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EDITORIAAL
Beste vrienden,
Veel te laat, ik weet het, het is in de verste verte geen juni meer, de examens zijn al lang voorbij, de
vakantie is al wéken bezig. En toch heeft het nog zo lang geduurd om de mini-SPOETNIK klaar te
krijgen. Enkele informaticaproblemen, een zeer drukke werkagenda, flauwe excuses, maar ik ben ook
maar een mens. Volgende keer, dan het 20ste nummer al, moet zeer zeker terug op tijd verschijnen. Ik
zal mijn best doen…
Anderzijds is het toch weer een mooi gevuld nummer geworden, met naast het onvermijdelijke
clubnieuws en de activiteitenagenda, het verslag van de Algemene Vergadering en een beschouwend
welkomstwoord van onze fiere voorzitter. Verder een heerlijk lang artikeltje van Carine over onze 4de
Marathon en een leuk verslagje, met foto’s van Jos, over de fietstocht en het Individueel
Kampioenschap van Katrin en Brecht. Ook Jaco heeft zich deze keer niet onbetuigd gelaten en heeft
een artikeltje van Mollo opgedoken en voor ons vertaald. Je ziet het, mijn oproep naar artikeltje van
vorige editie is niet onopgemerkt voorbijgegaan, waarvoor mijn oprechte dank! Ik zou enkel durven
zeggen, doe zo rustig voort, binnenkort is er een nieuwe mini-SPOETNIK en het zou toch spijtig zijn
moest jouw artikeltje niet in dat jubileumnummer verschijnen!
Tot slot nog een laatste oproep naar oplossingen of reacties op de prijsvragen. Zijn ze te moeilijk of te
gemakkelijk, mogen ze afgeschaft worden of beleef je er juist veel plezier aan? Nu Marcel een
“voorraadje” cryptodoorlopers heeft opgesteld, kunnen we regelmatig een tweede prijsvraag met
prijs! publiceren en toch blijft de respons matig, zeer matig. Ook op de vorige tweede prijsvraag, de
“letterpuzzel”, zijn er slechts vijf oplossingen ingezonden, alhoewel er heb ik hier en daar
gehoord toch wel mensen mee bezig zijn geweest. Stuur gewoon je oplossing in, het hoeft toch
niet altijd juist te zijn, en misschien win je wel een prijs. Het is voor de opstellers van de prijsvragen,
zoals Marcel en deze keer Jaco, prettig om te zien dat er toch wel enkele inzendingen komen.
Dries.

INHOUDSTAFEL
Editoriaal
Inhoudstafel
Clubnieuws
Verslag Algemene Vergadering B.C. Lier 21 juni 2003
Welkomstwoord van een Fiere Voorzitter
Vierde marathon Dolf Sola
Een zondag in juni
De Vierde Dimensie
De Tien Geboden van een Bridgefanaat
Prijsvraag
Oplossing Vorige Tweede Prijsvraag
Tweede Prijsvraag: Doorlopend Bridgekruiscryptoraadsel
Activiteiten Kalender

2
2
3
6
9
11
15
17
18
19
21
22
23

mini-SPOETNIK nr. 19, apr-jun 2003

3

CLUBNIEUWS
PERSONALIA
Yves Avontroodt, de jongste zoon van Joris, is een motorongeluk, plots overleden. De club wenst
Joris zijn oprechte deelneming toe bij dit verlies.
VIERTALLEN
Volgend jaar zal BC Lier in de competitie terug vertegenwoordigd worden door vijf viertallen. De
samenstelling van de viertallen ziet er als volgt uit, met de kapitein van de ploeg op de eerste
plaats:
Lier 1 Yves Meyus en Tony Brems, Yvonne Blockxhuysen en Eric Smets, Carine
1ste Liga
Jeunen en Marc Van Uffelen
Lier 2 Raf De Cat en Aloï s Verbert, Tof Govaerts en Roger Van den Eynde,
1ste Liga
Marijk Huysmans en Dries Van den Eynde
Lier 3 Brecht Luyckx en Eric Lauwers, Hilde Smet en Patrick Carrette, Marianne 1ste District
Berkmans en Bron Vos.
Lier 4 Roger Van Engelen en Maria Wouters, Annemie Verrijcken en Gilbert 2de District
Apers
Lier 5 Ben De Lathouwer en Rita Van Eccelpoel, Monique Mertens en Linda 2de District
Ringler, Min Lemmens en Eddy Taeymans
Lier 1 en Lier 2 spelen dus ongewijzigd in 1ste Liga. Lier 3 treedt nu, dankzij de transfer van
Elckerlyc, aan in 1ste District en is versterkt met Hilde Smet. Ook Lier 4 is onveranderd ten
opzicht van vorig jaar en speelt opnieuw in 2de District. Lier 5 is een beetje door elkaar geschud.
Kapitein Ben speelt met nieuwkomer Rita, Monique speelt nu met Linda en Min wordt vaste
viertalspeler met Eddy.
Veel succes toegewenst aan alle viertalspelers. We hopen op minstens één promotie volgend jaar,
meerdere kan geen kwaad…
CONVENTIEKAARTEN & PRE-ALERT
Het is ondertussen voor iedereen al duidelijk geworden, het hangt trouwens ook al ad valvas: in
BC Lier wordt voortaan mét conventiekaarten gespeeld. Ook als je met een gelegenheidspartner
speelt, een mini-conventiekaart is verplicht. Daarom wordt bij de inschrijving ook voldoende
conventiekaarten aangeboden, die kunnen worden ingevuld. Conventiekaarten en miniconventiekaarten, met een ingevulde kaart als voorbeeld, kunnen nog steeds worden gedownload
van onze site (op http://www.mumm.ac.be/~dries).
Verder moet er misschien nog eens de nadruk op leggen dat met het op tafel leggen van de
conventiekaart niet aan alle verplichtingen voldaan is. Even belangrijk is te voldoen aan de “prealert”, die zoals Eric enkele edities geleden al eens uitlegde, erin bestaat om vooraf, direct en
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spontaan, zonder dat de tegenstanders hierom moeten vragen, het basissysteem te vermelden met
de voornaamste afwijkingen én de afspraken over uitkomsten en signalementen. Vooral dit laatste
is zeer belangrijk omdat dit tijdens het spelen niet kan/mag gealerteerd worden. Een voorbeeld
van een pre-alert zou kunnen zijn: “Wij spelen ACOL, maar klaveren kan een driekaart zijn, wij
spelen Multi 2♦ en Muiderberg. Wij signaleren hoog-laag en starten vierde-beste en Kantar”.
Hiermee zijn de voornaamste karakteristieken van het systeem uitgelegd. Mogen we vragen om
hieraan speciale aandacht te besteden.
UITKOMSTEN
Ook werd nogmaals gevraagd of iedereen de uitkomsten zou kunnen noteren op het scorebriefje.
Zoals u, als regelmatige tornooideelnemer, ongetwijfeld weet, brengen we alle scorebriefjes na het
tornooi mee naar beneden, zodat die door geï nteresseerde spelers kunnen worden overlopen. Bij
de beoordeling van giften kan een uitkomst dan soms een wereld van verschil maken.
NIEUWE LESSENREEKS
Zoals elk jaar start ook dit jaar een nieuwe bridgecursus op de eerste vrijdag van oktober, dit jaar
dus op vrijdag 3 oktober. Aangezien de vorige jaren het aantal nieuwe bridgerleerlingen eerder
gering was, is het hoog tijd om opnieuw eens een grotere cursus te kunnen geven. Voor een club
zijn nieuwe leden en nieuwe leerlingen immers van levensbelang. Zo werd er op de Algemene
Vergadering (zie verder in deze mini-SPOETNIK) voorgesteld om volgend jaar een ruime post uit te
trekken in het budget voor een grootschalige reclamecampagne. Ook dit jaar zijn we echter al van
plan om zo veel mogelijk reclame te maken voor onze geliefde sport en de cursus in onze club in
het bijzonder. De campagne is reeds gestart op de verenigingenmarkt van Lier Kermis en verder
plannen we opnieuw veel affiches, reclame in het Lierse reclameblad, reclame op de regionale
radio en op onze website. Bij een kleine navraag bij de nieuwe cursisten blijkt echter toch elk jaar
dat de belangrijkste reclame de mond-aan-mond-reclame blijft. De meeste nieuwe cursisten
kennen reeds iemand die bridget, die hen aangemoedigd heeft om ook dit kaartspelletje eens te
leren. Daarom mogen we jullie vragen, overtuig jullie kennissen, collega’s en vrienden om
vrijdagsavonds een niet in de zetel neer te ploffen en naar TV te kijken, maar om eens een kaartje
te leggen en meer bepaald onze cursus bridge te volgen. We rekenen op jullie!
ACTIVITEITEN
Het feit dat er regelmatig Thematornooien met prijzen voor alle deelnemers doorgaan,
moeten we niet meer vermelden, daarom enkel de data: op dinsdag 12 augustus gaat het
Bloementornooi door, op 2 én 4 september de Lucky Week met, ik voél het, deze keer een
groot lot te winnen, op donderdag 9 oktober het Druiventornooi en, al wat verder in de
toekomst, op dinsdag 4 november het Lierse Vlaaikes-tornooi en donderdag 4 december het
Sinterklaastornooi.
Verder is er natuurlijk, heel belangrijk, onze jaarlijkse Kroegentocht, die zal doorgaan op de eerste
zaterdag van september, dus op 6 september. Start van de kroegentocht om 14u, dus ten laatste
aanm elden om 13u45! Prijs van het tornooi is 5
per persoon, en de inleg wordt volledig
uitbetaald. N a het tornooi kunnen de geïnteresseerden, tegen een dem ocratische prijs van 15 ,
heerlijk smullen van een portie mosselen, klaargemaakt door onze vrienden De Bootvissers.
Aangezien het beperkte plaatsen zijn, snel inschrijven aan het bord of bij iemand van het bestuur!
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En het weekend daarop wordt er opnieuw gebridged, nu zelfs 24 uren aan een stuk door. Op
zaterdag 13 om 10u ’s morgens start onze 2de “24 Uren van Lier”, de viertallenwedstrijd die 24
uren duurt. Onze vrienden van BC Keerbergen gaan de uitdaging opnieuw aan en zullen 24 uren
met ons strijden om uit te maken, wie de beker dit jaar mee naar huis kan nemen. Logischerwijs
wordt de uitslag verwacht tegen zondagmorgen 10u. De inschrijving voor de deelname aan de
wedstrijd gebeurt ad valvas of bij iemand van het bestuur. Het is de bedoeling dat er zo veel
mogelijk mensen van de club aan de “wedstrijd” deelnemen, dus heb jij en je (gelegenheids-)
partner een uurtje vrij zaterdag tussen 17u en 18u of zondagnacht tussen 3u en 4u, doe dan mee
en vul jullie naam in op het rooster. Na de wedstrijd kunnen we, zoals vorig jaar, met zijn allen
verbroederen bij een ontbijt. Vanaf zondagmorgen 9u30 wordt dit ontbijt voor alle deelnemers en
hun vrienden geserveerd. Iedereen is welkom, maar er wordt wél, met aandrang, gevraagd om
vooraf voor het ontbijt in te schrijven!
En omdat het niet altijd bridge moet zijn, een ander spelletje ook wel eens kan, richten Dries Van
den Eynde en Brecht Luyckx op vrijdag 19 september vanaf 20 uur in het Schaeckbert een
“gezelschapspelletjesavond” in. Ze zullen enkele van hun uitgebreide verzameling
gezelschapspelletjes meebrengen, spelletjes die in Duitsland, het spelletjesland bij uitstek, prijzen
hebben gewonnen als “Beste Spel van het Jaar” en in België spijtig genoeg niet te vinden zijn.
Laat je eens meevoeren en wees voor een avond een expeditieleider, een Formule I-manager, een
miljardair of een Kabouterkoning. Liefst vooraf inschrijven bij Dries of Brecht.
ENKELE UITSLAGEN
Het butlerkampioenschap is ondertussen afgelopen. Het werd een spannende strijd. Na de
voorlaatste sessie stonden Eric en Yvonne met 170.6 net voor Marijk en Dries met 169.8. De
laatste sessie was echter in het voordeel van Marijk en Dries die het kampioenschap dan ook
wonnen. Eric en Yvonne werden derde, voor Gilbert Apers en Raf De Cat. Proficiat aan deze
kampioenen.

Bridgeclub Lier organiseert zijn jaarlijkse

kroegentocht
op zaterdag 6 september - aanmelding voor 13h45
start: Taverne Schaeckbert
Beperkte plaatsen !
Prijs Tornooi: 5 € per persoon – Mosselen: 15 € per persoon
Ten laatste donderdag 4 september inschrijven bij
Marc Van Uffelen of Roger Van den Eynde of aan het bord
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING B.C. LIER 21 JUNI 2003
Aanwezig Bestuur: Roger, Raf, Marc, Monique, Dries, Ludo en Babs
Er zijn 13 aanwezige leden.
WELKOMSWOORD VAN DE VOORZITTER
Het welkomstwoord, in het lang en het breed, kan u elders in deze editie van de mini-SPOETNIK
vinden. Niet in het artikeltje, maar toch in het welkomstwoord, was een eresalut aan Mitje die
ons dit jaar heeft verlaten. We missen haar allemaal...
FINANCIEEL VERSLAG
Penningmeester Raf De Cat geeft een overzicht van het financieel beheer van de club. Hij heeft
voor alle aanwezigen een overzicht op papier bij van de voornaamste inkomsten en uitgaven. In
de onderstaande tabel worden de belangrijkste posten voorgesteld.
Uitgaven

VBL
Viertallen
mini-SPOETNIK, Achterklap, drukwerk, postzegels
Thematornooien, Algemene Vergadering,
Samenzijn, geschenken, foto’s, dupliceren, …
Materiaal
Diversen (vergaderingen, verzekering, …)
TOTAAL
Inkomsten Tornooien
Sponsors
Sponsoring Schaeckbert
Lidgelden
Interesten
TOTAAL
Resultaat

fietstocht,

Gezellig

857 €
700 €
692 €
4047 €
342 €
651 €
7289 €
6601 €
1075 €
1020 €
658 €
520 €
9874 €
2587 €

Raf legt er de nadruk op dat we, ondanks het feit dat de VBL de aansluitingskosten heeft
verhoogd, we toch positief zijn geëindigd. Hij merkt verder op dat 67 % van de inkomsten te
danken zijn aan het inschrijvingsgeld bij clubtornooien. De verscheidene sponsors en het
Schaeckbert zijn goed voor 21 %. Het totale vermogen van de club is zo gestegen van 12754 €
naar 15341 €. Dit kapitaal is verdeeld in staatsbons (79 %), Arcopar (13%) en de rest in kas. Begin
1995 was het vermogen van de club nog 8746 €. Dit vermogen daalde tot een minimum van
5813 €, begin 1999. Sindsdien is het beschikbaar vermogen terug stijgend tot het vermogen van
15341 € nu.
Raf vermeldt tot slot dat de bezetting per clubavond is gestegen de laatste 3 jaar van 9,0 tafels per
avond in het seizoen 2000-2001, tot 9,9 tafels per avond in het seizoen 2002-2003. Ook het aantal
leden is gestegen van 87 leden in 2000-2001 tot 99 leden in 2002-2003.
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BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE VAN HET

KASBOEK

Tof merkt op dat het inderdaad wederom een goed boekjaar was. Zoals Raf reeds heeft
aangegeven is de stijging vooral te wijten aan de hoge bezetting op de clubavonden en een
duidelijke kostencontrole. Tof merkt op dat 50 % van de inkomsten terug naar de leden vloeit
door het organiseren van activiteiten, BBQ, gezellig samenzijn, verrassingstornooien,... Tof wenst
het bestuur proficiat ! De commissaris keurt het verslag goed. Tof is bereid om ook volgend jaar
terug als commissaris op te treden.
BUDGET VOOR HET VOLGENDE JAAR
Vanaf dit jaar maakt Raf ook een budget jaar voor het komende bridgejaar. Uitgaande van de
huidige situatie stelt Raf het volgende voorzichtige budget voor:
Uitgaven

VBL
Viertallen
mini-SPOETNIK, Achterklap, drukwerk, postzegels
Thematornooien,
Algemene
Vergadering,
fietstocht,
Verenigingenmarkt, Gezellig Samenzijn, geschenken, foto’s, dupliceren,
…
Diversen (vergaderingen, verzekering, materiaal, …)
TOTAAL
Inkomsten Tornooien
Sponsors
Sponsoring Schaeckbert
Lidgelden
Interesten
TOTAAL
Resultaat

855 €
700 €
700 €
5000 €
1060 €
8315 €
6600 €
500 €
1000 €
600 €
500 €
9200 €
885 €

Raf verwacht voor het volgende jaar geen zware investereingen. Hij houdt wel rekening met een
vermindering van de sponsoring. Hij zal er alles aan doen dat ook Fortis en KBC opnieuw
sponsoren maar de kans is reëel dat zijn zullen niet meer wensen te sponsoren het volgende jaar.
Erik stelt voor om meer uit te geven. Waarom zou er een positief resultaat moeten zijn? Raf merkt
op dat dit budget is opgesteld bij een veronderstelde bezetting van 10 tafels per avond. Bij een
bezetting van 9 tafels per avond is er een minder ontvangst van 1100 €. Bovendien vindt Raf dat
we ook rekening moeten houden met de ‘magere’ jaren, die ongetwijfeld volgen op de ‘vette’
jaren. Als blijkt dat de bezetting hoog blijft, kunnen we natuurlijk nog kijken wat we nog meer
naar de leden kunnen doorgeven. Een voorstel van Eric is een verminderde inschrijving voor
leden van bijvoorbeeld de Kroegentocht en de Marathon.
SPORTIEF VERSLAG
Marc Van Uffelen overloopt het sportief verslag. Op het vlak van de competitie was het een iets
minder succesvol jaar. Er waren geen stijgers of kampioenen, gelukkig waren er ook geen dalers.
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Op te merken is het feit dat er een viertal uit 1ste District getransfereerd is van BC Elckerlyc naar
BC Lier. Volgend jaar zal Lier terug vertegenwoordigd worden door 5 carré-ploegen.
De cursus is dit jaar geëindigd met slechts 3 nieuwe leerlingen (waarvan er één studeert in
Hasselt, die we dus niet veel zullen zien).
Er volgt een discussie over de ledenwerving en de propaganda die gemaakt kan worden om
nieuwe leden of beginners te lokken. Volgens Eric zou er volgend jaar een ruime post in het
budget moeten voorzien worden voor propaganda. Dit zou tijdig voorbereid moeten worden. Er
wordt gedacht aan één of meer opendeurdagen, reclame op het Internet, reclame op de lokale
radio of TV, folders in de brievenbussen, aanschrijven van verschillende verenigingen,
aanschrijven van mensen die op pensioen gaan, enz… Ook de topic van jeugdbridge en van
namiddagbridge wordt ter sprake gebracht.
RONDVRAAG
Raf vraagt of de pre-alert ook wordt gerespecteerd op de clubavonden, zoals de conventiekaart en
uitkomst.
Er wordt gediscussieerd of het niet-spelen met conventiekaart gesanctioneerd moet/kan worden.
Dit zal besproken worden in de volgende bestuursvergadering.
HULDIGING CLUBKAMPIOENEN
Dinsdagkampioenen: Carine Jeunen en Marc Van Uffelen
Donderdagkampioenen: Kristien en Dierik Mistiaen
In het butlerklassement staan Marijk Huysmans en Dries Van den Eynde op de eerste gedeelde
plaats. Yvonne Blockxhuysen en Eric Smets staan op een gedeelde derde plaats.
Proficiat aan onze kampioenen !!
VERKIEZINGEN
Vermits er geen nieuwe kandidaten zijn, wordt het mandaat van de huidige bestuursleden
verlengd met 2 jaar.
Voorzitter Roger Van den Eynde dankt de leden en het bestuur voor hun komst en sluit de
vergadering.

TUSSENDOOR: STUDIE
Een studie heeft uitgewezen dat mensen die slegt kunnen schreiven zeer goed kunne britchen.
Weis dus een partner niet zomaar af omdat hei af en toe een fautje schreifdt. Ik wau het juli maar
laaten weete.
Driez.
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WELKOMSTWOORD VAN EEN FIERE VOORZITTER
Roger Van den Eynde
Eerste punt van de agenda van de Algemene Vergadering: Welkomstwoord van de voorzitter. Je
ziet dat op de uitnodiging staan en denkt dan: “Wat ga ik in godsnaam weeral zeggen?” Je kruipt
dan stilletjes in een hoekje, steekt een sigaret op en laat het laatste jaar (of de laatste jaren) even
aan je voorbij flitsen. Als de rook van je sigaret dan verdwenen is, denk je: “Eigenlijk gaat het toch
wel goed met onze club, we mogen er fier op zijn!”
Fier omdat de laatste jaren ons ledenaantal constant stijgt. Bridgeclub Lier stond in één der vorige
Bridgekontakten in de top van de grootste clubs in Vlaanderen. Het zal er dus wel goed vertoeven
zijn. Het verhaal van onze twee Turnhoutse dames hebben jullie in de vorige mini-SPOETNIK al
kunnen lezen, maar is toch typerend. Nog andere bridgers komen een dinsdag of een donderdag
toevallig eens langs… en blijven komen.
Fier op de mixte van jong en oud in onze club. Als ik Leo Vermeiren in Bridgekontakt lees die
vertelt dat de clubs waar de gemiddelde leeftijd van het deelnemersveld boven de 70 ligt geen
uitzonderingen zijn, weet ik dat onze nestor 92 is maar dat haar leeftijd ruimschoots
gecompenseerd wordt door een grote schare dertigers en veertigers. Ik wil er geen cijfer op
plakken, maar die 70 halen we bijlange niet!
Fier op een club waar niemand nog opkijkt als de arbiter geroepen wordt en dat dit alleen ervaren
wordt als een middel om onze sport zo correct mogelijk te laten verlopen.
Fier op een club waar het sinds onze laatste Algemene Vergadering verplicht is om met een
(mini-) conventiekaart op tafel te spelen. Ook dat kan onze sport alleen maar ten goede komen.
Bridgeclub Lier is waarschijnlijk een van de eerste clubs in Vlaanderen, die effectief ingaat op de
vraag van de VBL om de conventiekaart te verplichten. We zijn dan ook fier dat we een
voortrekkersrol spelen, de andere clubs zullen ongetwijfeld volgen! Merk trouwens op dat
opnieuw in Bridgekontakt een verwijzing staat naar onze website, waar “onze” miniconventiekaart met dank aan Eric te downloaden is.
Fier op onze mini-SPOETNIK, het clubblad dat vier keer per jaar verschijnt. Nog twee nummers en
ons eerste lustrum is vol proficiat Dries. Ons clubbladje is een ideale binding tussen het
bestuur en de leden en tussen de leden onderling en onze activiteiten komen er veelvuldig aan
bod. Dit jaar was er naast ons clubbladje trouwens ook onze Achterklap, waarin verslag werd gedaan
van het competitiegebeuren. Fier ook op onze website, waar de oude edities van de mini-SPOETNIK
en de Achterklap kunnen worden teruggevonden, maar waar ook vele andere praktische informatie
kan worden opgezocht.
Fier op onze organisaties: onze kroegentocht, onze Marathon Dolf Sola, onze 24 uren van Lier,
onze Valentijn en Dames en Heren nodigen uit dit laatste was de eerste keer dit jaar en moet
ongetwijfeld nog groeien. Op al onze organisaties keren bijna alle deelnemers tevreden naar
huis terug met de mededeling: “Proficiat! Het was prachtig. Volgend jaar zie je ons zeker terug”.
En hier mogen we natuurlijk ook onze maandelijkse thematornooien iedereen prijs! niet
vergeten met onze aardbeien en wijn, Lierse Vlaaikes en druiven, paaseieren en weet ik wat nog.
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Fier op onze zolder: het is er misschien klein maar het is er erg knus en zeer gezellig. We mogen
zonder schromen zeggen dat we een van de mooiste clublokalen van het land hebben.
Fier op de opvang van de beginners. Ze werden en worden na een schitterende lessenreeks door
Marc durf eens te proberen iets minder positiefs te zeggen over hem, ze bijten je neus eraf
gedurende zes weken begeleid door een “gevorderde” peter. Waar er vroeger soms een paar
beginners overbleven, vallen er nu soms een paar beginners af.
Fier op onze goede mixte van recreatie en competitiesport. We spelen toch met vijf ploegen
viertallencompetitie, waarvan één viertal met “beginners”! We hopen stellig dat een van onze
twee 1ste Liga-ploegen volgend jaar opnieuw doorstoten naar 3de Nationale en zijn er zeker van dat
minstens één van onze Districtsploegen een promotie zal afdwingen.
Ja, ik ben, terecht denk ik, een fiere voorzitter van Bridgeclub Lier. Dit kan maar dankzij de toffe
en knappe bestuursleden die we hebben. Minstens tweemaandelijks komen we in een gezellige
sfeer samen in de geest van de musketiers: “Eén voor allen en allen voor één” in het heil van onze
club. Ieder doet op zijn plaats met zijn tekortkomingen en zijn gaven zijn best voor onze club.
Dankuwel, Babs, Dries, Ludo, Marc, Monique en Raf, voor de prettige samenwerking. Vanaf
deze plaats wil ik ook Wanda nog eens bedanken voor wat zij tijdens haar mandaat voor onze club
gedaan heeft.
Maar… een bestuur mag doen en laten wat het wil, als de leden niet meewillen staat het
machteloos. En onze leden, jullie dus, werken mee. Een eresaluut aan jullie allemaal voor de toffe
manier zonder getrokken messen waarop jullie onze geliefde sport op onze zolder komen
beoefenen, voor het enthousiasme waarmee jullie deelnemen aan onze activiteiten, voor jullie
positieve instelling.
Op gevaar af er enkele te vergeten, wil ik hier toch enkele leden speciaal in de bloemetjes zetten,
zoals daar zijn: Eric, voor zijn altijd wijze raad in welk probleem dan ook en voor de vlotte link
die hij voor ons legt naar de VBL; Aloï s, die op een simpele vraag als onze “houten bakken”
nagezien en in orde gebracht heeft, uren werk moet het hem gekost hebben.; Yves, onze
clubfotograaf en raadsman bij de organisatie van onze tornooien; Carine, die vaak ongevraagd
op onze laatste Individueel Kampioenschap van 12 uur ’s middags tot 12 uur ’s nachts achter
de toog kruipt; Tof en Ben, onze DJ’s, … Sorry voor de mensen die ik nu vergeet en die zeker
ook vermeld moesten worden…
Dit alles heeft die rustige plaats en die sigaret opgeleverd. In het kort ik mag van onze secretaris
nooit lang spreken tijdens mijn welkomstwoord heb ik dit verteld op de Algemene
Vergadering. Ik vond dat ik dit maar eens in het lang en het breed moest en mocht vertellen in
onze mini-SPOETNIK, zodat ook de afwezigen op de Algemene Vergadering weten, waarom ik me
een fiere voorzitter voel.

TUSSENDOOR: WETENSWAARDIGHEDEN
De Amerikaan Richard Walsh bedacht de conventie, die naar zijn naam werd genoemd.
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VIERDE MARATHON DOLF SOLA
Carine Jeunen
Door omstandigheden die we liever niet hadden, begonnen de bridgeactiviteiten een uurtje later.
Wat moet je antwoorden als de mensen je vragen “hoe gaat het?” en er eigenlijk geen negatief
antwoord op verwachten. Trouwens dat gevoel van pijn en vooral machteloosheid kan je toch
niet onder woorden brengen. Hoewel de meeste clubleden Yves niet kenden, geloof me Joris,
iedereen leeft met je mee.
22: O/OW

♠87
♥H52
♦A832
♣H765

♠BT53
♥BT87
♦V7
♣VT3
N
W
O
Z

♠AHV96
♥V963
♦B6
♣82

Maar snel aan het kaarten dus en er gebeurde niet
echt veel in die eerste sessie. Slechts één gift die
(nadien bekeken ‘slechts’) 9 impen kost die de
tegenstander onmiddellijk teruggeven. Hier zijn de
twee giften.

Na een schoppenopening bij mij (Oost), volgt de
tegenstander met 2♦. Marc biedt 2ZT, waarop ik
met mijn miezerige punten nog eens 3♥ bied. Fout
♠42
natuurlijk. Als ik pas, gaat Marc slechts 1 down. De
♥A4
tegenstander wil nog lief het advies geven dat ik
♦HT954
eigenlijk geen 3♥ moet bieden maar direct 3ZT.
♣AB94
Braaf leg ik uit dat Marc nog 4 harten zou kunnen
hebben. Ja, wij zijn zowat het enige paar dat je kan opknopen op 2-niveau zonder daarvoor te
moeten wachten op partner. Nu ging Marc in 3ZT 4 down kwetsbaar. Aiaiai. Na ♦V uit, gedoken
en ruiten verder, had hij beter safe –2 gespeeld. Tweede ruiten pakken en ♠7 laten doorlopen.
Nu krijgt de tegenstander slechts 4 ruiten en 2 azen. Indien ♠7 gedekt wordt, nemen en harten
naar je heer spelen. Nemen ze onmiddellijk moet je in dummy je 2 klaveren weggooien en een
hartje. Ze zullen nu nog wel ♣A incasseren, anders ben je slechts 1 down. Makkelijk zo met open
kaarten nietwaar!
23: Z/All

♠B76
♥B
♦VBT8542
♣74

♠AT942
♥T87
♦6
♣V986
N
W
O
Z
♠HV8
♥AH93
♦A9
♣AHB2

Zoals reeds gezegd biedt de tegenstander slechts
manche met volgende prachtkaarten.

♠53
♥V6542
♦H73
♣T53

Hun bieding: 2♦ multi - 3♥, wat waarschijnlijk wil
zeggen, maat als je zwak bent in harten of schoppen,
heb ik nu al mee gebarreerd - 3ZT – sterk, maar
volle 24?? - nu is het natuurlijk wat gissen. Als maat
maar 2 schoppen heeft, is 3ZT een prima contract.
Helaas voor hen waren alle zessen (behalve ruiten
natuurlijk!) over tafel.

We hebben geprobeerd om het mooie 7♣ uit te
bieden, maar in een natuurlijk systeem lukt dat niet.
Toch bood bijna iedereen 6♣ of 6♠. Noteer dat in butler 6♣ superieur is. Immers als de
schoppen 4-1 zitten en de harten honneurs achter, win je nog steeds 6♣, maar niet 6♠.
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28: W/NZ

♠92
♥V8753
♦54
♣AB84

♠V5
♥HT92
♦HVT87
♣V7
N
W
O
Z

Nog een laatste giftje uit de eerste ronde dat nog
maar eens illustreert dat bridge niet alleen een
puntenspel is.
♠AHBT84
♥A6
♦♣T6532

♠763
♥B4
♦AB9632
♣H9

De bieding gaat zoals in het kader. Na het 4♦ bod
van Marc, bied ik draai, draai op mijn stoel ,
toch maar 5♣ – einde. Met wat moet je in deze
bieding de zesde bieden? Geen idee, en heb maar 5
geboden en ze ook maar juist gemaakt! Met open
kaarten zie je dat het 6 is. Jammer.

Met een ‘rustig’ gevoel gaan we traditiegetrouw
eten in het Hof van Aragon. Omdat we wat later
Carine
Noord
Marc
Zuid
waren, werd het eten in sneltempo opgediend.
Prima eigenlijk want zo wonnen we tijd. En vermits
pas
1♦
2♦
3♦
het geen gastronomisch (maar toch bijna) weekend
4♣
pas
4♦
pas
is, wil een bridger snel terug kaarten. Jan kwam na
5♣
pas
pas
pas
de soep en bezig met de patatten toch al met de
uitslag. Met een comfortabele 35 konden we naar de tweede ronde.

19: Z/OW

♠72
♥AH9853
♦HB92
♣2

♠AHV53
♥T72
♦A8
♣AH7
N
W
O
Z
♠94
♥V64
♦VT54
♣T863

Het glaasje wijn had ons blijkbaar goed gedaan,
sommige tegenstanders wat minder.

♠BT86
♥B
♦763
♣VB954

Een eerste ‘meevaller’ was gift 19. De bieding gaat
als volgt: ik pas in Zuid – pas (!!!) – 2♦ (multi) – pas
– 2♥ – dubbel – redubbel – draai, draai, 2♠ – pas –
(zonder zuchten) pas – dubbel – (nietsvermoedend)
pas – (even draaien) pas – (laat het dak maar
instorten) pas.

Zoals in de cursus, je langste en beste kleur
uitkomen, ♦4. Dummy gaat open en ik krijg het
een beetje benauwd. Leider vertrekt geen krimp,
West
Marc
Oost
Carine
dus word ik (al zie je dat niet) wat bleker. Gelukkig
pas
is er de onverstoorbare Marc die op een (kleine!)
1
2
ruiten gezwind het aas pakt en kleine troef speelt.
pas
2♦
pas
2♥
Was de leider verblind of heeft ze bewust op ♠9
dbl.
rdbl.
2♠
pas
gesneden? In ieder geval kreeg ik terug kleur toen ik
pas
dbl.
pas
pas
de negen mocht maken. Schoppen terug waarna
pas
1 : Multi, waaronder 2ZT opening (20-22 HP)
Marc alle vijandelijke troeven oppikte. Wat nu,
2: Tegenover een zwakke twee in harten wil ik wel harten is uitgesloten, klaveren had ik afgesignaleerd
2♥ spelen.
en ruiten is geen leuke optie. Toch maar ruiten
voor de boer. Slag 1 voor de vijand. Harten aas en harten heer werden gespeeld en ach, dacht ik, al
die harten zijn seffens vrij en ze kan nog in dummy met ruiten heer. Gelukkig speelde ze na
harten heer ruiten heer! Marc had nog ergens een troefje zitten, incasseerde klaveren aas en heer
en kon mij bereiken met harten vrouw. Ruiten vrouw was onze tiende slag, ook al hoopte de
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leider toch nog klaveren vrouw te krijgen. Bedankt hoor, want met goed tegenspel gaat 3ZT nog
down ook.
Even dacht ik dat in zitting twee ons geluk al aan
1: N/♠AHT82
het keren was, maar dat was zonder Marc gerekend.
♥AH8
♦HB
Nog maar eens Multi open (en hoewel de zwakke
♣H73
variant vaker voorkomt dan de sterke, was dat niet
♠5
N
♠43
het geval in de marathon). Met 10 punten had ik
♥B42
W
O
♥9763
niet veel te barreren (wat wij trouwens met 3 ruiten
♦AT8752
Z
♦V64
doen), dus braaf 2 harten (en erbij denkend dat ik
♣VT4
♣8652
dat wel eens mocht spelen). Nee hoor weer sterk:
♠VB976
21-22 regelmatig. Ok, dan maar transfer bieden,
♥VT5
waarop 3♠ komt (zelf had ik wel 4♠ gelegd). Wat
♦93
nu? Iets verzinnen om te horen of er
♣AB9
schoppensteun is. Ach neen ik heb genoeg entrees,
die schoppen spelen ook mee in ZT, dus azen vragen en 6 ZT.
Er wordt uitgekomen met ♥3 voor klein, de boer en de aas. Even twijfel en dan schoppen naar de
vrouw. Tiens tiens, had ik toch maar 6♠ want hij zal er 3 van heer, acht hebben. Nog eens
schoppen en nog eens … help … ik heb dat niet goed gezien zeker, hoeveel schoppen heeft Marc
wel. Ik word heel stilletjes, want er zijn nog problemen (logisch we hebben maar 31 of 32 punten
en dan nog geconcentreerd in die schoppens). Dat komt niet goed. Maar dat is zonder de meester
gerekend. Op de laatste schoppen vergooit Oost een harten. Nu kan Marc ♥A trekken, waarop
West ruiten wegdoet, en harten naar de dame. Arme West zit nu wat gewrongen en doet een
klaveren weg. Fout. Hij moet nog een ruiten wegdoen. Het is dan echter nog niet gedaan.
Immers Marc speelt nu ruiten en stel dat je de leider wilt laten kiezen, partner moet (gezien de
punten) ruiten dame hebben, en je legt klein. Marc legt de juiste (uiteraard), incasseert klaveren
heer en speelt nu (je had dat ruitje weggedaan) ruiten voor jou. Nu moet je klaveren inbrengen!!
Mooi gezien van Marc. Heb jij gezien hoe Marc toch down moet? En had je ook gezien dat Marc
in het actuele spelverloop de klaverbeslissing ook nog juist gedaan heeft?
25: N/OW

♠HT
♥B73
♦AT532
♣B96

♠V87
♥VT95
♦HB
♣AV87
N
W
O
Z

♠932
♥A864
♦9876
♣32

Een bevredigende tweede sessie dus. Na een frisse
neus en een warme soep zijn we klaar voor de
laatste sessie. Wat ik vreesde, gebeurt ook. We staan
eerst en plots lukt het niet meer. De eerste gift laten
we zelf wat liggen. Het kost niets, maar brengt ook
niet op.

En hoe bied je deze hand? Bij onze tegenstander
gaat het: 1♣ – pas – 1♠ – pas – 1ZT – pas – 3ZT.
♠AB654
Met ruiten uit is dat chocola bleu pale. Je moet dus
♥H2
in 4♠ zitten. Daarom moet je na 1ZT iets
♦V4
verzinnen om je vijfkaart aan te geven. En tenzij 3♣
♣HT54
forcing is, kan je alleen maar 3♦ bieden, waardoor
je maat misschien in ruiten belandt, zeker niet leuk. Werk aan de winkel in partnershipbidding
dus.
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27: Z/-

♠H965
♥HV5
♦A
♣VT876

Tenslotte aan dezelfde tafel nog een gift die wel
opbrengt, maar waar je merkt dat ‘het’ geluk aan het
wegvallen is.

♠A3
♥BT6
♦HV753
♣AB3
N
W
O
Z

♠T8
♥A74
♦BT98642
♣2

♠VB742
♥9832
♦♣H954
Marc

Noord

Carine

1♣
pas
pas

1ZT
pas
pas

2♦
3♦

West
pas
2♠
pas

De bieding gaat zoals in het kadertje. Met een
kleine schoppen uit is dit contract over tafel!
Ondanks 5!!! ruiten tegen.
Als het geluk je verlaat en je na zoveel giften vergeet
dat het butler is, dan moet je wat wegzakken. Dan
maar in de pinten gevlogen.
Een vierde plaats met allemaal elitespelers voor je
en een paar goede achter je ben je toch tevreden.
Volgend jaar terug op post. Tot dan.

Nota van de redactie: De winnaars waren uiteindelijk
Daniel De Roos - Peter Both met een ronde 100
impen, voor Yael Topiol - Walter Van Casteren met
+85 en Steven De Roos - Bob Yseboodt met +82. Carine en Marc waren, zoals gezegd, het eerste
Lierse paar op een vierde plaats met +68. Dierik en Kristien haalden nog net de top tien met +36.
Tot slot ook nog een knappe prestatie van Nicole, die met de voorzitter, op een elfde plaats
uitkwam met +36. De volledige uitslag kan u natuurlijk op onze website terugvinden.

Bridgeclub Lier organiseert
in samenwerking met Bridgeclub Keerbergen
voor de 2de keer de

24 Uren van Lier
een viertallenwedstrijd BC Lier – BC Keerbergen over 24 uren
van zaterdag 13 september 10 uur tot zondag 14 september 10 uur
in zijn clublokaal boven Taverne Schaeckbert
Vooraf inschrijven per paar en per uur ad valvas!

Aansluiten op zondag vanaf 9u30 wordt
voor alle deelnemers én sympathisanten een

BRUNCH
aangeboden door de twee clubs.
Ook voor de brunch vooraf inschrijven aub!
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EEN ZONDAG IN JUNI
Tekst: Katrin Van den Eynde… - Foto’s: Jos Robrechts
DE FIETSTOCHT…
Voor de eerste maal namen Brecht en ikzelf deel aan de fietstocht van Bridgeclub Lier. We
hadden fietsen geleend van de lieve buren van Dries en Keyne en hadden ’s morgens onze benen
flink ingesmeerd. Het was immers enkel jaren (decennia) geleden dat wij het Belgische wegennet
nog onveilig hadden gemaakt met onze wielerkunsten. Kamiel, onze oudste zoon, zat fier op zijn
stoeltje op de fiets van mama.
We kwamen samen aan het
wijkhuis van Zevenbergen. Het
was ideaal weer om te fietsen. De
zon was van de partij en er stond
een fris windje. Na een eindje
fietsen langs Vlaamse wegen
kwamen we een olijfboom tegen.
Daar moesten we even op adem
komen en werden de droge kelen
gesmeerd met koude of warme
dranken, naargelang de eigenaar
van de keel.
Een tweede maal de fiets op en we zetten onze toer verder. De achtervolgers waren maar goed en
wel terug bij het peloton of er werd een twee plas- en drinkpauze ingelast. Er stond een
speeltuintje voor de kleinsten en het was er heerlijk vertoeven.
Toen voor de derde en laatste keer op de
pedalen en langs het water in een rechte lijn
terug naar het wijkhuis. Dat dachten we
tenminste, maar onderweg werden we staande
gehouden door de fotograaf van dienst, Yves.
Even poseren voor de foto en verder fietsen. Er
was steeds tijd voor een gezellig babbeltje met
je buurman/vrouw fietser en er werd eens over
iets anders gebabbeld dan over bridge. Straf hé!
We zijn nog een paar keer aangenaam verrast
geweest door Yves die overal opdook en alles
op de gevoelige plaat vastlegde.
In het wijkhuis terug aangekomen werden de fietsen netjes aan de kant gezet en konden we
genieten van een overheerlijke koude schotel.
Voor ons was het de eerste keer, zoals je reeds kon lezen, maar zeker niet de laatste. Volgend jaar
zijn we zeker weer van de partij. De afwezigen hadden ongelijk.
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Na de fietstocht volgde zoals steeds het individueel kampioenschap. Daar heb ik niet aan
deelgenomen, maar Brecht wel dus geef ik nu met veel plezier mijn pen aan hem.
… en Brecht Luyckx
…

EN HET INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP

Rond half drie (zoals gepland) begon het individueel kampioenschap. We waren met 32. Een
aantal dat Yves toeliet een schitterende beweging uit te werken. Er waren 4 ankerdames en ieder
van de 28 anderen kreeg een volgheer/dame. Waar hij/zij ging zitten aan één van de 8 tafels
moesten we hem/haar volgen. We speelden 2 giften per tafel. Dat systeem zou dus 13 maal
moeten lukken. Tot mijn verbazing werkte het nog ook. 14 verschillende partners, 14
verschillende conventieafspraken. Ik had de indruk dat die afspraken naargelang de namiddag
vorderde, minder lang duurden. Ofwel was het door de drank, die Carine en Yves onmiddellijk
vriendelijk brachten, die we tot ons namen, ofwel door de wetenschap dat de uitslag er
uiteindelijk niet echt toe deed. Je had de uitslag immers toch niet in de hand. Wel de sfeer, de
gezelligheid, het spelen met en het leren van andere leden van de club dan je gewone partner.
En was het nu met of tegen Laura, met of tegen Jaco, met
of tegen… het speelde geen rol. Ik heb me die namiddag
zeer goed geamuseerd. Na een verdiend applaus voor
Carine voor de bediening en Yves voor de vlekkeloze
organisatie werden de winnaars Rita en Raf (met een
gelijke stand) bekend gemaakt.
We hebben nog wat gegeten van de koude schotels en tot
’s avonds laat op het terras nagepraat.
En wat met giften, biedingen, uitkomsten,… hoor ik je
vragen. Ach, die namiddag telden die echt niet mee. De
sfeer en de vriendelijkheid was veel belangrijker dan het
technische spel. Volgend jaar doe ik zeker weer mee en
zoals Katrin al schreef, de afwezigen hadden ongelijk.
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DE VIERDE DIMENSIE
Vrij vertaald naar Mollo door Jaco Lambrechts
Na een uitstekend diner zaten we met een cognac in de bar. “Wel”, vroeg het Varken, “wil je
weten waardoor ik zo briljant met dummy speel?” “Nee, nee”, repliceerde de Uil, onze senior
kibitzer, “we vroegen ons af waarom zulke goede spelers als gij aldoor in zulke abominabele
contracten verzeilt”. “En ze dan nog meestal maakt ook”, voegde ik er aan toe. “Exact”, aldus het
Konijn, “daar moet toch één of andere een reden voor zijn”. “Misschien wel”, gaf het Varken toe.
“Ik beweer alleen maar een uitzonderlijk begaafd speler te zijn en dat is, zlas je zegt onvoldoende
voor mijn spectaculaire successen. Het verschil, denk ik, ligt in de vierde dimensie”.
N/All

♠
♥
♦B
♣

♠HVBT4
♥432
♦AHV
♣62
N
W
O
Z

Waarop hij ons volgende gift toonde: Noord gever
en iedereen kwetsbaar. West start met ♦B. Hoe
speel je de hand?
We bleven met ons allen sprakeloos en tuurden naar
het plafond voor inspiratie. Uiteindelijk zei de Uil:
“Ik speel éénmaal troef. Valt de 7, dan ben ik thuis.”

♠
♥
♦
♣

“Ze valt niet!”, meldde het Varken welgezind.

♠2
♥H65
♦4
♣AHVBT985
West

Noord
Oost
1♠
4♥
pas
pas
pas
je hebt het me niet gevraagd.”

Zuid
6♣

“Ja, dan maar schoppen naar dummy, West immers
heeft duidelijk chicane harten, als hij ook ♠A
heeft…”, kwam ik aarzelend tussen.
“Ge snapt er met zijn allen niets van”, bulderde het
Varken, “Wie heeft ♠A? Wel wie, dat is de kwestie,

Ik zag enkele vliegen een ballet opvoeren aan het plafond terwijl de stilte aanhield. Niet voor lang
kon het Varken zijn geduld op proef stellen en hij barstte uit: “Je ziet wel hoe weinig je van de 4de
dimensie kent! Iemand moet tijdens de bieding toch getwijfeld hebben? En je vraagt me niet
wie!”. “Stel”, vervolgde hij, “dat West ♠A heeft. Zou hij niet even, zelfs een fractie van een
seconde, een doublet overwegen? Of zit hij er altijd bij als iemand zonder interesse in het leven?”
“Vast en zeker niet. En als hij even pauzeerde”, sprak hij mij aan, “dan is uw speelwijze de beste.
Maar was als Oost aarzelt met twee azen?”
Verstrooid ledigde hij mijn glas, nam dat van de Uil in de hand. “En Oost aarzelde inderdaad.
Niet voor een redbod, dat zou te veel kosten, maar voor een strafdubbel met twee azen”.
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N/All

♠9873
♥♦BT98765
♣74

♠HVBT4
♥432
♦AHV
♣62
N
W
O
Z

♠A65
♥AVBT987
♦32
♣3

♠2
♥H65
♦4
♣AHVBT985

“Daarom speelde ik na ♦A eerst ♦H waarop ik mijn
schoppen afgooide en troefde Oost’s aas eruit. Dan
speelde ik ♣A en als de 7 niet viel, vervolgde ik met
♣5 die West wel moest nemen. Wat hij ook
naspeelde was voor dummy, waarna ik mijn harten
kon opruimen. Zoals u wel ziet verloor ik geen slag
aan beide uitstaande azen, maar wel een troefslag in
een kleur gesloten van aas tot 8. Dat bedoel ik met
de 4de dimensie!”
“Garçon!”

DE TIEN GEBODEN VAN EEN BRIDGEFANAAT
1.
2.
3.
4.

Verzorg je uiterlijk. Men moet de ganse speeltijd tegen je aankijken.
Wees steed op tijd en ontrek je niet aan de voorbereidingen die aan tafel nodig zijn.
Wees voorkomend tegenover de tegenpartij en je partner. Bridge is een spel – geen oorlog.
Loof je partner wanneer hij/zij iets goed doet en vergeef hem/haar zelfs wanneer hij/zij een
ernstige fout maakt. Hij/Zij zal er daardoor minder maken.
5. Erken een eigen fout. Het bevordert de sfeer aan tafel.
6. Treur niet over één of meerdere slechte spellen. Het bridgeleven begint na elk spel opnieuw.
7. Wees een sportief verliezer maar vooral: een bescheiden winnaar.
8. Geef de winnaars wat hun toekomt, feliciteer hen met hun succes.
9. Zeur niet na afloop met anderen over partners vermeende slechte spel. Praat er later met
hem/haar rustig over zonder dat anderen dit hoeven te horen.
10. Roep op het gepaste ogenblik de wedstrijdleider en bedank na afloop de wedstrijdleiding: zij
werkten voor jouw plezier.
Met dank aan de Vlaamse Bridge Liga.
TUSSENDOOR: BRIDGE OP INTERNET
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PRIJSVRAAG

♠65
♥
♦
♣

♠7432
♥B93
♦6
♣AH532
N
W
O
Z
♠AT
♥AV
♦AH752
♣V976

OPGAVE N° 18

♠HB
♥
♦
♣

Zuid moet het contract van 3ZT spelen. West komt
uit met ♠6. Oost neemt ♠H, door onze leider
gedoken. Oost speelt ♠B na, door Zuid genomen
met het aas. Hoe speelt Zuid verder om zijn
contract binnen te brengen?
Oplossingen binnenbrengen bij Dries, onder de
juiste oplossingen wordt opnieuw een prijs verloot.
OPLOSSING

Toch weer niet zo moeilijk gemakkelijk, dacht ik zo en toch maar vier inzendingen!! Er zijn
zeven vaste slagen te tellen en als de klaveren niet 4-0 tegenzitten kan je twee lengteslagen maken
in klaveren voor 9 slagen. Alleen, en dit was natuurlijk het probleem, blokkeren de klaveren!
Je mag ervan uitgaan dat de schoppens bij de tegenstanders 5-2 verdeeld zijn. De uitkomst van ♠6
en het bijspelen van ♠5 bij West wijst trouwens op een 5-kaart schoppen bij West (als West vierde
beste start, maar tegen een ZT-contract is dit toch courant), terwijl Oost blijkbaar een doubleton
heeft. Daarom spelen we kleine klaveren naar het aas en spelen schoppen vanuit dummy, waarop
in de hand een blokkerende klaveren wordt afgegooid. West mag nu nog drie schoppen
incasseren, maar moet daarna, bijvoorbeeld in ruiten, het slag aan Zuid geven, die de rest van de
slagen kan maken. Dat was het. Gemakkelijk, hé.
Als surplusje geeft Marijk nog de situaties als de klaveren toch 4-0 tegen zouden zitten. Bij een
vierkaart bij West kan je niet winnen, bij een vierkaart bij Oost, kan je een klaveren afgeven aan
Oost en daarna hopen op de hartensnit om je negende slag te maken. Als, tot slot, de schoppen
toch maar 4-3 zitten, heb je natuurlijk nog minder problemen.
Juiste inzendingen werden gegeven door Luc De Puydt, Marijk Huysmans, Jaco Lambrechts en
Roger Van den Eynde. Jaco mag een prijs komen afhalen.
OPGAVE N° 19: NULLO
Jaco heeft dit keer niet enkel een artikeltje ingezonden, over de Leden van de Drakenclub, maar
had ook een leuk ideetje voor een “vakantie”-opgave voor de prijsvraag. Hier volgt zijn opgave:
Vroeger werd in bridge nog wel eens een nullo gespeeld en in sommige landen, zoals bijvoorbeeld
Spanje, is dat nog steeds gebruikelijk. Deze zuiderse meditterane volkeren hebben een speciaal
gevoel voor het onverwachte dat plotseling alles omver kan gooien. Zo spelen ze ook driebandbiljart met een kegeltje waarop drie teerlingen. De bedoeling is dat eerst op rood te spelen en dan
het punt te maken ofwel het kegeltje om te stoten. Je krijgt dan de punten van soixante-neuf als
het kegeltje zelf omverligt. Blijft het kegeltje daarentegen staan, dan is je beurt voorbij en gaan de
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punten naar de tegenstander. Een gemaakte carambole telt voor 10 punten, zand voor 200,
soixante-neuf voor 500, de punten van de worp rond je af naar het dichtbijzijnde tiental (nvdr. Nu
snap ik waarom Jaco altijd zegt, punten zijn in bridge niet belangrijk, dat is voor de biljart, hij
weet duidelijk heel goed hoe de puntentelling in biljart verloopt…). Zo kun je indenken dat als
verdediging tegen 7ZT, het bij ons ultieme contract, nullo kan geboden worden. Bij nullo is er
geen troef en mag je geen enkele slag maken.

♠AHVBT
♥BT9
♦BT92
♣8

♠876
♥5432
♦876
♣765
N
W
O
Z

♠9
♥AHV
♦AHV
♣AHVBT9

De opgave dan: Zuid speelt nullo. Oost-West
moeten het contract down spelen en in dit geval
zelfs twee down spelen, dus Oost-West moeten
Noord-Zuid verplichten om twee slagen te maken.
Hoe doen ze dat…?
Oplossingen binnenbrengen bij Dries, onder de
juiste oplossingen wordt opnieuw een prijs verloot.

♠5432
♥876
♦543
♣432
TUSSENDOOR: IN DE BRIDGECLUB
Ingezonden en bewerkt door Jenny Marynissen

Mijn vrouw wil ook leren bridgen!
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OPLOSSING VORIGE TWEEDE PRIJSVRAAG
In de tweede prijsvraag in de mini-SPOETNIK N° 18 moeten de liefhebbers puzzelaars de woordjes
achter letters te vinden. De opgaven vindt u in die editie, hier volgen direct de (of een) oplossing.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

4 is de Plaats van Lier Twee in het EindClassement van het Seizoen Tweeduizendtwee –
Tweeduizenddrie.
99 Leden van BridgeClub Lier
12 is het HuisNummer van het Schaeckbert
12 Slagen voor een Kleine Slem
0 Punten bij een Yarborough
37 Jaar is de Leeftijd van Dries
1 is de Nummer van de Carré van Marc
2 Klaveren is Stayman
29 Juni is de Datum van de FietsTocht
4 Spelers in een Carré
10 Slagen voor de Manche in Harten
3 Ruiten is Jacoby Transfer
4 Zonder Troef is AzenVraag
25 Centiliter in een Maes
4 Punten voor een Aas
7 Leden van het Bestuur
22 Paren bij de Derde Marathon Dolf Sola
5 Euro is de InlegPrijs voor een Paar
10 Sessies van het ButlerKampioenschap
50 Procent is de Moyenne
24 BladZijden in een mini-SPOETNIK
15 is het Minimum Aantal Punten voor een Zonder Troef Opening
17 is het Aantal Punten van Lier Eén in hun Laatste CompetitieMatch
24 Lessen bij een BridgeCursus
14 Februari is Valentijn
1969 is het Jaar van het Aansluiten bij de Bond

Over sommige opgaven kon gediscussieerd worden of beter, werd gediscussieerd, in de
eerste opgave had beter een K gestaan in plaats van een C, maar ik denk toch dat de meeste
puzzelaars zich geamuseerd hebben en zich er een tijdje mee hebben kunnen bezighouden. Toch
ook hier slechts vijf inzendingen! Spijtig toch!
Oplossingen werden ingezonden door: Marijk Huysmans, Eric Lauwers, Monique Mertens,
Agnes Van den Eynde en Katrin Van den Eynde. Eric mag een prijs komen afhalen.

TUSSENDOOR: GOUDEN RAAD VAN MARCEL
Trek niet voortijdig troef als u verliezers wil aftroeven in dummy. Trek troef als u vermoedt dat
uw winners in de zijkleuren kunnen afgetroefd worden door de tegenstrevers.
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TWEEDE PRIJSVRAAG: DOORLOPEND BRIDGEKRUISCRYPTORAADSEL
De bedoeling is ondertussen iedereen al duidelijk. Hier komt onze derde doorlopende
bridgekruiscryptoraadsel. Naar klassieke gewoonte verloten we een prijs onder de inzenders..
Veel puzzelgenot!
E
A
B
C
D

G
H

F

G

H

HORIZONTAAL
A
Onraad (6)
Behouden zeereis (7)
B
Heeft het ergste achter de rug (9)
C
Een kei van een schilder (5)
Een unieke moeder (6)
D
Ik noem het zeer warm (4)
Is de plaats bemeubeld? (8)
VERTICAAL
E
Gretig naar (6)
De heilige is sterk (5)
F
Dikwijls de zondebok bij een kaartspel (7)

Het mineraal bevat metaal (4)
Een vogel achteraan een slee (5)
De rijksraad op de rustbank (5)
De munt van een oude Spanjaard (5)
De vis gaf brij uit liefde (7)

Bridgeclub Lier organiseert

–onder het motto: het moet niet altijd bridge zijn- een

gezelschapspellenavond
op vrijdagavond 19 september vanaf 20 uu
organisatie: Dries Van den Eynde en Brecht Luyckx

Iedereen die genoeg heeft van Pictionary, Monopoly of Mens-Erger-Je-Niet, zin heeft om een
expeditie te leiden, Formule-1 manager te zijn of nog eens ridder te spelen, is WELKOM.

Liefst vooraf een seintje aan Dries of Brecht
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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:
AUGUSTUS 2003
Zaterdag 2 augustus
Dinsdag 12 augustus
Zaterdag 30 augustus
SEPTEMBER 2003
Dinsdag 2 september

Kroegentocht, BC Pieterman, Leuven
Bloementornooi
Schaal Vlaeymans, BC Rivièra, Deurne

Donderdag 4 september
Zaterdag 6 september
Zaterdag 13 september
Zondag 14 september
Vrijdag 19 september
Zaterdag 27 september

Lucky Tuesday
1ste sessie Butlerkampioenschap
Lucky Thursday
Kroegentocht BC Lier
Start 24 Uren van Lier
Einde 24 Uren van Lier met Brunch
Gezelschapspellenavond
Start competitie

OKTOBER 2003
Vrijdag 3 oktober
Zaterdag 4 oktober
Dinsdag 7 oktober
Donderdag 9 oktober
Zaterdag 11 oktober
Zaterdag 18 oktober

Start bridgecursus
2de speeldag competitie
2de sessie Butlerkampioenschap
Druiventornooi
3de speeldag competitie
4de speeldag competitie

NOVEMBER 2003
Dinsdag 4 november
Zaterdag 8 november
Zaterdag 15 november
Zaterdag 22 november
Zaterdag 29 november

Lierse Vlaaikestornooi
3de sessie Butlerkampioenschap
5de speeldag competitie
6de speeldag competitie
7de speeldag competitie
8ste speeldag competitie

DECEMBER 2003
Dinsdag 2 december
Donderdag 4 december
Zaterdag 6 december
Zaterdag 13 december

4de sessie Butlerkampioenschap
Sinterklaastornooi
9de speeldag competitie
voorronde Beker van Vlaanderen
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