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Beste vrienden en vriendinnen,
Hij doet mij heel veel plezier te merken dat onze club leeft. De respons op het starten van deze PLQL
632(71,. was ongemeend positief, er was een hoop opbouwende kritiek. Bovendien blijkt dat veel
mensen in de club aan dit bladje willen meewerken. Ik heb meer inzendingen gekregen dan ik in dit
nummer kon opnemen waardoor een aantal artikels (“Het voorstel van Broeder Xavier” van Marijke,
een artikel over de Checkback Stayman, een artikel over het verschil tussen Acol en Majeurs van vijf
van Marcel) verschuiven naar een volgende nummer. Uitstel is echter zeker geen afstel. Het is
trouwens zeker niet omdat de kwaliteit van die artikels niet goed genoeg was, alleen waren andere
artikels iets actueler. Ook op de prijsvraag hebben we een aantal inzendingen gekregen, wat ons veel
deugd doet.
Ik hoop dat de inzendingen zullen blijven komen en dat ik op iedereen kan beroep blijven doen om een
artikeltje te schrijven, maar na deze mooie start ben ik er vrij gerust in.
In dit nummer wat clubnieuws, enkele ervaringen van carré-spelers, wat uitleg over het berekenen van
de uitslag door Marcel en al een eerste inbreng door onze nieuwe lichting beginners. Verder nog de
uitslag van het regelmatigheidscriterium, een nieuwe prijsvraag en op aanvraag, een inhoudstafel. Als
rode draad door dit nummer heeft Eric een schitterende analyse gemaakt van een Pruimenboom (?!).
Groetjes en veel plezier met ons tweede nummer.
Dries.
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Zoals u misschien al hebt gemerkt zijn de bridgetafels opnieuw overtrokken en werden er aan de
dakramen gordijnen gehangen. Dit is metteen een geschikte tijd gelegenheid om nog eens respect te
vragen voor het materiaal van de club. Alles kost immers geld.
Verder is de indeling van de tafels veranderd. Tafel 1 staat nu officieel in de kleine zaal, terwijl tafel
2 tot tafel 11 in de grote zaal zijn geïnstalleerd. Tafel 2 staat naast de deur tussen de grote en de
kleine zaal en de tafels lopen met de wijzers van de klok mee tot tafel 11, terug naast tafel 2, onder
het dakraam. De “bordtafel” in het midden is weggehaald en de bordjes liggen nu op het schap naast
de biddingboxen (dicht bij de lift). Dit alles heeft als doel de doorgang tussen de tafels en de
doorgang naar de kleine zaal zo vrij mogelijk te laten, zodat het wisselen vlotter kan verlopen.
9,(57$//(1
De competitie is weer afgelopen voor dit jaar. Het goede nieuws was de start van een vierde viertal
dit jaar, die door de beginners van de vorige cursus werd opgevuld. Dit viertal heeft het zeer
behoorlijk gedaan, met weliswaar een moeilijke start, maar met toch een mooie eerste plaats in de
play-offs van de vijfden en zesden van de verschillende reeksen. Het minder goede nieuws is spijtig
genoeg dat ons eerste viertal na een moeilijk seizoen een stapje terug moet zetten en zakt van 3de
Nationale naar de Liga-afdeling, zonder enige twijfel voor slechts één seizoen. Lier 2 presteerde
zeer behoorlijk en miste net de promotie met zijn tweede plaats, terwijl Lier 3 na de promotie vorig
jaar naar Liga, zich zonder problemen kon handhaven. Allemaal proficiat en bedankt.
%(*,11(56725122,(1
Er zal binnenkort door de Liga van start worden gegaan met de “Berry”-tornooien. Twee
pilootprojecten worden gestart, waarvan één in het district Vlaams-Brabant. Het is hierbij de
bedoeling dat er wekelijks een tornooi voor eerste- en tweedejaarsbeginners wordt ingericht in
verschillende clubs. Er zal een beurtrol worden opgesteld zodat elke zes weken een
beginnerstornooi door BC Lier wordt georganiseerd. De tornooien in Lier zullen doorgaan op een
woensdag. Alle beginners zijn hierop natuurlijk hartelijk uitgenodigd, zowel voor deelname in onze
club, natuurlijk, als voor deelname in andere clubs, die aan het initiatief deelnemen. Verdere
informatie volgt later.
Aangezien BC Lier deelneemt aan dit initiatief zal worden afgezien van de organisatie van een
tornooi voor eerstejaarsbeginners, dat eerder was aangekondigd. Er zal bovendien terug geprobeerd
een uitwisselingstornooi tussen BC Lier en BC Turnhout te organiseren. Het starttornooi van
Beveren zal doorgaan op 9 mei 1999.
&/8%.$03,2(16&+$3
Het clubkampioenschap is reeds van start gegaan op 9 maart en zal op 16, 23 en 30 maart en op 20
en 27 april, met onderbreking van de eerste dinsdag van april (butler) en van de paasvakantie,
worden verder gezet. De vier beste uitslagen tellen mee voor de eindrangschikking.
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In tegenstelling tot sommige andere clubs wordt in Lier dikwijls met vaste partners gespeeld.
Wanneer één van de partners dan (al dan niet plots) niet kan, is het niet altijd eenvoudig om een
partner voor die avond te vinden. Daarom is aan de tappers van ’t Schaeckbert gevraagd om de
avond van het tornooi een lijst bij te houden van mensen, die geen partner hebben voor die avond.
Je kan tussen 18u en 19u30 naar ’t Schaeckbert bellen, waar ze de namen van andere mensen die
hebben gebeld, zullen doorgeven. Op die manier wordt het hopelijk gemakkelijker om een
bridgepartner voor een avond te vinden.
239$1*%(*,11(56
Op vrijdag 9 april zal normaal de laatste les worden gegeven van de nieuwe bridgecursus. Zoals het
al jaren de gewoonte is, zullen de beginners daarna door de club worden opgevangen en zal voor
een periode elke beginner op donderdag aan een “peter” of “meter” worden gekoppeld. Deze zal de
beginner persoonlijk begeleiden, hem of haar wijzen op de grootste fouten en hem of haar een beetje
“tafelvastheid” proberen bij te brengen.
Het is echter duidelijk dat de opvang van de beginners niet alleen een taak is voor de begeleiders
zelf, maar ook voor alle andere clubleden. Wees geduldig als ze nog niet zo vlot bieden of hun
contract afspelen, slik met een glimlach de “niet verdiende nul” die een beginner je aansmeert en
blijf steeds vriendelijk. Als de arbiter aan de tafel nodig is, roep hem dan rustig. Denk er steeds dat
ook jij een beginner geweest bent.
We rekenen op jullie om alle beginners een warm onthaal te geven in onze club. Zij zijn immers de
toekomst van onze club !

7866(1'225
Gehoord op het gezellig samenzijn:
Roger:
Marijke:

“Marijke, telefoon voor u.”
“Ja, ja, ’n kriekske alsjeblieft.”

3(5621$/,$
•

De club heeft onlangs een beginneling, die nog maar net het eerste deel van de cursus had
doorgewerkt, verloren. An Pas overleed recent. De club biedt zijn oprechte deelneming aan aan
haar familieleden en vrienden.

,Q0HPRULDP$Q3DV

Het overlijdensbericht van An Pas hangt sinds kort aan het bord
van onze club en links en rechts hoor ik de vraag “Wie is An
Pas ?”. Niemand van onze spelende leden kende haar immers.
An kwam begin oktober, de eerste lesdag, als eerste naar mij
toegestapt. Toen vertelde ze me reeds dat ze ernstig ziek was,
maar toch de bridgelessen wenste te volgen. Tijdens de eerste
twaalf lessen was An een voorbeeld voor iedereen. Heel erg
gemotiveerd en gedreven, dit spelletje moest en zou ze nog onder
de knie krijgen. De manier waarop ze vragen stelde en notities
nam en doorspeelde aan wie maar wou, dwong van ons allemaal
veel respect af.
An zal de cursus nooit beëindigen. Ze was amper 42 jaar en laat
een echtgenoot en vier kinderen na. De vrijdagavondploeg heeft
haar wel gekend en we missen haar.
Marc.

7866(1'225
Je moet je niet afvragen wat uw bridgeclub voor u kan doen, maar wat jij voor je bridgeclub kan
doen.
Vrij naar J.F. Kennedy.
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Onlangs heeft het bestuur het ontslag van onze voorzitter Frank Van der Wee ontvangen. In naam
van alle leden en van het bestuur heeft het bestuur Frank en Min een mooi bloemstuk toegestuurd
om hen te bedanken voor hun inzet voor en toewijding aan onze club. Verder wil het bestuur Frank
op de volgende Algemene Vergadering het erevoorzitterschap aanbieden.
In afwachting tot na de nieuwe verkiezingen op de Algemene Vergadering in juni eerstkomende een
nieuwe voorzitter kan verkozen worden en rekening houdende met de ernstige
gezondheidsproblemen van Dolf Sola, onze ondervoorzitter, heeft het bestuur aan Roger Van den
Eynde gevraagd om ad-interim het voorzitterschap waar te nemen, een taak die Roger aanvaard
heeft.
De begeleidende brief van Roger aan Frank is hier afgedrukt.

Beste Frank,
Vandaag hebben we je brief met je ontslag als voorzitter ontvangen. We kennen je
gezondheidstoestand en je tijdelijke verhuis naar Knokke en begrijpen maar al te best
dat dit alles niet meer te combineren viel met je taak als voorzitter van onze club. We
begrijpen dus ten volle je ontslag.
Met deze willen we onze diepste waardering uitdrukken voor alles, ik denk nu aan veel
maar vergeet waarschijnlijk nog meer, wat je voor onze club hebt gedaan. Niemand zal
ontkennen dat onze club groeide tot wat ze nu is, mede dank zij je werkkracht, bezieling
en kunde. Wetende dat er achter elk groot man een sterke vrouw staat, danken we ook
Min voor al haar werk voor onze club.
We beseffen dat dit geen afscheid is, maar dat jullie, zodra jullie weer in Lier wonen,
onze rangen opnieuw zullen komen vervoegen en dat we steeds op jullie beiden een
beroep zullen mogen blijven doen.
We hopen dan ook, Frank, dat je het erevoorzitterschap dat we je, als dank en
waardering voor al je werk, op onze Algemene Vergadering willen aanbieden, zal
aanvaarden.
Met heel veel genegen bridgegroeten,

Roger Van den Eynde
Voorzitter ad-interim.
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Eric Smets
,1/(,',1*
Abi zag eens slempjes hangen
O, als toppetjes zo groot
’t scheen dat Abi ’t wou gaan bieden
schoon z’n partner ’t hem verbood

♠♥♦♣7

♠V4
♥AHV64
♦B5
♣AB63
N
W O
Z
♠AHT96
♥2
♦H984
♣H85

/(17(.5,(%(/6
Denk je dat ingewikkelde giften alleen maar "in de
boekjes" voorkomen ? Vergeet het maar !
♠♥♦♣-

Kijk maar even wat zich voordeed in ons clubtornooi
begin februari. Partner, die blijkbaar last had van
vervroegde lentekriebels, heeft je in 6ZT
gebombardeerd. Je zal niet één pruim nodig hebben
om te winnen, maar een complete pruimenboom:
West komt ♣7 uit; slecht nieuws, want die ♣7 lijkt
er op te wijzen dat de klaveren bij Oost zitten.

Bij de telling van de topslagen riskeer je om helemaal ontmoedigd te raken. Je komt namelijk niet
verder dan acht. Drie slagen in schoppen en in harten en twee in klaveren. In zulke hopeloze
situaties blijft nog maar één mogelijkheid: je probeert om een kaartverdeling uit te denken bij de
tegenstanders waarmee je toch kan winnen. Je hebt er geen idee van of de kaarten inderdaad ook zo
zullen zitten, maar je speelt ernaar "d'r op of d'r onder" - hopend op de nodige pruimen.
95$$*
1. Hoe moeten de kaarten zitten bij OW om te winnen?
2. Hoe speel je dan?
Zoek eerst zelf voor je in deel 2 (elders in je geliefde PLQL632(71,.) de oplossing leest.
(1.(/(+,176
- reken niet op de klaveren; West komt ♣7 uit en het is zo goed als zeker dat Oost ♣V109x heeft;
- je moet vijf schoppenslagen kunnen maken, ♠B moet dus vallen. Zonder dat heb je geen schijn
van een kans. Als dat mislukt, dan blijft je nog maar één ding te doen: een serie pruimenbomen
planten in je tuin - voor later.

%(5(.(1,1*9$1'(8,76/$*,1((13$5(1725122,
Marcel Vetters
'(6&25(6
Bridge is een puntenspel. Iedere uitslag van een gift wordt genoteerd in een score volgens een
internationaal vast gestelde scoretabel. Zo is de score van een 2♠-contract gemaakt met een
overslag 140 punten, terwijl een kwetsbare 3ZT gehonoreerd wordt met 600 punten.
Deze genoteerde score is echter niet de uitslag van de gift. Neen, de uitslag wordt berekend aan de
hand van deze scores.
(e12)7:((8,76/$*(1
Op iedere gift worden altijd twee afzonderlijke uitslagen gemaakt. Een uitslag in de Noord-Zuid
richting en een uitslag in de Oost-West richting.
Naargelang de gespeelde beweging (Mitchell of Howell) moet u al dan niet gedurende een tornooi
van speelrichting wisselen.
Bij een Mitchell-beweging worden de deelnemers opgesplitst in twee groepen. Een eerste helft van
de mensen spelen steeds Noord-Zuid, de andere helft speelt steeds Oost-West. Bij een tornooi van
zeven ronden (zoals bij een gewoon clubtornooi) moeten er dan minstens zeven Noord-Zuid-paren
en zeven Oost-West-paren zijn of dus minstens veertien paren aan het tornooi deelnemen (eigenlijk
maar dertien want ook dan spelen we Mitchell met een bye). In dit geval worden er twee aparte
uitslagen opgemaakt, namelijk een uitslag voor de Noord-Zuid-paren en een uitslag voor de OostWest-paren.
Bij een Howell-beweging wordt regelmatig van richting gewisseld. Dit wordt meestal toegepast
wanneer er slechts twaalf of minder paren aan het tornooi deelnemen. Er wordt dan per gift steeds
een uitslag voor de Noord-Zuid-paren en Oost-West-paren opgesteld, maar aangezien de paren van
richting wisselen, kunnen geen twee aparte einduitslagen worden berekend.
Dit alles heeft dus als gevolg dat er één of twee einduitslagen kunnen zijn. Merk op dat ook als er
wordt gespeeld voor één einduitslag, er niettemin per gift twee uitslagen wordt berekend.
8,76/$*3(5*,)7
De score wordt omgezet in matchpunten. Hoeveel matchpunten zijn er te verdienen? Dit is
afhankelijk van het aantal deelnemers aan het tornooi of anders gezegd van het aantal maal dat de
gift werd gespeeld. Uw score wordt immers steeds vergeleken met de score van de andere spelers
die ook in uw richting hebben gespeeld.
Voor iedere gift op het scorebladje, die minder is dan uw score, krijgt u twee punten. Voor iedere
gelijke score krijgt u één punt. Voor iedere score, die beter is dan uw score, krijgt u nul punten. Al
deze punten worden samengeteld en maken het matchpuntenaantal uit dat u op deze gift hebt
verworven.
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In de praktijk gaat het wat vlugger en simpeler. De beste score heeft de top die gelijk is aan (het
aantal tafels –1) x 2. Bij veertien tafels is de top en dus het aantal matchpunten voor de beste score
bijvoorbeeld gelijk aan (14-1) x 2 = 26 matchpunten. Elke volgende score krijgt twee punten
minder, dus in het geval van ons voorbeeld krijgt de tweede beste score in een bepaalde richting 24
matchpunten, enzovoort. De slechtste score in deze richting krijgt de “nul” of krijgt 0 matchpunten.
Bij gelijkheid van scores worden de gezamenlijke punten verdeeld. Drie paren halen bijvoorbeeld
dezelfde derde beste score bij een top van 26 punten. In principe krijgt de derde beste score een
uitslag van 22 matchpunten, de vierde beste nog 20 matchpunten en de vijfde beste 18 matchpunten.
In dit geval krijgen de drie paren allen (22+20+18)/3 = 20 matchpunten. Het volgende paar krijgt
een uitslag van 16 matchpunten.
De andere richting moeten we niet meer berekenen, zij behalen automatisch het verschil tussen de
top en de toegekende matchpunten voor de eerste richting. Een top in de eerste richting geeft dus
automatische de nul voor de tegenstanders in de andere richting.
Indien er op iedere gift niet evenveel scores zijn (bijvoorbeeld bij een bye of wanneer een gift niet
gespeeld werd), moeten ze nog wel evenwaardig gemaakt worden. Dit gebeurt met de formule van
Neuberg, maar het zou te ver leiden om hier op in te gaan. Dit brengt nog kleine veranderingen aan
met decimale punten.
%,-=21'(5+('(1
Merk op dat een rondpas een score van 0 punten geeft en dus kan meegenomen worden in de
berekening van de uitslag op die gift. Een rondpas kan zelfs nog een top opleveren.
Als een gift niet is gespeeld is er automatisch geen score voor deze gift. U krijgt voor deze gift
natuurlijk wel matchpunten. U krijgt voor deze gift het gemiddelde van uw andere uitslagen. Let er
dus op dat u deze twee verschillende vermeldingen juist noteert op het scorebriefje.
Wanneer de arbiter de score aanpast, kan deze score gewoon in de uitslagberekening worden
opgenomen. Bij een kunstmatige arbitrale score (bijvoorbeeld 60 % voor Noord-Zuid en 40 % voor
Oost-West) moet de berekening nog licht worden aangepast. Merk op dat zelfs arbitraire
splitsscores mogelijk zijn, waarbij de uitslagen van de twee richtingen niet meer complementair
zijn, bijvoorbeeld 630 punten voor Noord-Zuid en 40 % voor Oost-West. In dit geval moeten de
twee uitslagen (voor Noord-Zuid en Oost-West) voor deze gift afzonderlijk worden berekend.
'((,1'8,76/$*
Tot slot worden al uw behaalde matchpunten opgeteld en eventueel nog aangepast met disciplinaire
straffen, toegekend door de arbiter (bijvoorbeeld –10 % op een gift). Deze matchpunten vormen
uiteindelijk de einduitslag. Merk op dat meestal de einduitslag nog wordt omgerekend naar
percentages.
(1.(/(35$.7,6&+(*(92/*(1(15$$'*(9,1*(1
Als u bewust kiest voor een eindbod dat waarschijnlijk verschillend gaat zijn dan wat de andere
mensen in het tornooi gaan bieden (bijvoorbeeld 3ZT in plaats van 4♠), bied je voor de top of voor

de nul. Als het lukt en je scoort meer als de andere paren (in het voorbeeld 430 punten in plaats van
420 punten), dan schrijf je een top. Mislukt het en schrijf je minder als de ander paren (bijvoorbeeld
maar 400 punten in plaats van 420 punten), heb je automatische een nul aan je broek.
Vermijd de nul, neem de top mee als het kan en je eindigt in de top van de algemene rangschikking.
Met een onbeduidend deelcontractje zijn evenveel punten te verdienen dan met een groot-slem
contract. Speel dus altijd even geconcentreerd, een verschil van slechts 10 puntjes in uw score, kan
het verschil maken tussen een top en een nul.
Veel succes.

Bridgeclub Lier, Bridgeclub Lint en Bridgeclub Keerbergen
richten een

GULHKRHNVWRUQRRL/LHU/LQW.HHUEHUJHQ
in op

]DWHUGDJMXQL
LQ.HVVHO
organisatie: Marcel Vetters
Inleg: 100 Bef. per persoon.
Inleg wordt volledig uitbetaald.
Mogelijkheid tot eten achteraf.
Op voorhand inschrijven bij Marcel Vetters: 03/480.42.99
of bij het bestuur van één van de deelnemende clubs.
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Je had al wel ontdekt dat ♦A bij oost "moet" zitten. En verder: met die mooie hartens kan je niet
veel aanvangen: je verliest daarin minstens één slag en ♦A is buiten.

♠873
♥B973
♦VT763
♣7

♠♥♦VT7
♣-

♠V4
♥AHV64
♦B5
♣AB63
N
W O
Z
♠AHT96
♥2
♦H984
♣H85
♠♥♦♣AB6
N
W O
Z
♠♥♦9
♣85

Stel dat je de kaarten zo projecteert:
En dat je zo speelt:
♠B52
♥T85
♦A2
♣VT942

slag 1: je laat de uitkomst lopen naar je ♣H zodat de
vork ♣AB intact blijft; die komt later nog van pas !
slag 2: je steekt over naar ♠V en...
slag 3: je speelt ruiten voor uit dummy.
Nu zijn er verschillende mogelijkheden.
02*(/,-.+(,'
Oost neemt ♦A niet, je maakt ♦H. De pruimenboom
staat nu in volle bloei, kijk maar: je draait in hoog
tempo je drie topslagen harten en je laatste
vier schoppenslagen af.

♠♥♦A
♣VT

Je hebt nu in totaal 10 slagen gespeeld en gemaakt.
Dit blijft er over:
Winnen is nu simpel: je bent in zuid aan slag, je
speelt ruiten. Oost maakt ♦A maar daarna is voor
hem het liedje uit: hij moet klaveren spelen van
onder z'n vrouw naar de vork die je zorgvuldig
bewaard hebt in dummy. Bingo !

Ho, stop ! Als oost z'n verstand gebruikt, dan werpt hij op de laatste schoppen z'n ♦A af. Het heeft
geen enkele zin om die kaart bij te houden, want als jij ♦HV hebt, dan kan hij toch niks doen tegen
het contract: je maakt dan altijd 5 schoppen-, 3 harten-, twee ruiten- en twee klaverenslagen !
♦A op tijd weggooien is inderdaad een verstandige actie...
95$$*
...maar als oost dat doet, dan is je contract nog altijd potdicht. Hoe ?
Antwoord vind je verder in deel 3.

0,-1((567(&$55e 
Roger Van den Eynde
Kinderen, vind ik, moeten luisteren naar hun ouders, maar als kinderen iets beleefd vragen aan hun
ouders kunnen ze, vind ik weer, niet weigeren. Vandaar dit artikeltje op vraag van mijn zoon.
Als ik zijn gedrevenheid bezat of de gave van Luc Peeters om kaarten te onthouden of de kunde van
Eric Smets om een gift te analyseren, zou ik u hier enkele giften presenteren om de duimen en
vingers van af te likken. Helaas, ik kan dit niet, het is me vreemd.
Het verhaal van mijn blunder om mijn partner in 7ZT te duwen met twee azen buiten hebt u al
gelezen in de vorige PLQL632(71,. (QYGU QX RRN LQ %ULGJH &RQWDFW) en mijn “ kunde” om mijn
partner na een 2ZT-opening in een onmaakbare 4♥ te zetten in plaats van een neer te leggen 4♠
heeft ook al de ronde gedaan. Er zullen nog wel “bloopers” geweest zijn, maar ook scherp geboden
manches en correct afgespeelde deelcontracten. Helaas, ik kan ze niet meer samenstellen en zou ze
niet kunnen analyseren. Wat ik dan wel zal doen : u een indruk geven van m’n eerste carré. Voor
mij een heel toffe ervaring.
Vooreerst een eresaluut aan mijn carré-maat den Tof. 320 giften gespeeld in verschillende
omstandigheden zonder dat er een hard of verkeerd woord gevallen is: zelfs die 7ZT en die 4♥
werden zonder morren geïncasseerd. Il faut le faire. We hadden dat afgesproken en hebben dat beide
gedaan. Tof, als het aan mij ligt, spelen we nog vele jaren samen.
De Raf, een kapitein uit de duizend: de paperassen voor 200 % in orde, altijd een aanmoedigend
woord, bij een slechte gift geen verwijten, steeds opbeurend : “ ‘t Is niks, mannen, straks pakken we
dat terug“.
Den Aloïs , die zachte, innemende man, die je op de terugreis nog op een friet en een pint trakteert.
En last but not least: Marijke en Dries. Beide even gedreven en bekwaam. Ze moesten vaak genoeg
dat “ slaggeske” meer maken of die 6 of 7 toch maar bieden en … deden dat ook. Een ploeg waar ik
me goed in voelde en trots op ben.
Die tweede plaats: verdomd onplezierig en ongelukkig. We zijn er van overtuigd dat het niet door
onkunde was, we konden ze allemaal aan, maar hadden veel brute pech in het eerste gedeelte van
het seizoen. Als het aan mij ligt, beginnen we er volgend jaar opnieuw aan en dan halen we zonder
al te veel pech de titel. Afspraak eind februari 2000.

'(358,0(1%220'((/
Als oost zich ontdoet van ♦A dan blijft hij in hetzelfde sukkelstraatje. Na 10 slagen zit het dan zo:

♠♥♦VT7
♣-

♠87
♥B973
♦VT7
♣-

♠♥♦♣AB6
N
W O
Z
♠♥♦9
♣85
♠4
♥AHV64
♦♣AB6
N
W O
Z
♠AHT9
♥2
♦98
♣85

Je speelt doodleuk ♣8 en je laat die lopen ! En weer
kan oost niks anders doen dan naar de vork spelen.
Weer bingo !
♠♥♦
♣VT4

Aha, dus moest oost in de derde slag wel ♦A
nemen !
02*(/,-.+(,'
In de derde slag neemt oost ♦A en speelt ruiten
verder. Je moet wel ♦H nemen.
Je mag nu geen enkele slag meer verliezen en
daarenboven heb je niet meer de mogelijkheid om
oost een ingooi aan z’n been te lappen.
95$$*

♠B5
♥T85
♦
♣VT42

Toch is je contract nog altijd even potdicht. Hoe
moet je dan spelen ?
Na vier slagen liggen de kaarten zo:
Het antwoord vindt je in deel 4.

7866(1'2259(5+$/(19$1%(*,11(56
Yves en Benny, Jan en Tony oefenen regelmatig op dinsdagavond in het ’t Schaeckbert aan de hand
van Berry’s oefengiften. Benny opent met 1ZT en Yves past met zijn tien punten en een 4-3-3-3
verdeling. Toen dummy zijn kaarten op tafel legde was Benny maar al te blij dat hij zijn maat eens
kon terechtwijzen, iets wat anders zelden gebeurde. “Maatje toch, met tien punten moet je toch 3ZT
bieden ?”. Waarop Yves onverwacht antwoordde: “Partner, dit is een oefening op tegenspelen. Als
de tegenpartij goed tegenspeelt gaat 3ZT eentje down !”, wat trouwens getuigde van respect voor
het kunnen van de tegenpartij.

PLQL632(71,.QUMDQPDD
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Monique Mertens
Men bleef maar aandringen om een artikeltje te schrijven over onze ervaringen van “het eerste jaar
carré”. Goed beseffende dat ik echt geen schrijftalent heb, maar uit sympathie voor de club en
speciaal voor de redactie van onze PLQL632(71,. heb ik dan toch maar toegegeven. Een kapitein
moet immers steeds en altijd zijn verantwoordelijkheid opnemen.
Alles bij elkaar genomen is dit eerste jaar competitie echt wel een ervaring geworden en dit op alle
gebied. Afspreken met verschillende mensen blijft moeilijk. We waren wel met vijf beginnelingen
dit jaar maar ongelukkig genoeg moest Wanda bijna elke zaterdag “werken”, had den Beuk vijf
maal cursus op zaterdag, moest Michel regelmatig studeren en ging op de koop toe nog verhuizen
en ging ikzelf midden in de winter warmere oorden opzoeken. Enkel Wim was praktisch altijd op
post. Maar het is aangenaam vast te stellen dat we telkens konden rekenen op toffe invallers.
Daarom via dit artikeltje nogmaals gemeend een hartelijke dank aan Aby, Babs, Irene en Luc (noot
voor Abi: Abi wordt enkel eerste vernoemd omdat dit een alfabetische opsomming is, noot voor
Luc: Luc staat enkel laatste voor dezelfde reden, op Luc hebben we immers het meeste beroep
kunnen doen).
We speelden dus carré in het District Vlaams Brabant. Dat maakt dat de afstanden niet altijd
meevielen: we gingen op verplaatsing naar Halle, Leuven, Mechelen, Tienen en St. Stevens
Woluwe. Niet echt bij de deur en zeker niet als het sneeuwt. Ook de Beker van Vlaanderen op 12
december in Keerbergen was een ervaring.
De uitslagen waren verrassend en heel wisselvallig. Hetzelfde geldt trouwens voor onze
tegenstanders. Sommigen speelden al meer dan twintig jaar en maakten het ons moeilijk door
biedsystemen te gebruiken waar wij (als beginneling) moeilijk op konden reageren. Ook andere
trucs werden gebruikt: vraag maar even aan Wim. Hij werd hardhandig in “zijn kontje” genepen met
alle gevolgen vandien. Wim werd heel slecht gezind, met zelfs een hoogoplopende ruzie tussen
Wim en mezelf als gevolg. Gelukkig hebben we mekaar nadien eens goed vastgepakt en kwam alles
terug in orde, zelfs beter dan voordien…
De laatste dag van de competitie was ook vol verrassingen. We moesten die dag naar Halle en we
hadden om 12u30 afgesproken in ’t Kruiske. Het is naar Halle immers gemakkelijk een uur rijden
en parking vinden midden in Halle is niet simpel. Ik had mij niet opgegeven maar kreeg ineens om
12u55 telefoon van Wim met de vraag of ik toch kon komen want Michel was niet komen opdagen.
Thuis alles achtergelaten (alles, dat is twee kinderen en een hete frietpot), me naar het Kruiske
gespoed en in de draaiende auto van Luc gesprongen. Ik kon nog net al mijn ledematen binnenhalen.
Op de ring rond Brussel natuurlijk file, met als gevolg een kwartier te laat in Halle. Gelukkig was
men daar op de hoogte van de file (er was een ongeval gebeurd) en maakte men geen probleem van
onze laattijdige aankomst. En geloof het of niet… om 14u40 kwam heel kalm en sereen zoals altijd
Michel binnen, zich van geen kwaad bewust. Hij had gedacht dat de afspraak in ’t Kruiske om 13u
was ! Die zaterdag heb ik niet op de toppen van mijn kunnen gespeeld, maar gelukkig heb ik mijn
verdriet ‘s avonds kunnen verdrinken op het “gezellig samenzijn”.
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Ik hoop dat jullie met veel belangstelling de uitslagen hebben gevolgd, want alles bij elkaar waren
de resultaten nog goed: een eerste plaats, wellicht van de laatsten maar toch (andere carré’s hebben
het trouwens ook niet zo schitterend gedaan..)
We verheugen ons nu al op de volgende lichting beginnelingen (een toffe én enthousiaste ploeg van
12 man (QYGU ZDDUYDQ HU SLMQOLMN JHQRHJ RQV DO LHPDQG LV RQWYDOOHQ ]LH HOGHUV LQ GH PLQL
632(71,.) om te kijken hoe zij het er volgend jaar van af zullen brengen.

'(358,0(1%220'((/
Als oost op tijd de bui ziet aankomen en meteen z'n ♦A neemt en ruiten naspeelt, dan moet je
uiteraard wat anders bedenken om te winnen. Een ingooi komt uiteraard niet meer in aanmerking
omdat je al een slag kwijt bent.
Dus blijft er nog maar één enkele speelfiguur over: een squeeze. En dat lukt nog ook!

♠♥B973
♦V
♣-

♠4
♥AHV64
♦♣N
W O
Z
♠9
♥2
♦98
♣8

Je neemt eerst ♣A mee, je laat die hartens braafjes in
dummy liggen en je draait alle schoppen af. Met de
laatste schoppen nog in handen, na 8 slagen dus, ben
je in deze situatie aanbeland:
♠♥T85
♦♣V

Je speelt de laatste schoppen en nu heeft west het
spek aan z'n broek! Als hij een hartje lost, dan rollen
er 5 hartenslagen uit; lost hij ♦V dan krijg je twee
ruitenslagen cadeau. Niks aan te doen!
Einde van het verhaal ? Win je altijd als je de goede
speelwijze kiest ?

Of kan oost nog een stokje in de wielen steken door in de vierde slag (na ♦A) harten te spelen zodat
de verbinding voor de squeeze verbroken wordt ?
95$$*
Had oost dat moeten doen ?
Zie verder in deel 5 !

PLQL632(71,.QUMDQPDD
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Katrin Van den Eynde
Beste vrienden en vriendinnen,
Toen mijn broer Dries me vroeg om als beginneling een klein artikeltje te schrijven voor de PLQL
632(71,., kon ik niet anders dan me achter mijn bureau te plaatsen en in mijn pen te kruipen. Ik
vind het niet meer dan eerlijk om jullie te waarschuwen dat ik dit niet gewoon ben, maar ik doe m’n
best.
Misschien stel ik mezelf best even voor: ik ben Katrin en ben eigenlijk geen echte beginneling. Ik
volgde de bridgecursus namelijk reeds vier jaar geleden. Omdat ik niet echt veel gespeeld heb, maar
de goesting toch bleef, besloot ik dat het het beste was om de cursus nog maar eens te volgen.
Dit jaar zijn we gestart met twaalf beginners. We vormden al vlug vier tafels. De eerste en zonder
twijfel de meest rumoerige tafel, bestaat uit Yves, supporter van basketbalclub Oostende, en Tony,
de kapper uit Limburg, en uit Benny, supporter van Club Brugge (?!) en Jan “de Kat” Wouters. Aan
de tweede tafel spelen Maggy met Fons, onze sympathieke vertegenwoordigers van ’t Stad, die
liever een kwaliteitscursus kwamen volgen in Lier, en Jeanine, vriendin van, met Anny. De laatste
tafel wordt gevormd door Jos en Ann, die ons spijtig genoeg al is ontvallen, en door Brecht, mijn
vriend en supporter van RC Genk (?!), en ikzelf. We kunnen het uitstekend met elkaar vinden.
Het eerste deel van de cursus hebben we ondertussen reeds geserveerd gekregen door onze meester
Marc. Er werd gevloekt, gelachen, gezucht en af en toe nog een beetje gespeeld (het is te zeggen, de
poging was er toch). Het eerste deel is nog niet goed verteerd of we krijgen al een tweede plat door
Marc aangeboden die ondertussen, zoals het een goede leraar betaamt, ons allerlei boekjes en
tijdschriften probeert op te solferen, die hij altijd net iets goedkoper kan aanbieden.
Elke week wandelt meester Marc een halve marathon van tafel tot tafel, steeds controlerend en
verbeterend. We leren toveren met begrippen als Stayman, Jacoby, manche, één zonder troef (of één
sans-atout om het met Fons zijn woorden te zeggen)… en zoals het goede bridge past, leren we ook
après-bridge. We hebben immers horen vertellen dat je bridge eigenlijk maar aan de toog leert …?
Elke vrijdag na de les is het steeds een toffe bedoening aan de toog in ’t Schaeckbert. Bij deze nodig
ik iedereen van harte uit om na de les eens een kijkje of een pintje te komen nemen om zelf eens
kennis te maken met de nieuwe lichting van 1999.
Santé !!

7866(1'2259(5+$/(19$1%(*,11(56
Toen Katrin als dummy haar kaarten op tafel legde, antwoordde partner met de vraag: “Is dat
alles ?”. Waarop Jos gevat reageerde: “Dat zei mijn vrouw ook op onze eerste huwelijksnacht !”.
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'(358,0(1%220'((/
Stel dat oost in de derde slag ♦A neemt en harten naspeelt. Dat helpt geen barst. Je laat nu ♣A in
dummy liggen voor de verbinding en je draait de schoppen af. Met nog één schoppen te gaan zit het
zo:

♠♥B973
♦VT
♣-

♠♥HV64
♦B
♣A
N
W O
Z
♠9
♥♦H98
♣85

Op ♠9 komt oost in precies dezelfde moeilijkheden:
hij kan geen kaart meer missen ! De laatste bingo !
32670257(0
♠♥T8
♦2
♣VT4

Zaten de kaarten echt zo ?
Nee, spijtig genoeg niet ! In werkelijkheid had west
♦AV107. Toen je in de derde slag ruiten speelde,
keek west (in casu Luc Alaerts) een tijdje
stomverbaasd naar wat die idiote leider uitspookte.
En pakte toen gezwind z'n drie ruitenslagen mee !

Je maakt net als iedereen 10 slagen, maar de anderen mochten wel 3ZT+1 noteren!
't Zal voor een andere keer zijn ... in de pruimentijd.
Bridge kan wreed zijn !

7866(1'225*28'(15(*(/69$10$5&(/
Een complimentje aan je partner heeft veel meer effect dan een berisping. Een compliment
verstevigt het partnership. Een berisping heeft al honderden partnerships vernietigd.

7866(1'2259(5+$/(19$1%(*,11(56
Toen Marc na een uitleg vroeg of er nog vragen waren, kwam prompt het antwoord: “Ja, vier
palmkes”.

PLQL632(71,.QUMDQPDD
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Dries Van den Eynde
Op de Algemene Vergadering van 1997 werd beslist om voor het volgende clubjaar een
aanwezigheidscriterium te organiseren, met de hoop meer mensen op onze wekelijkse clubtornooien
te mogen ontvangen. Er werd afgesproken een prijs uit te reiken voor de speler die het meeste
aanwezig was op dinsdag, een tweede prijs voor de speler die het meeste aanwezig was op
donderdag en twee bijkomende prijzen te verloten aan de spelers die minstens dertig maal op onze
clubavonden geweest waren.
De uitslag werd berekend voor de periode september 1997 tot augustus 1998. In totaal werd de
uitslag opgemaakt over 50 dinsdagen en over 48 donderdagen (van vier dinsdagen of donderdagen
is de uitslag spijtig genoeg onherroepelijk verloren gegaan), inclusief één sessie van het
driehoekstornooi Lier-Lint-Keerbergen, dat op een donderdag doorging.
De top 5 voor de dinsdag en de donderdag zien er als volgt uit:
',16'$*$$1:(=,*+(,'
1.
2.

5.

Aloïs Verbert
Yvonne Blockxhuysen
Raf De Cat
Eric Smets
Marc Van Uffelen

'21'(5'$*$$1:(=,*+(,'
50
48

1.
2.

42

3.

Aloïs Verbert
Raf De Cat
Doris Matthijssen
Anne-Marie Verrijken
Eddy Taeymans

47
45

43

Een hele dikke proficiat voor Aloïs die 97 keer op 98 op onze clubavonden geweest is en voor de
andere bridgers in deze lijst. Aangezien Aloïs zowel voor dinsdag als voor donderdag op de eerste
plaats prijkt, wordt de tweede prijs toegekend aan zijn partner Raf De Cat, die zowel op dinsdag als
op donderdag een (gedeelde) tweede plaats inneemt.
De lijst van de spelers, die minstens 30 keer op onze clubavonden geweest zijn, ziet er als volgt uit:
$/*(0((1$$1:(=,*+(,'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.

Aloïs Verbert
Raf De Cat
Yvonne Blockxhuysen
Eric Smets
Eddy Taeymans
Min Lemmens
Madeleine Van Sande
Jacqueline Van Ouytsel
Roger Van Engelen
Marc Van Uffelen
Laura Van Engelen
Maria Wouters
Joris Avontroodt

97
93
90
89
82
80
79
78
75
68
64

13.
14.
15.
16.
18.

21.
22.
23.
25.
26.

Dries Van den Eynde
Abi Ringler
Rodolfo Sola
Linda Ringler
Min Vermeiren
Doris Matthijssen
Marie-Louise Verhaegen
Anne-Marie Verrijken
Marijke Huysmans
Roger Van den Eynde
Luc Peeters
Julien Vermeyen
Jozef De Jongh
Leen Theunis
Eduard Wouters

61
58
52
51
45

44
42
41
37
36



28.
29.

PLQL632(71,.QUMDQPDD

An Vermeylen
Patrick Finaut
Ghislaine Schoofs
Frank Van der Wee
Staf Van Heurck

32
31

34.

Michel Wouters
Luc Alaerts
Jaco Lambrechts
Min Van der Wee

30

Ook nog een pluim voor Wanda De Deyne, die als beginner, ook 29 keren is komen spelen en dus
juist buiten deze lijst valt. Tussen deze mensen zal een prijs worden verloot. De loting en de
prijsuitreiking zullen gebeuren op de volgende Algemene Vergadering.
In totaal zijn er in dat jaar 159 verschillende mensen op onze clubavonden geweest, waarvan er
echter de helft slechts vier keren of minder is komen spelen en waarvan één kwart van de mensen
28 keer of meer is komen spelen. Gemiddeld zijn er op een dinsdag 11,04 paren komen opdagen,
terwijl op een donderdag 17,75 paren aanwezig waren.
Tot slot nog een klein overzicht van de mensen, die het meeste keren in de eerste hebben gespeeld.
Voor de dinsdag en de donderdag afzonderlijk is de top vijf:
',16'$*((567(3/$$76(1
1.
2.
3.
5.

Julien Vermeyen
Patrick Finaut
Marijke Huysmans
Dries Van den Eynde
Jozef De Jongh

'21'(5'$*((567(3/$$76(1
15
12
8

1.

6

5.

3.

Yvonne Blockxhuysen
Eric Smets
Luc Peeters
Rodolfo Sola
Gislaine Schoofs
Marc Van Uffelen
Marcel Vetters

13
9
6

In het totaal geeft dat voor de top tien:
$/*(0((1((567(3/$$76(1
1.
3.
5.

Yvonne Blockxhuysen
Eric Smets
Rodolfo Sola
Julien Vermeyen
Patrick Finaut

19

7.
8.

15

10.

12

Ook een dikke proficiat aan deze kampioenen.

Dries Van den Eynde
Marc Van Uffelen
Luc Peeters
Roger Van Engelen
Raf De Cat
Jozef De Jongh
Marijke Huysmans

11
10
9
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Opgave:

Z/NZ

♠B985
♥H84
♦H74
♣A93

♠HT4
♥T632
♦AVT5
♣V6
N
W
O
Z
♠AV3
♥V9
♦B93
♣HBT85

♠762
♥AB75
♦862
♣872

In deze Butlergift komt u als westspeler uit met ♠5.
De leider neemt de uitkomst met de heer, partner
Oost speelt ♠2 (afwijzend). De leider vervolgt met
♣V, partner ♣2, die je laat houden. De leider
vervolgt met ♣6 voor de heer en het aas. Partner
speelt de ♣7 (normale pariteit). Wat speel je verder ?
Oplossing:

Als we de slagen van de leider tellen, merken we
direct dat de leider negen slagen voor het oprapen
heeft. In klaveren heeft de leider vier slagen. Hij
heeft immers een vijfkaart (partner heeft een oneven
Zuid
West
Noord
Oost
aantal) van ♣HBTxx, Met ♣HTxxx zou hij immers
1♣
pas
1♦
pas
zeker op ♣B hebben gesneden. In schoppen heeft de
1ZT
pas
3ZT
pas
leider drie slagen: ♠A en ♠V moeten immers bij de
pas
pas
leider zitten aangezien partner schoppen afwees. In
ruiten tenslotte heeft de leider via de snit op ♦H zeker twee ruitenslagen. Als je het contract wil
downspelen moet je dus als de weerlicht harten switchen.
Maar welke harten ? Als je het contract wil down spelen moet je partner vier harten hebben (en
leider dus maar twee) met minstens ♥ABxx. Stel dus dat leider ♥V9 heeft. Je mag dan niet met de
heer starten want dan moet partner de tweede slag met het aas nemen en kan hij zijn vierde harten
niet incasseren zonder dat ♥T aan tafel hoog wordt. Je mag ook niet met ♥4 starten want ♥8
blokkeert dan. Na harten voor het aas en harten terug voor de leider, speel je ♥8. Als de leider in
dummy klein legt, kan partner je acht niet overnemen met de boer, want dan wordt ♥T aan tafel
weer hoog. Hij kan echter ook niet meer aan slag om ♥B te incasseren voor de leider zijn negen
slagen heeft. Je moet dus starten met ♥8 ! Partner speelt het aas en retourneert harten voor de heer.
Wanneer je nu ♥4 naspeelt zit je partner met ♥B7 achter ♥T6 voor nog twee harten slagen.
Winnaar:
We zijn blij dat we acht inzendingen hebben ontvangen, waarvan iedereen zag dat je harten moest
naspelen. Niet iedereen echter zag het gevaar voor het naspelen van ♥H of ♥4. De vier juiste
oplossingen werden ingezonden door: Luc De Puydt, Marijk Huysmans, Jan Lemmens en Roger
Van den Eynde. Een onschuldige hand heeft Luc De Puydt getrokken. Hij mag bij iemand van het
bestuur langskomen om zijn prijs in ontvangst te nemen.
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1,(8:(23*$9(
In een butlertornooi krijg je de Zuid-hand. Volgens
het bijgegeven biedverloop eindig je in 4♠ door jou
te spelen.

N/NZ
♠H32
♥AB
♦AB5
♣AB632
N
W
O
Z

♠T5
♥H
♦
♣

♠A98764
♥76
♦32
♣H54

Zuid

West

1♠
4♠

pas
pas

Noord
1♣
2ZT
pas

♠B
♥53
♦
♣

West start met ♥H. Je neemt de uitkomst met het
aas, waarop Oost ♥5 bijspeelt (waarschijnlijk
pariteit). Je vervolgt met ♠H en schoppen naar het
aas, maar Oost volgt niet meer en smijt ♥3 weg. Hoe
speel je, zo veilig mogelijk, verder ?
Antwoorden binnenbrengen bij Dries of Marc ten
laatste op donderdag 13 mei 1999.

Oost
pas
pas
pas

7866(1'225*28'(15(*(/69$10$5&(/
Het 2♥ bod na een 1♠ opening neemt veel biedruimte weg. Het is daarom verstandig af te spreken
dat dit steeds een vijfkaart belooft. Bij wijze van uitzondering moet je dan met een 4-3-3-3
verdeling met vier hartens op een opening van 1♠ antwoorden met 2♣ op een driekaart.

7866(1'225:(7(16:$$5',*+('(1
Georges Rapee, een Amerikaan, bedacht de Stayman-conventie, dewelke door zijn bridgepartner
Samuel Stayman in 1945 werd gepubliceerd.

PLQL632(71,.QUMDQPDD
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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 Bridgecontact en in de competitiekalender. Noteer alvast de volgende data:

0$$57
Dinsdag 16 maart 1999:
Zondag 21 maart 1999:
Dinsdag 23 maart 1999:
Dinsdag 30 maart 1999:

Tweede sessie van het clubkampioenschap
Pallietertornooi
Derde sessie van het clubkampioenschap
Vierde sessie van het clubkampioenschap

$35,/
Dinsdag 6 april 1999:
Dinsdag 20 april 1999:
Dinsdag 27 april 1999:

Butler
Vijfde sessie van het clubkampioenschap
Zesde en laatste sessie van het clubkampioenschap

0(,
Dinsdag 4 mei 1999:
Zonsdag 9 mei 1999:

Butler
Starttornooi, Beveren

-81,
Dinsdag 1 juni 1999:
Vrijdag 4 juni 1999:
Zaterdag 5 juni 1999:
Zaterdag 19 juni 1999:
Zondag 27 juni 1999:

Butler
Verenigingenmarkt, Lier Kermis
Driehoekstornooi Lier-Lint-Keerbergen, Kessel
Algemene Vergadering (met verkiezingen) en clubdiner
Fietstocht

6(37(0%(5
Zaterdag 4 september 1999:

Kroegentocht

