijk volzet”! Een clubavond volzet,
al ooit van gehoord!?
Echte bridgers als we zijn, namen we dit sportief op en zochten naar een andere oplossing. Daar
ging onze eerste plaats. Vermits het nog maar 19u51 was, konden we misschien in een andere
naburige club gaan bridgen. Het risico indachtig om een boete te krijgen, peerden we tegen 160
daar naartoe.

mini-SPOETNIK nr. 17, okt-dec 2002

13

Puffend en zwetend van het lopen, kwamen we in de zaal aan om 19u59. De eerste ronde was
echter al bezig. De klok duidde nog 2 minuten aan voor het wisselen. Enkele bekende gezichten
keken lachend in onze richting, waaronder den Aloïs. We stapten naar hem toe en vroegen of het
nog mogelijk was om in te pikken. We hadden immers in één oogopslag gezien dat er geen bye
was. Doris en Annemie kwamen ook onze richting uit en één van deze twee lieftallige dames was
zo vriendelijk om het voor ons te gaan vragen aan de tornooileider. Duidelijk teleurgesteld kwam
ze ons zeggen dat dit theoretisch nog mogelijk was maar dat het praktisch niet gedaan werd omdat
er dan andere mensen een ronde niet konden spelen.
In zak en as dropen we af. EN DAN WILT NE MENS AL EENS GAAN BRIDGEN.
Conclusie: Indien je op een maandagavond eens wilt gaan bridgen, zorg er ten minste voor dat je
op tijd bent, alhoewel ook dat geen garantie blijkt. Beseffen jullie mensen wel hoe gastvrij, soepel
en vriendelijk ze zijn in Bridgeclub Lier. Nog nooit meegemaakt dat ze daar iemand naar huis
sturen!

Bridgeclub Lier organiseert zijn jaarlijks

Gezellig Samenzijn
Op zaterdag 15 februari vanaf 19 u
Bridgers, vrienden en sympathisanten zijn allen
uitgenodigd voor een gratis hapje en drankje!!

TUSSENDOOR: GEZOCHT
Ingezonden door Ludo De Preter
Een enthousiaste en levenslustige vrouw met perfecte
reputatie en moederlijke drang om snel een gezin te
vormen, die intens kan genieten van een dagelijkse
dosis klassieke muziek en van een potje scrabble, om de
beurt bij mij thuis of in het park. Conclusie: ik wil
samen met jou de bijbel bestuderen en dus absoluut niet
zo'n goddeloos en op seks beluste Pamela Anderson-type!!
PS. Je maakt alleen kans als je regel 1, 3, 5 en 7 leest.
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PRIJSVRAAG

♠A72
♥HVB63
♦VT3
♣T8

♠A72
♥HVB63
♦VT3
♣T8

♠64
♥T972
♦A87
♣AH53
N
W
O
Z
♠HV
♥A
♦
♣
♠64
♥T972
♦A87
♣AH53
N
W
O
Z
♠HVBT853
♥A
♦H92
♣74

OPGAVE N° 16
Opgave:
♠9
♥54
♦
♣

Na een 2♦ opening in Zuid, die een semimancheforcing hand belooft, biedt Noord 2ZT, wat
meer dan 10 punten en een verdeelde hand belooft.
Na azenvraag legt Zuid aan in 6♠. Je start in West
met ♥H, Noord de twee, Oost ♥4 (pariteit), leider
Zuid neemt het aas. De leider legt ♠H op tafel, die
je duikt, waarna ♠V wordt nagespeeld. Je neemt het
aas, partner Oost werpt ♥5 af. Wat speel je verder?
Oplossing:

♠9
♥854
♦B654
♣VB962

Om het beste tegenspel te vinden, moeten we eerst
de manier zoeken hoe de leider zijn contract kan
maken en wat hierbij het probleem kan zijn. Na de
derde slag kennen we bij de leider al 10 slagen,
namelijk zes schoppenslagen, één hartenslag en drie
toppers in de mineurs in dummy. Als de leider nog
twee topslagen heeft in zijn hand, bv. ♦H en ♣V of
♣VBx, zijn er geen problemen.

Stel dus dat de leider ♦H heeft (zonder ♦H heeft
de leider trouwens slechts 10 HP!) en geen ♣V.
Laten we eerst uitgaan van de gift, zoals ze hierboven is gegeven je weet al dat de leider ♥A sec
heeft (partner Oost heeft pariteit gegeven en heeft dus drie hartens), we gaan er dus van uit dat
de leider drie ruiten en twee klaveren heeft. De leider heeft dan 11 topslagen en de twaalfde slag
kan komen uit een dubbele dwang.

♠♥V
♦VT3
♣-

♠♥T
♦A8
♣5
N
W
O
Z
♠3
♥♦H92
♣-

♠
♥♦B65
♣V

Stel dat we bijvoorbeeld harten naspelen. De leider
koopt dan het hartenvervolg, haalt de laatste troef af
(in dummy klaveren weg), incasseert ♣A en ♣H,
koopt nog een hartje in de hand en speelt nogmaals
troef (in dummy ruitje weg) om te komen tot de
eindpositie, zoals hiernaast afgebeeld.
De leider speelt nu de laatste troef en West moet
♥V bijhouden, anders wordt ♥T aan tafel hoog, en
moet dus een ruiten lossen. Aan tafel doet de leider
zijn harten weg en nu komt Oost in de problemen.
Hij moet nog steeds ♣V bijhouden, anders wordt
♣5 aan tafel hoog, zodat ook hij een ruitje moet
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afgooien. De drie laatste slagen worden dan door Zuid gemaakt met ♦A, ♦H en ♦9.

♠♥VB
♦T3
♣-

♠♥T
♦A8
♣5
N
W
O
Z
♠T8
♥♦92
♣-

♠♥♦B65
♣V

Hoe kunnen we ons hiertegen verdedigen: door
ruiten na te spelen en alzo de communicatie tussen
de twee handen te verbreken. We moeten er dan
wel van uitgaan dat partner ♦B heeft. Stel we spelen
♦V na. De leider neemt met ♦H in de hand, kan
nu troef afhalen (aan tafel klaveren weg), ♣A en
♣H spelen, harten kopen en nogmaals troef te
spelen (aan tafel harten weg) om te komen tot de
volgende eindsituatie. Je kan nu echter zien dat de
leider op geen enkele manier zijn dwangpositie nog
kan uitvoeren en dus onherroepelijk down gaat. De
ruitenretour heeft de nodige communicatie tussen
de twee handen, nodig om de dwang te kunnen

uitvoeren, vernietigd!

♠♥VB
♦VT
♣-

♠♥T
♦A8
♣5
N
W
O
Z
♠T8
♥♦92
♣-

♠♥♦654
♣V

Waarom moeten we tenslotte ♦V of ♦T naspelen
en is een kleine ruiten niet goed? Als we kleine
ruiten naspelen en de leider heeft ♦H9x, komt de
leider met dezelfde speelwijze als hierboven aan de
volgende eindpositie, waarmee een eenvoudige
dwang is ontstaan tegen West in harten en ruiten.
Zuid speelt ♠T, waarop West ♥B wegdoet en aan
tafel ♣5 wordt afgegooid. Op de laatste troef komt
West nu in de problemen. Alleen hij heeft zowel de
controle over harten als over ruiten: als hij een
ruiten afgooit wordt aan tafel ♦8 de twaalfde slag…

De geïnteresseerde kan nu nagaan dat als de leider
♦H niet heeft, hij nooit kan winnen op een dubbele of enkele dwang omdat hij niet de nodige
communicatie heeft.
Wanneer de leider tenslotte slechts twee ruiten
heeft (♦Hx) en drie klaveren heeft, speelt het
naspel geen rol, want dan wint de leider steeds op
dubbele dwang. De leider neemt de nagespeelde
♦V met ♦H in de hand en speelt juist hetzelfde als
♠♠hierboven: troef afhalen, aan tafel klaveren weg,
♥VB
♥♣A, ♣H, harten getroefd in de hand, troef uit de
♦T3
♦B65
hand en harten weg in dummy. Hij komt tot de
♣♣V
eindpositie, zoals hiernaast afgebeeld. Hij speelt nu
♠T8
♠T, West ♥B weg, in dummy ♣5 weg, Oost ♦5
♥weg. Op de laatste troef komt West weer in de
♦9
problemen: hij moet ♥V bijhouden en dus ♦T sec
♣7
zetten. Aan tafel wordt harten afgegooid en ook
Oost zit in de problemen. Lost hij ♣V dan is in de hand ♣7 hoog, lost hij een ruiten zijn de twee
ruiten aan tafel hoog…
♠♥T
♦A8
♣5
N
W
O
Z
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De juiste oplossing is dus ♦V of ♦T. Slechts drie inzendingen deze keer. Roger Van den Eynde
en Agnes Broekmans waren kortbij maar alleen Marijk Huysmans vond de correcte oplossing. Zij
mag dus haar verdiende prijs komen afhalen.
♠A974
♥H742
♦AH6
♣B7
N
W
O
Z

♠65
♥VBT6
♦T72
♣V953

♠HVB832
♥8
♦B94
♣AH4

OPGAVE N° 17

♠T
♥A953
♦V853
♣T862

Je bent in 6♠ terecht gekomen. West komt uit met
♥V. Zuid legt klein in dummy, zodat ♥V slag
houdt. West speelt ♥B door. Hoe win je je
contract?
Oplossingen binnenbrengen bij Dries. Zoals steeds
wordt een prijs verloot onder de juiste inzendingen.
Veel succes!

TWEEDE PRIJSVRAAG: DOORLOPEND BRIDGEKRUISCRYPTORAADSEL
En omdat het Kerstmis is, nog een tweede prijsvraag ook. Zoals de opgave in mini-SPOETNIK nr. 13
is het opnieuw de bedoeling is dat je met de omschrijvingen woorden vormt, die je invult in de
betreffende rij of kolom. Het aantal letters van het te zoeken woord staat steeds achter de
omschrijving. Let wel op dat de woorden doorlopen. We zoeken dus steeds “woordkettingen” van
negen letters, terwijl de opgaven in totaal steeds meer letters zijn. Dit betekent dat de beginletters
van de tweede opgave, steeds overeenkomen met de eindletters van de eerste opgave, enzovoort.
In lijn C bijvoorbeeld zoeken we eerst een woord van zeven letters en dan een woord van vier
letters. Dit betekent dus dat de twee laatste letters van “vogellijm” ook de twee eerste letters zijn
van “kalm maar verward”. (En wie het nu nog niet snapt, kan beter iets simpelers doen en
bijvoorbeeld gaan bridgen!) Naar klassieke gewoonte verloten we een prijs onder de inzenders.
Veel puzzelgenot!
E
A
B
C
D

F

G

H

HORIZONTAAL
A
Heeft de meerwaarde van 1 IMP (8)
Lag met niets meer in Italië (4)
B
Op de kansel, voor de zijde gezet (9)
C
Vogellijm (7)
Kalm maar verward (4)
D
Voldoet niet aan de verwachting (6)
Ik heb het gevonden (6)
VERTICAAL
E
Achterna in het jaloesie (4)
Onwil om te bekennen (8)
F
Kom over de brug met die sport (6)
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Doen en nemen om te schipperen (5)
Duidelijk volgens de tekens (8)
In de puberteit zit hij nog in de keel (5)
Metaal in het zintuig (8)
De generaal is een verwarde kei (3)

TUSSENDOOR: IN DE BRIDGECLUB
Ingezonden en bewerkt door Jenny Marynissen

Je moet toch wel iéts in hem gezien hebben indertijd!

NIEUWE LEDEN B.C. LIER
Sol Lieve
Van Laer Jo

Van der Bekenlaan 4 bus 1
Boomgaardstraat 40

2360 Oud-Turnhout
2300 Turnhout

014 45 37 38
014 42 49 04
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DE GESCHIEDENIS VAN HET BRIDGESPEL
Ingezonden door Ben De Lathouwer
Overgenomen van de website van de Nederlandse Bridgebond op http:.//www.bridge.nl

Engelsen zweren bij cricket, Russen bij schaken en Amerikanen bij honkbal, maar alle
nationaliteiten spelen bridge. Volgens whistexpert Cavendisch: “omdat bij geen enkele kaartspel
kundigheid, gezond verstand en inzicht in de bedoelingen van tegenstanders met meer succes
worden bekroond dan bij bridge”.
Naar schatting spelen 100 miljoen mensen bridge; bij de Wereld Bridge Federatie zijn zo’n 100
landen aangesloten en of je nu bridge speelt in Tokio, Rio de Janeiro of Reykjavik, in alle landen
wordt dezelfde “bridgetaal” gesproken.
Bridge is ontstaan uit whist. The Official Encyclopedia of Bridge (5e druk) citeert een brief
waaruit blijkt dat bridge al voor 1886 werd gespeeld in Cairo. Later in Frankrijk raakte bridge
bekend onder de naam “khedive”, de officiële titel van de Turkse onderkoning. De herkomst ligt
in Turkije of Rusland. Engels officieren zouden ermee kennis hebben gemaakt tijdens de TurkseRussische oorlog (1877-78).
De naam zou zijn afgeleid van het Turkse biritich. Anderen zeggen dat het spel is genoemd naar
de Galata bridge, de beroemde brug over de Gouden Hoorn, de haven van Istanbul. Aan de
andere kant van de brug lag een koffiehuis. Britse soldaten zouden daar tijdens de Krimoorlog
(1853-56) “bridge” hebben gespeeld.
“Onze” bridge werd voor het eerst gespeeld op 1 november 1925, aan boord van het stoomschip
“Finland” (nvdr. zie ook het simultaantornooi SS Finland, besproken bij het Clubnieuws), op weg
van San Francisco naar New York. Op verzoek van Harold Vanderbilt werd een door hem
bedachte scoretabel getest. Een passagiere voegde daaraan het begrip ’kwestbaar’ toe, ontleend
aan een oriëntaals kaartspel dat ze speelde in China, en contractbridge was geboren. In 1928 werd
al het eerste kampioenschap gespeeld en het is een eer voor Vanderbilt dat zijn tabel, met wat
kleine aanpassingen, nog steeds wordt gebruikt.
De Amerikaan Ely Culbertson maakte bridge als geen ander populair. Hij ontwikkelde een
systeem dat nog steeds wordt gespeeld en zijn Blue Book (1930) en later het Gold Book werden
bestsellers waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht. Zijn extravagantie was zijn
handelsmerk. Hij kocht zijn stropdassen in Rome en rookte voor zeven dollar per dag zijn eigen
merk sigaret. Als hem telefonisch werd gevraagd: “Hoeveel is vijf down gedoubleerd kwetsbaar ?”
antwoordde hij met: “Ogenblikje, ik verbind u met de afdeling downslagen”. Hij nam dan even
later opnieuw op en gaf het antwoord. In de jaren 50 begon het Amerikaanse bolwerk te
wankelen. De nieuwe Europese biedsystemen, het Engelse Acolsysteem en het Italiaanse
sterkeklaverensysteem, bleken superieur. Engeland, Frankrijk en later Italië met zijn fameuze
Blue Team namen de heerschappij over, maar de Amerikanen hebben het verloren terrein
inmiddels heroverd.
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WANNEER LAAT IK DE EEND UIT?
Ingezonden door Luc Verhoeft
Schaamteloos maar vrij overgenomen uit Bridge-magazine 8/02, Auteur: Barry Rigal, Titel: Timing the duck

O/OW

♠BT9
♥VBT974
♦64
♣B9

♠AHV
♥A62
♦V3
♣AH862
N
W
O
Z
♠8765432
♥H853
♦♣53

Op een of andere kroegentocht, enkele jaren
geleden, kregen wij volgende gift voorgeschoteld.
Om plaats te besparen zet ik er de handen van de
vijand meteen bij.
♠♥♦AHBT98752
♣VT74

Oost, waarschijnlijk ene van Antwerpen die ons
den bridge eens gaat leren, opent en legt met ne
grote smile op zijn bakkes 5♦ op tafel. Zonder zelfs
maar even na te denken pas ik. West past ook.
Partner die niet gemakkelijk uit zijn lood te slaan is,
dubbelt.

Nadat Oost past, ben ik terug aan de beurt. Denk,
denk… straf of informatiedubbel? Ogen dicht… GVD… 5♠! Met de schrik in het hart maar toch
een beetje trots dat ik zo straf durf bieden, begin ik mijn biedingboxke terug te ordenen. Als ik
klaar ben om aan de klus te beginnen zie ik tot mijn grote verbazing en ontzetting dat partner nog
gauw 6♠ op tafel gepladijsd heeft, ook met ne grote smile van “wie heeft hier nu het grootste
bakkes”.
Terwijl mijn kaarten zowat in mijn handen drijven, komt West uit met ♥V. Triomfantelijk
ontvouwt dummy zijn prachtige hand. “Den duvel met zijn moeier had ik in mijn handen, maat.
Als gij buiten komt met uw 5♠ bod kan ik gewoon niet stoppen onder slem.”
OK, ’t is al goed, we beginnen eraan. Kleintje in dummy, want aankomers zijn belangrijk. Het
overkomt mij niet dikwijls maar er rijpt blijkbaar al een aanzet tot speelplan: klaverkes vrijkopen
waar mijn harten lozerke op weg kan. ‘k Zie da slemmeke precies wel zitten.
Oost gooit een klein ruitje bij. Klein troefje voor het aas en wat we al dachten: oost volgt niet.
Niet moeilijk dat die gast zo frank durft openen, 13 mineurs, waarschijnlijk 9/4.
Klaveren vrijkopen vooraleer troef getrokken is, lukt niet want de vijand troeft boven en komt
natuurlijk harten terug, dag aankomer. Eerst troef trekken is ook geen oplossing, zelfde
aankomer-probleem. Ander speelplan, a.u.b.! Misschien loser on loser? Op de derde klaveren een
hartje vergooien? Nee, dat lukt ook niet want dan speelt Oost klaveren terug. Dedju! ‘k Zie da
slemmeke precies niet meer zitten.
Dat groot bakkes krijgt al terug ne smile tot achter zijn oren.
Dan maar ne lozen truk gebruiken: ♦V en als Oost neemt, kan ik daar een vuil hartje op kwijt,
harten kan die toch al zeker niet terugspelen. En als hij dan iets verkeerd kan doen, wel dan mag
dat van mij. Zo gezegd zo gedaan: ♦V, het aas bij Oost, en bij mij… half versuft van al dat
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gepieker of van den Duvel, verschijnt kleine klaver. Ik hoop dat partner niet in de gaten heeft wat
een knoeiboel ik ervan aan ’t maken ben en koop de ruiten terugkomst. Klaverke voor het aas
en… MILJAAR… dat was helemaal geen blunder, dat klaverke MOEST NU weg!
Klaverke voor het aas. Nu kan ik zonder risico een klaverke kopen, troef trekken, nog een
klaverke kopen. Oversteken naar ♥A, en op de overblijvende klaveren parkeer ik mijn
hartenlosers. In de sacoche!
Met ne smile tot achter mijn oren bestel ik vier Duvels. Die hebben we wel zelf moeten
uitdrinken want die mannen konden niet rap genoeg weg zijn. ‘k Heb ze trouwens nooit meer
teruggezien… waarschijnlijk gestopt met bridge.

OVER BRIDGEFANATEN & GOUDKAMPIOENEN
Dries Van den Eynde
Naar jaarlijkste gewoonte geven we bij het begin van het seizoen een overzicht over het verloop
van onze clubtornooien gedurende het vorige seizoen. Op die manier willen we de mensen, die
het meeste op onze tornooien verschijnen, even in de bloemen zetten, terwijl we anderzijds de
mensen, die het meeste in de prijzen vallen, kunnen huldigen.
Deze uitslag werd berekend voor de periode september 2001 tot augustus 2002. In totaal werd de
uitslag opgemaakt over 50 dinsdagen en over 51 donderdagen het resultaat van één donderdag
is onbegrijpelijk verloren geraakt.
De Top 5 voor de dinsdag en de donderdag zien er als volgt uit:
DINSDAG AANWEZIGHEID (OP 50)
1.
2.
3.
4.

Raf De Cat
Aloïs Verbert
Roger Van Engelen
Maria Wouters
Gilbert Apers

DONDERDAG AANWEZIGHEID (OP 51)
49
48
47
46
46

1.
2.
4.

Anne-Marie Verrijken
Raf De Cat
Roger Van den Eynde
Kristien Mistiaen
Aloïs Verbert

51
48
48
47
47

Anne-Marie blijft de trouwste donderdagspeler, net zoals vorig jaar, maar op de dinsdagtabel is
Aloïs dit jaar een plaats moeten zakken en wordt Raf de trouwste speler. Ook Roger en Roger en
Maria zijn vertrouwde gezichten. Op de dinsdagtornooien stijgt Gilbert met stip van de 29ste
plaats naar een vierde plaats en donderdags is Kristien voor de eerste keer in de Top 5 op te
merken.
De lijst van de spelers, die minstens 40 keer op onze clubavonden geweest zijn, ziet er als volgt
uit:

ALGEMEEN AANWEZIGHEID (OP 101)
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
18.
20.

Raf De Cat
Aloïs Verbert
Gilbert Apers
Yvonne Blockxhuysen
Roger Van den Eynde
Marc Van Uffelen
Eric Smets
Roger Van Engelen
Madeleine Van Sande
Jenny Marynissen
Anne-Marie Verrijken
Ben De Lathouwer
Wim Beukeleirs
Eddy Taeymans
Patrick Carrette
Min Lemmens
Monique Mertens
Mitje Cafmeyer
Carine Jeunen
Jacqueline Van Ouytsel

97
95
89
88
87
87
84
80
80
79
76
75
74
73
71
71
71
70
70
67

21.
22.
23.
24.
25.
28.
29.
30.
32.

37.
39.
40.
41.
42.

Jan Wouters
Yves Meyus
Maria Wouters
Kristien Mistiaen
Dierik Mistiaen
Dries Van den Eynde
Lena Van Tendeloo
Eric Lauwers
Tony Brems
Marijk Huysmans
Luc Peeters
Ludo De Preter
Luc Lauwers
Bertha Librecht
Brecht Luyckx
Abe Ringler
Tof Govaerts
Jos Robrechts
Doris Matthijssens
Marie-Louise Verhaegen
Guy Verbessem
Marcel Vetters

63
62
56
55
53
53
53
52
51
48
48
47
47
47
47
47
46
46
45
44
41
40

Vele vertrouwde namen in deze lijst, maar toch ook een grote “verrassing”. Nadat Aloïs deze lijst
zes jaar op rij (!) aanvoerde, zo lang als de statistieken gaan, is dit jaar het onmogelijke gebeurd en
wordt Aloïs van de eerste plaats verdreven door zijn bridgepartner Raf. Verder doet ook hier
Gilbert een opmerkelijke sprong voorwaarts van de 22ste plaats direct naar de Top 3! Yvonne zakt
zo voor het eerst in jaren naar de vierde stek. Tot slot blijft het leuk te zien dat de “beginnende”
bridgers talrijk in deze lijst blijven. Patrick, Eric en Luc zijn regelmatige bridgers geworden, die
gemiddeld één keer per week of meer in Lier bridgen. De sfeer in de club blijft dus goed en ook
de “beginnende spelers”, die vroeger nogal eens afhaakten, blijven het leuk vinden. De goede
sfeer blijkt trouwens ook uit de nieuwe gezichten, die hier opduiken. Mitje, Dierik en Kristien,
Lena, Bertha en Brecht komen voor het eerst voor in deze lijst.
En hoe gaat het met de clubtornooien in het algemeen? Ook hier blijft het zeer goed gaan.
Gemiddeld zijn er op een dinsdag 19,18 paren komen opdagen tegenover 17,52 paren vorig jaar
en 15,69 paren in het seizoen 1999-2000. In het seizoen 1997-1998 was dit nog slechts 11,04
paren, maar er is sindsdien dus een duidelijke stijging te merken, die zich ook dit jaar blijft
doorzetten. Ook op donderdag blijft het aantal paren stijgen. Op een donderdag kwamen er dit
seizoen 19,71 paren spelen, tegenover 19,17 paren vorig seizoen. We missen op een haartje het
record van het topjaar 1998-1999, toen er gemiddeld 19,74 paren aanwezig waren op een
donderdag. Volgend jaar een nieuw record? We mogen het hopen! Het valt trouwens ook op dat
terwijl vroeger de dinsdag duidelijk minder goed bezet was, het verschil tussen de bezetting op
een dinsdag en een donderdag vorig jaar bijna weggewerkt is. Voor een gemiddeld clubtornooi
geeft dat dan 19,45 paren, een stijging met opnieuw 1,10 paren ten opzichte van vorig jaar.
Kortom, na de terugval in het seizoen 1997-1998, lang geleden ondertussen, blijft onze club
duidelijk vooruit gaan. Fantastisch!!
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Gemiddeld aantal paren op Clubtornooien
25
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Tot slot nog het zogenaamde goudklassement. Zoals vorig jaar geven we 1 punt voor een eerste
plaats en 0,5 punt voor een tweede plaats. De top van het “Goudklassement” (meer dan 10
punten) ziet er als volgt uit:
GOUDKLASSEMENT
1.
2.
3.
6.
8.

Marc Van Uffelen
Carine Jeunen
Raf De Cat
Eric Smets
Aloïs Verbert
Yvonne Blockxhuysen
Wim Beukeleirs
Kristien Mistiaen
Dierik Mistiaen

33,0
29,5
23,5
23,5
23,5
23,0
23,0
20,5
20,5

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Roger Van Engelen
Marijk Huysmans
Dries Van den Eynde
Maria Wouters
Luc Peeters
Gilbert Apers
Hilde Smet
Maurice Van Osta
Lena Van Tendeloo
Walter De Winter

20,0
19,0
18,0
17,0
15,5
15,0
12,0
11,0
10,0
10,0

Ook hier toch enkele verassingen. Terwijl Yvonne de vorige zes jaren steeds een Top 3 plaats wist
te behalen, en zelfs vier keer op de zes Goudkampioen werd (al dan niet gedeeld), zakt Yvonne dit
jaar naar de zesde plaasts. De nieuwe Goudkampioen is Marc die na zijn Goudkampioenschap
drie jaar geleden, gedeeld met Yvonne en Eric, nu voor het eerst in onze statistieken alleen op kop
staat. Carine stijgt heel sterk van de tiende naar de tweede plaats. Ook Raf en Aloïs halen hun
beste plaats tot nog toe met een knappe derde plaats. Verder aandacht voor de stijgers Kristien en
Dierik, en voor de nieuwe namen in deze lijst Gilbert, Hilde en vooral het trio Maurice, Lena en
Walter. Proficiat aan deze kampioenen! En voor de mensen, die niet in deze toplijst staan, maar
toch geïnteresseerd zijn in hun prestaties van vorig jaar, de volledige lijst van het
goudkampioenschap is (natuurlijk) op onze website te vinden.
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ACTIVITEITEN KALENDER
In deze kalender worden de belangrijkste activiteiten opgenomen die ofwel in onze club ofwel in de
omgeving worden georganiseerd, en die dus voor onze leden interessant zijn. Een meer uitgebreide
kalender vind je natuurlijk in Bridgekontakt en in de competitiekalender. Noteer alvast de volgende data:

JANUARI 2003
Donderdag 2 januari
Dinsdag 7 januari
Zaterdag 11 januari
Zaterdag 18 januari
Zaterdag 25 januari
FEBRUARI 2003
Zaterdag 1 februari
Dinsdag 4 februari
Zaterdag 8 februari
Donderdag 13 februari
Zaterdag 15 februari

Nieuwjaarsreceptie
5de Butlersessie
9de speeldag competitie
10de speeldag competitie
11de speeldag competitie

Zaterdag 22 februari
Dinsdag 25 februari

12de speeldag competitie
6de Butlersessie
13de speeldag competitie
Valentijnstornooi
14de speeldag competitie
Gezellig Samenzijn
Halve Finale Beker van Vlaanderen voor viertallen
1ste sessie dinsdagkampioenschap

MAART 2003
Dinsdag 4 maart
Dinsdag 11 maart
Donderdag 13 maart
Dinsdag 18 maart
Dinsdag 25 maart

7de Butlersessie
2de sessie dinsdagkampioenschap
Blind Date
3de sessie dinsdagkampioenschap
4de sessie dinsdagkampioenschap

APRIL 2003
Dinsdag 1 april
Dinsdag 8 april
Dinsdag 15 april
Dinsdag 22 april
Zaterdag 26 april

8ste Butlersessie
5de sessie dinsdagkampioenschap
6de sessie dinsdagkampioenschap
Paastornooi
4de Marathon Dolf Sola

MEI 2003
Dinsdag 1 mei

9ste Butlersessie
Accountskantoor

Joris Avontroodt
F. Peltzerstraat 46
2500 Lier
03 480 32 59

