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EDITORIAAL
Beste vrienden,
Het 21ste nummer van ons clubbladje is eindelijk, een kleine zes maanden na het vorige nummer,
gearriveerd. De bedoeling was natuurlijk dat er nog een nummer verschenen was einde 2003, maar
dat is er dus niet van gekomen. Het was echt te druk, het nummer werd steeds maar uitgesteld, en
van uitstel kwam deze keer, inderdaad “afstel”. Anderzijds hoop ik dat ik na 20 nummers, dit is toch
al weer 5 jaar, “recht” had op een “sabbatical trimester”. Wat er ook van zij, het nieuwe nummer is er
en we gaan er terug tegen aan voor een volgende twintig nummers.
De competitie is ondertussen gedaan en we hebben twee promoties kunnen vieren dit jaar. Een dikke
proficiat aan Lier 3 en aan Lier 4! Verder geen ploegen die zakken, dus we hebben een uitermate goed
seizoen achter de rug! Daarom blikken we even terug op het seizoen met een overzichtsartikeltje en
met een nog niet gepubliceerde Achterklap van Bron. Ook de Achterklap is er dit jaar verder bij
ingeschoten, maar dat had u al begrepen…
Verder hebben we een artikeltje van Willy over het Dames Nodigen Uit-tornooi en een artikeltje
over het Crazy Tornooi dat door Tom werd ingericht! Beide tornooien waren een groot succes, de
afwezigen hadden, zoals zo dikwijls, ongelijk. Jaco heeft opnieuw een leuk artikeltje opgedist over de
Drakenclub. En Eddy, wel, hij weet waarom hij blij is dat hij een man is…
Natuurlijk vindt u verder ook nog het clubnieuws, de prijsvraag en de Activiteitenkalender. Daarin
speciale aandacht voor onze Marathon die zal doorgaan op 17 april (tijdig inschrijven!) en voor de
viertallenvergadering die zal doorgaan op vrijdag 7 mei. Iedereen die volgend jaar wil viertallen
spelen, en misschien ook promoveren, het kan dus duidelijk, wordt hierop met aandrang
uitgenodigd.
Nog veel leesplezier.
Dries.
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CLUBNIEUWS
LEDENLIJST EN E-MAIL OP HET WEB
Zoals in vorige mini-SPOETNIK reeds werd gemeld, vroegen verschillende mensen om de ledenlijst
met adressen en telefoonnummers ook op de website te plaatsen. We vroegen toen of er leden
waren, die niet wensten dat hun naam en telefoonnummer op het web stond maar we hebben
hierop geen reacties gekregen. Daarom kan u vanaf nu ook de telefoonnummer van een
mogelijke partner opzoeken op onze website. Om u te dienen.
Alhoewel niemand bezwaren had om zijn e-mail adres op het web te zetten, hebben we beslist
om de e-mails van de leden niet publiek te maken, dit om “spam” te vermijden. Mensen die het
e-mailadres van een clublid wensen te kennen, kunnen contact opnemen met Dries op het emailadres dries@mumm.ac.be of dries.keyne@advalvas.be. Als het e-mailadres bekend is, zal hij
het u doorzenden.
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
De donderdagkampioenschappen zijn reeds achter de rug en de nieuwe kampioenen zijn bekend.
En de winnaar zijn…, oververdiend, Luc Peeters en Jaco Lambrechts. Nadat ze reeds weken
achter elkaar eerste gespeeld hadden, halen ze nu ook deze titel binnen. Ze halen een gemiddelde
van 61,3% over hun beste vier zittingen. De 73,4 % in de vijfde sessie zal daar wel voor iets tussen
zitten, maar ze halen toch ruim 1,5% meer dan de tweede in de eindstand: Jo Govaerts en
Corneille Peeters, die 59,6 % halen. Derde waren Marijk Huysmans en Dries Van den Eynde met
57,2%. De volledig uitslag is natuurlijk op onze website te vinden.
En aandacht… het dinsdagkampioenschap is ondertussen ook gestart. Volgens de algekende
formule gaat dit kampioenschap door op dinsdag 10, 17 en 24 februari en dinsdag 9, 16 en 23
maart. De beste vier uitslagen van deze zes zittingen tellen mee voor de eindrangschikking. Merk
op dat het kampioenschap per paar wordt gespeeld!
NAMIDDAGBRIDGE
Alhoewel op de laatste Algemene Vergadering werd gesuggereerd om een namiddagtornooi in te
richten in Bridgeclub Lier, kregen we geen respons op onze vraag in de vorige mini-SPOETNIK naar
geïnteresseerden om deel te nemen aan zulk een activiteit. Daarom werd dan ook beslist om dit
tot nader order uit te stellen
ALTERNEREND ROKEN!
Iedereen heeft het al wel gemerkt, de uitslag van het referendum over het invoeren van
alternerend roken is in het voordeel uitgevallen van het invoeren van alternerend roken. We zijn
heel blij dat heel veel mensen hebben hun stem uitgebracht veel meer dan waar we op gehoopt
hadden zodat we er zeker van kunnen zijn dat de uiteindelijke beslissing “gedragen wordt”
door de leden van onze club. Uiteindelijk stemden ongeveer twee derde van de zestigtal leden,
die hun stem hebben uitgebracht, voor de invoering van het alternerend roken. Sinds eind
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november is het systeem dan ook in voegen en we denken dat de meerderheid van de mensen in
onze club hier tevreden mee zijn en achter onze en hun beslissing staan. Er wordt soms natuurlijk
iets meer gerookt tijdens de rokersrondes, maar de rook trekt goed weg tijdens de nietrokersrondes zodat de problemen over het algemeen merkelijk geminderd zijn. Buiten het feit dat
er af en toe iemand roept dat het een niet-rokersronde is tijdens een rokersronde maar we
hopen dat ook dit van voorbijgaande aard zal zijn kunnen we tevreden zijn.
ACTIVITEITEN
Naar jaarlijkse gewoonte doen we ook dit jaar terug mee aan het simultaantornooi van BC
Sombor. Vorig jaar namen aan dit paastornooi 812 paren deel uit 26 landen. Jo en Lieve waren
vorig jaar ons beste paar op een 51ste plaats. Wij doen mee op donderdag 8 april. Als je je wil meten
met bridgers uit Joegoslavië, Zuid-Afrika, Letland, Faröer Eilanden of Thailand, dit is je kans!
De jubileumeditie van onze Marathon Dolf Sola voor de vijfde keer reeds zal doorgaan dit
jaar op zaterdag 17 april. De prijs is net als vorig jaar 37 € per persoon. Voor die prijs mag je
bridgen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, kan je ’s middags gaan tafelen in het Hof van
Aragon (soep, hoofdgerecht en dessert) en kan je ’s avonds een broodmaaltijd met koffie nuttigen.
Dit jaar ligt de organisatie van het tornooi in handen van Yves Meyus. Aangezien het aantal
plaatsen voor onze marathon beperkt zijn, om verschillende praktische redenen, kunnen we
alleen maar aanraden om tijdig in te schrijven! Het tornooi start zoals de vorige jaren om 10 uur,
de uitslag wordt voorzien rond 1 uur. Inschrijven ten laatste op dinsdag 13 april!
Al wat verder in de toekomst maar heel belangrijk zal de viertallenvergadering dit jaar doorgaan
op vrijdag 7 mei. Iedereen die volgend jaar viertallen wil spelen, is hierop dringend uitgenodigd.
Laat iets weten aan Marc Van Uffelen als je volgend jaar wenst deel te nemen aan de competitie,
zodat we voor iedereen een plaatsje kunnen reserveren. Maar aarzel niet te lang, de inschrijving
van de viertallen moet ten laatste gebeuren op 1 juni! We kunnen het iedereen alleen maar
aanraden.
Op 29 mei, vroeger als vorig jaar, zal onze “24 Uren van Lier” doorgaan. Dit is, zoals de
deelnemers tijdens de vorige jaren wel weten, een viertallenwedstrijd die 24 uren duurt. We
starten zaterdagmorgen om 10 uur en blijven doorspelen tot zondagochtend 10 uur. De
bedoeling is zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan deze clubactiviteit. Als je zin hebt
om één of twee uurtjes te spelen, vul je naam dan in op het schema dat ad valvas zal verschijnen.
BC Keerbergen heeft reeds toegezegd als tegenstander, mogelijk kunnen we zelfs nog een 3de
team strikken om deel te nemen aan deze viertallencompetitie. En na deze zware inspanning,
wordt door de club een brunch aangeboden aan alle spelers.
Onze thematornooien gaan natuurlijk gewoontegetrouw door. Op donderdag 25 maart is er de
Blind Date, op dinsdag 13 april ons Paastornooi, op donderdag 13 mei het enige echte
biertornooi, en op dinsdag 15 juni zal het aardbeientornooi doorgaan.
Tenslotte zijn ook de data van de Algemene Vergadering/Clubbarbecue en van de
Fietstocht/Individueel Kampioenschap vastgelegd. Noteer alvast zaterdag 5 juni in de agenda
wanneer de Algemene Vergadering met aansluitend de clubbarbecue zal doorgaan. De Fietstocht
en “den Individuel” zullen doorgaan op zondag 20 juni.
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ENKELE UITSLAGEN
Op zaterdag 14 februari is de Halve Finale van de Beker van Vlaanderen voor viertallen
doorgegaan. Lier 3 en Lier 4 waren door de voorronde geraakt en BC Lier werd dus
vertegenwoordigd door vier viertallen in deze Halve Finale. De resultaten waren echter niet
overtuigend. Na een rampzalig begin stonden de vier Lierse ploegen helemaal achteraan. Enkel
Lier 1 kon zich nog enigszins herpakken en eindigde uiteindelijk nog 9de. Zij waren zo de enige
Lierse ploeg die een ticket Finale konden bemachtigen. Proficiat.
De Halve Finale van de Flanders Pairs is dit jaar doorgaan in onze clublokalen op zaterdag 6
maart. Yves Meyus deed de organisatie nog maar eens uitstekend! In totaal namen 18 paren deel
aan de competitie, waarvan de eerste zes een ticketje voor de Finale kregen. Niemand van de
Lierse deelnemers kon echter een plaatsje bij de eerste zes bemachtigen. Carine Jeunen en Marc
Van Uffelen waren het beste Lierse plaats op een 7de plaats en misten dus net de Finaleplaats.
Marijk Huysmans en Dries Van den Eynde eindigden 10de, net voor Hilde Smet en Wim
Beukeleirs.

HIP HIP HOERAAAAAAA!
Dries Van den Eynde
Hip Hip Hoera, Hip Hip Hoera. ‘n Hele dikke proficiat voor Lier 4, die kampioen werden dit
jaar, én voor Lier 3, die ook hun promotie konden afdwingen! Toch is het nog spannend, zelfs
nog zeer spannend geweest. Ook de andere ploegen hebben dit jaar trouwens een goed seizoen
gehad. Daarom dit kort chronologisch overzicht van de verrichtingen van al onze Lierse viertallen
dit jaar.
TWEEDE SPEELDAG
Lier 2 krijgt een klap. Ze verliezen met 25-0 van Squeeze 8, de latere kampioenen, maar dat
wisten we toen nog niet, en staan ineens gedeeld laatste. De rest van Lier doet het ondertussen
zeer goed. Lier 1 staat 3de op 3 punten van de eerste, Lier 3 staat ook 3de, Lier 4 zelfs 2de en Lier 5 is
onze voorlopige kampioen. Zij staan los 1ste met een gemiddelde van 23! Knap werk.
DERDE SPEELDAG
Lier 5 blijft het zeer goed doen en vergroot zijn voorsprong op de tweede tot 16 punten na drie
matchen. Door het enigszins speciale systeem in District 2 –ze spelen daar met 17 ploegen 15
speeldagen waarbij iedereen, behalve twee ploegen één maal bye is, snap je het nog?– is de stand
soms moeilijk te volgen maar Lier 5 doet het goed, dat is duidelijk. Lier 4 is bye deze keer maar
staan virtueel 4de op het ogenblik.
VIERDE SPEELDAG
Een donkere speeldag voor Lier. Lier 1 verliest voor de derde keer op rij en staat nu voorlaatste,
gelukkig met 20 punten voor op de laatste maar toch op een degradatieplaats. Lier 2 krijgt voor
een tweede keer een klap door met 22-8 de boot in te gaan. Ze staan ook voorlaatste met reeds 12
punten achterstand op de zesde. En Lier 5, onze trots, verliest met 25-3 deze keer en zakt terug
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naar de vierde plaats. Gelukkig blijft Lier 3 het goed doen, 24-6 winst deze keer en ze stijgen voor
de eerste keer naar een 2de plaats, wat recht geeft op promotie! Ook Lier 4 blijft op post met een
gemiddelde van bijna 19. Ze stijgen naar een virtueel derde plaats.
ZEVENDE SPEELDAG
We zijn ondertussen halfweg en er beginnen al wat zaken duidelijker te worden. In Liga 1 heeft
Lier 1 zich hersteld. Ze wonnen drie keer op rij en zijn naar een derde plaats opgerukt. Lier 2 is
ook driemaal op rij gewonnen maar blijft het toch moeilijk hebben. Ze zijn nog steeds voorlaatste
maar zijn gelukkig al genaderd tot op 3 punten van de Pieterman 5, die zesde staan. Lier 3 heeft in
de vijfde speeldag voor de eerste keer verlies geleden maar doen het voor de rest zeer goed. De
eerste, Westrand 2, lijkt gevlogen, die staat reeds 17 punten voor, maar Lier 2 speelt ondertussen
haasje over met de Pieterman 9. Halfweg staan ze na een knappe overwinning tegen Westrand 2,
tweede met 1 puntje voor op Pieterman 9. In het District 2 hebben ze ondertussen al 8
speeldagen gespeeld en is Lier 5 wat teruggezakt tot een 9de plaats. Lier 4 blijft het ondertussen
behoorlijk doen en staan nog steeds virtueel 4de.
ACHTSTE SPEELDAG
Lier 2 wint voor de eerste keer serieus, met 24-6, en ze geraken voor de eerste keer sinds de
tweede speeldag van de voorlaatste plaats weg, toch ook een vermelding waard. Ze rukken zelfs
ineens op naar de vijfde plaats. Lier 3 verliest echter nipt, terwijl hun twee grootste concurrenten
allebei een 25 pakken. Zij zakken terug naar de derde plaats met 10 punten achterstand op de
Pieterman 9. Lier 4 wint met 18-12 maar aangezien alle concurrenten het minder goed doen,
rukken ze ineens op naar de koppositie!
TIENDE SPEELDAG
Lier 4 heeft twee maal op rij een 25 geschreven en staan er riant voor. Met nog vier speeldagen te
gaan hebben ze 12 punten voor op de Haacht 2 en al 20 op de Keerbergen 4. Als ze geen grote
farces meer meemaken, worden ze los kampioen. Lier 3 heeft vorige week zijn 25 geschreven en
wint nu tegen zijn directe concurrent voor de tweede plaats, Pieterman 9, met 17-13. Ze staan
terug tweede met 3 punten voor op Pieterman 9. Het zal echter nog spannend worden. De rest
van de ploegen staan ondertussen in het pak, maar vooral Lier 2 zal toch nog moeten oppassen.
TWAALFDE SPEELDAG
Gaat Lier 3 het toch nog laten schieten?! Ze verliezen tegen de Keerbergen 4, de vierde in de
stand, met 11-19. Met nog slechts twee matchen te gaan staan ze 10 punten achter op de
Westrand 2, die ondertussen naar de tweede plaats is teruggezakt en met 11 punten achter op
Pieterman 9, die de kop heeft genomen. Het zal nog moeilijk worden. En ook Lier 4 wil er nog
een spannende strijd van maken, aangezien ze vorige week ineens begonnen te verliezen. De 1911 overwinning deze week maakt gelukkig nog wat goed, zodat ze nog steeds 13 punten voorstaan
op de Haacht 2. Lier 1 blijft de resultaten afwisselen en staat wel vierde, maar heeft toch maar 8
punten voorsprong op de voorlaatste, terwijl Lier 2 is teruggezakt naar de zesde plaats. Gelukkig
hebben zijn 19 punten voorsprong op de Pieterman 5. Lier 5 heeft een mindere periode en
verliest een paar keren nipt.
DERTIENDE SPEELDAG
Lier 4 verliest met 10-20! Ze staan nu nog slechts 4 punten voor op de Haacht 2 en 5 punten op
de Pieterman 11. Gelukkig doet Lier 3 wat hun te doen stond, dit is winnen met 22-8. Zij staan
terug tweede met 2 punten voorsprong op de Pieterman 5. Hun laatste match zal nog wel een
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zware partij worden tegen Westrand 2, die terug eerste is geworden. Als ze die match met 20-10
winnen zijn ze sowieso kampioen, anders zal het nog rekenen worden… Lier 1 en Lier 5 winnen
hun match, terwijl Lier 2 gelijkspeelt.
VEERTIENDE SPEELDAG
Lier 2 en Lier 5 eindigen hun seizoen nog in schoonheid met een mooie 22-8 overwinning,
terwijl Lier 1 zijn vierde plaats veilig stelt. Lier 4 wint met 17-13 in de stand tegen een ploeg uit
de lagere regionen, terwijl Lier 3 met 14-16 verliest tegen Westrand 2. En nu is het afwachten en
tellen. Lier 3 ziet zijn promotie voorbijvliegen. Pieterman 9 moet slechts met 17-13 winnen om
de tweede plaats in te pikken. Ook voor Lier 4 wordt het nog spannend. Als Pieterman 11 en
Haacht 2 allebei met 22-8 winnen, vallen zij terug naar de derde plaats en is er ook geen promotie
voor hun. Er wordt getelefoneerd naar Yves, naar Pieterman zelf. Tot dan eindelijk het
verlossende nieuws komt. Pieterman 9 is niet met 17-13 gewonnen maar is met 13-17 verloren en
Lier 3 is dus zeker van promotie! En voor Lier 4 is het nog spannender: Pieterman 11 wint met
21-9, Haacht 2 met 20-10, beide ploegen eindigen op 1 punten van onze nieuwe kampioenen…
PROFICIAT
Het is eindelijk, voor de eerste keer in jaren, terug gebeurd. We hebben twee promoties dit jaar.
Nogmaals een hele dikke proficiat voor Maria en Roger, Annemie en Gilbert, Hilde en Patrick,
Marianne en Bron en Eric en Brecht!!
ANDERE KAMPIOENEN
We willen dit overzichtje van het vorige viertallenseizoen echter niet afsluiten zonder melding te
maken van nog kampioenen in onze club. Jaco en Ghislaine speelden dit jaar voor Mortsel 2 en
werden kampioen in District 1 met 21 punten voorsprong. En Abi was actief voor Maccabi 2 en
deed het zelfs nog beter. Ondanks twee verliesmatchen op het einde werd hij kampioen in
District 2 met zelfs 26 VP’s voorsprong. Indrukwekkend. Ook aan hen een dikke proficiat!

Bridge Club Lier
nodigt u uit op de

vergadering viertallen
die zal doorgaan op vrijdag 7 mei
vanaf 20 uur in ons clublokaal
Iedereen die zin heeft in competitiespelen
is hierop dringend uitgenodigd!
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ACHTERKLAP 3/2
VOORKLAP
Net zoals de mini-SPOETNIK is ook onze Achterklap dit jaar een beetje “verzopen” in het vele werk.
Vorig jaar hebben we nog 13 nummers gehad, dit jaar hebben we er na speeldag 6 en nummer 2/2
de brui aan gegeven, wegens te weinig tijd. Ik had zelf niet genoeg tijd om artikeltjes te schrijven
en kon de mede-viertallenspelers niet genoeg motiveren opdat zij nog verslagjes zouden
binnenbrengen. Enkel Bron was, zoals steeds, op post. Toen echter zijn artikeltjes zelfs niet meer
verschenen, heeft hij, spijtig genoeg, het werk moeten staken. Al zijn artikeltjes zijn in de eerste
twee Achterklaps van dit jaar verschenen, enkel zijn laatste artikeltje is er niet meer gekomen.
Daarom publiceren we het “laatste Achterklapartikeltje van dit seizoen” hier. Nogmaals bedankt
Bron en misschien, wie weet, proberen we volgend jaar nog een keer.
BRONS WERKSTUK

Groot Bijgaarden: is dat ver rijden?
Bron Vos
Vandaag is de match waar we ons al een tijd
op hebben verheugd. Nou ja. In ieder geval
met veel belangstelling naar uit gekeken.
Vandaag spelen we tegen de #1 uit onze
poule. Westrand 2 staat na 7 wedstrijden
23 punten op ons voor en ze hebben dit
seizoen nog geen score < 19 gehaald. Dat is
best imposant.
Voor een dergelijke beladen match wil je
vanzelfsprekend niet te laat komen. Ook niet
net op tijd. Dat geeft alleen maar onnodige
stress. Iets waar we best zonder kunnen.
Verzamelpunt: Mechelen. Daar wonen drie
van de vier Lier 3 spelers die vandaag de eer
moeten verdedigen. Geschatte reistijd naar
Westrand 2: toch zeker een half uur,
mogelijk ruim driekwartier. Laten we bijtijds
vertrekken.
Vooraf had de kapitein van Westrand 2
gevraagd of de match een kwartier later mocht
beginnen. Eén van hun spelers zou iets verlaat
zijn. Best. Wij zijn de moeilijkste niet. Als we
rond 13:00 uur uit Mechelen wegrijden, dan
zijn we ergens tussen 13:45 en 14:00 uur

zeker in Groot Bijgaarden en houden we
ruim een kwartier over om bij te komen van
de reis.
Uiteindelijk moeten we vaststellen dat we
blijkbaar briljant zijn in het vinden van de
weg. Ondanks dat we een slordige 500 meter
hebben omgereden (niet echt omgereden,
maar meer aan een afslag naar rechts zijn
voorbijgereden omdat we anders nog meer op
tijd waren geweest) stonden we iets na
13:30 uur in het viertallen -en sportcentrum
van Westrand. Dat is op tijd. Met een
bezinningsperiode van driekwartier is er wat
tijd over voor een cappuccinootje, theetje, en
colalightje.
Rond 13:45 uur is Marianne gepromoveerd
tot plaatsvervangend kapitein (de kapitein van
Westrand 2 maakte een schrijffoutje bij het
invullen van het wedstrijdblad) en tegen
14:00 uur informeert de kapitein van
Westrand 2 of we alvast plaats willen nemen
om te beginnen met geven, zodat we zo vlot
mogelijk van start kunnen gaan.
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Wij beginnen aan de tafel waar de
ontbrekende speler naar verwachting om
14:15 uur zal binnenkomen. Zijn partner
biedt alvast z'n excuses aan.

12. W/NZ

"Sorry dat mijn partner wat later komt." "Geen
punt, daar waren wij al van tevoren van op de
hoogte gesteld."

♠ AHB92
♥ A10987
♦ H8
♣4

Om 14:14 uur belt zijn partner vanaf de
parking buiten om te melden dat hij nu elk
moment binnen zal komen. "Sorry dat mijn
partner nu belt. Ik begrijp ook niet waarom hij
vanaf de parking belt. Hij kan toch gewoon
binnen komen." "Misschien wacht uw partner
wel totdat we alle giften gegeven hebben ?!?!?"
"Hij zal zo dan wel binnen komen zeker."
Inderdaad komt een tiental minuten later zijn
partner binnen. En deze begint zich direct
druk te gedragen. Of de spellen al zijn
geschud. Tuurlijk. Na het derde spel begint
hij zich af te vragen waar de barservice blijft.
Hoeft van ons nog niet, want wij hebben
voorafgaand aan de wedstrijd nog wat
gedronken. Jawel, wij moeten een drankje
aangeboden krijgen. Waar blijft de barman?
Die komt niet. Die heeft het te druk. Dan gaat
hij ik zelf wel even. Marianne staat net op het
punt te beginnen met bieden, maar hij legt z'n
kaarten al neer en stuift weg. Komt terug met
blanco witte blaadjes waarop we de bestelling
kunnen plaatsen. Mompel, de mompel.
Barman. Mompel. Blaadje ingevuld. Hij al
mompelend en druk gebarend weer weg. Zijn
partner blijft ietwat zenuwachtig achter.
Nogmaals excuses voor het gedrag van zijn
partner. Hij is blijkbaar altijd zo druk en doet
een beetje moeilijk. Tja. Je zal er maar last van
hebben.
Achteraf (na afloop van de wedstrijd in de
auto terug naar Mechelen) wordt bekend dat
deze verlate en tevens drukke partner vroeger
1e Nationale speelde. Oh. Zal wel. Maar dan
had hij op dit spel waarschijnlijk meer last van
ons accent dan wij van zijn reputatie:

♠
♥
♦
♣

N
W

Oost

Marianne

pas
pas

O
Z

♠
♥
♦
♣
Noord

V10653
5
107654
73
♠
♥
♦
♣

HV64
VB32
AVB105

874
B32
A9
H9862
Zuid

West

Bron

2♣
4♥3

pas
a.p.

1♥1
2♠2

1 = Hogere niveau bridge. Ze zullen wel
bijzondere afspraken hebben over hoe
dit soort 5-5 handen te bieden.
2 = Zal wel onderdeel zijn van de
bijzondere afspraken.
3 = Het gebrek aan een slempoging doet
niet vermoeden dat de bijzondere
afspraken overal even bekend zijn.
Aan de andere tafel weet Patrick wel hoe je
dergelijke spellen aanpakt:
Noord

Oost

Zuid

Patrick

pas
pas
pas

2♣
4SA1
6♥

West
Hilde

pas
pas
a.p.

1♠
2♥
5♥

1 = Alhoewel eerst 3♦ bieden (4e kleur
conventie) technisch gezien misschien
iets beter is, is dit azenvraag bod zeer
verdedigbaar. Het maakt meteen
duidelijk dat er slem ambities zijn en
eigenlijk wil je als Oost gewoon weten
hoeveel azen je West partner heeft.
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Zo bereiken Patrick en Hilde het uitstekende
6♥ dat vlot gemaakt wordt. Tegenover slechts
4♥ aan onze tafel levert dat een mancheswing
op. Holadiee. Onze drukdoende topspeler
probeert het missen van dit geweldige slem
goed te praten door te suggereren dat het
contract
down
kan.
Jammer.
Leuk
geprobeerd. Dat kan niet. De start doet er niet
toe. In principe hoef je maar 2 ♠'s te
vetroeven in Oost te vertroeven en dat lukt
altijd.
Dit was het eerste interessant spel uit de eerste
helft. Het andere boeiende afspeelprobleem
zit in spel 7:
7. Z/Allen

♠
♥
♦
♣

♠ V2
♥ V97
♦ V104
♣ B10982

108
H8
87632
AH74
N
W

O
Z

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

B9543
6542
A9
V5

AH76
AB103
HB5
63

Beide Zuid spelers worden leider in 3SA. Aan
beide tafels wordt met ♣B gestart.
Om aan je slagen te komen zul je de ♦'s op
tafel moeten ontwikkelen. Daarvoor moeten
de ontbrekende ♦ plaatjes (A en V) verdeeld
zitten (of beide in Oost) en 3-2 zitten. Als dat
niet mocht werken kun je terugvallen op een
♥ snit.
De ♦'s zitten inderdaad zoals gehoopt.
Daarmee is het contract in principe gemaakt.
Maar er zit een adder onder het gras! West
heeft een ♦-entrée. Het is dus zaak deze
entrée op te ruimen voordat zijn ♣'s hoog
zijn. Het duiken van de start zorgt er in ieder
geval voor dat de volgende downvariant uit de
wereld is: ♣B-♣A-♣V-♣3; ♦2-♦A-♦5-♦4;

♣5-♣6-♣8-… Je kunt deze derde slag nemen
of zakken, maar dat maakt niet meer uit. Als je
hem zakt speelt West vrolijk ♣'s totdat je een
keer neemt op tafel. West blijft dan met zijn
♦-entrée zitten bij zijn vrije ♣'s.
Je duikt de eerste slag. West komt even vrolijk
♣10 na die je pakt met ♣A en nu is de OW
communicatie verbroken.
Spijtig genoeg heb ik dit afspel niet tijdens het
spelen gevonden, zodat dit een mancheswing
de andere kant op is.
Aan het eind van de eerste ronde staat het
33…..32 in het voordeel van Westrand 2. We
gaan gelijk op. Wat een spanning….. Wat een
sensatie……
We kunnen niet wachten op de tweede helft.
Laten we eens goed doorbieden:
♠
♥
♦
♣

19. Z/OW

♠ H10765
♥ V6
♦ AV653
♣2

N
W

O
Z

♠
♥
♦
♣
Noord

2
10953
B1092
H643

Oost
2SA1
3♦2
4SA4
5♠6

A93
AH72
H8
V1098

VB84
B84
74
AB75
Zuid

Marianne

pas
pas
pas
pas

♠
♥
♦
♣

West
Bron

pas
pas
pas
pas
a.p.

1♠
3♣2
3♠3
5♥5

1 = No-splinter: belooft een 4+ kaart steun,
16+ punten en een hand zonder
singeltons en/of renonces. Op de
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4+ kaart steun na klopt deze hand met
de beschrijving.
Gemengde controle.
Ontkent een gemengde ♥ controle.
RKC-Blackwood.
2/5 keycards, zonder troef Vrouw.
Met een Aas en troef Vrouw buiten is
6♠ een beetje te veel van het goede.

Na ♦B start maak je altijd 10 slagen. Op de
3e ronde ♥ gooi je de ♣ loser weg. Snijden in
troef en het contract is gemaakt (ik kreeg zelfs
een overslag omdat Noord op de 3e ♠ ronde
een ♦ afgooide). Aldus verzuipt ♣A. Als
Noord echter met een kleine ♣ voor ♣B van
Zuid start wordt het een ander verhaal voor
OW. Je hebt net geen ♥/♦ dwang op Noord
om de 10e slag te forceren.
Aan de andere tafel gaan OW down in 3SA.
Tot op heden is het me een raadsel hoe je als
leider down kunt gaan in 3SA in OW.
Een hele leuke om af te spelen is deze:
28. NZ/W
♠ AH83
♥ H95
♦ AV2
♣ 852

N
W

O
Z

♠
♥
♦
♣

VB
107
9876
HV1094

Beide Westspelers zijn leider in 3SA en
krijgen een kleine ♥ vanuit Noord gestart.
Voor ♥A van Zuid. De ♥V nakomst hou je
een keer op, maar de daarop volgende ♥B van
Zuid zul je wel moeten nemen. En nu?
Je zult minstens drie ♣ slagen moeten
maken, maar je moet enigszins op de
communicatie letten. Het nemen van een ♦
snit over Zuid is riskant als Noord nog de
resterende ♥'s bezit. Daardoor kun je niet
zomaar eerst ♠V en ♠B op rapen, want dan
heb je geen betrouwbare oversteek naar de
westhand meer. Als de ♥'s 4-4 zaten bij NZ
wil je niet ♣H van tafel spelen, want dan
verlies je mogelijk twee ♣ slagen als Noord

♣Ax en Zuid ♣Bxx heeft. Dus eerst maar ♣2
vanuit West naar de ♣H in de dummy spelen.
Die houdt. Dat is lachen met die
tegenstanders. Gelet op de afweging van het
♣-en zitsel zul je weer terug naar de hand
moeten en opnieuw een ♣ vanuit West naar
de dummy spelen. De enige zekere oversteek
is met ♠B naar ♠A (een ♦ snit nemen over
Zuid kon niet, en een ♦ naar ♦A kan niet
want als Zuid met ♣A aan slag komt zijn je
♦'s zo lek als een mandje). En dan een weer
een ♣: ♣5 naar de dummy - Noord legt ♣7 en nu? Waar zit ♣A? Zit 'ie in Noord, dan
moet je ♣V leggen. Zit 'ie in Zuid dan moet
het ♣9 worden……. Denker-de-denkdenk.
Grote twijfel alom. Ik weet het niet. Dan
moet de Vrouw maar achter de Boer zitten,
dus moet Zuid maar ♣A hebben…..Oef.
Gelukkig.
Aan de andere tafel is Hilde (Zuid) nog niet
helemaal gek geworden. Tijdens de
nabespreking achteraf hebben we met z'n
allen besloten dat ze wel een beetje gek is,
maar nog niet gek genoeg om ♣A direct in de
eerste ♣-en ronde te leggen. Dus had de
leider bij Patrick en Hilde ook een ♣-en
beslissing. En dat deed hij fout…..
Op het bijna laatste spel van de dag krijgen
Marianne en ik een cadeautje toegestopt:
31. Z/NZ

♠
♥
♦
♣

♠ H653
♥ V105
♦ A953
♣ 103

A1087
A642
V2
B97
N
W

O
Z

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

B9
H973
B1074
865

V42
B8
H86
AHV42

Aan beide tafels is Zuid leider in 3SA. Ik
(West) besluit met ♠3 te starten, klein, via ♠9
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voor ♠V van de leider. In principe heb je, na
het afgeven van ♦A, negen slagen: ♠AV, ♥A,
♦V en ♣AHV42. In principe dus. Want het
kan ook anders:
•
•
•

•

•

je speelt inderdaad ♦ naar de Vrouw
die houdt.
daarna raap je je ♣'s op, waarop OW
een aantal oninteressante kaarten
dumpen.
dan speel ♠ vanuit de hand naar…. de
♠10 voor ♠B van Oost. Leuk
geprobeerd voor een overslag in ♠.
Nog niet dodelijk voor je contract.
Oost komt goed ♦B na, via ♦H voor
♦A van West. Je bent nog steeds niet
down, want je kunt nog steeds je
resterende slagen bij elkaar rapen…..
West komt een kleine ♥ na voor……
(je bent nog niet down….) ♥2 voor

♥H van Oost. Nu ben je wel down,
omdat Oost d'r vrije ♦'s opraapt.
Dat is een knappe downvariant. Ons
nevenpaar heeft deze variant gelukkig niet
gevonden.
De tweede helft liep erg lekker. Van het soort
dat het ook lekker voelt. De tweede helft
hebben we ruim gewonnen met 35-53, zodat
we uiteindelijk met 18-12 in VIPs winnen.
Yes! Da's lekker! Er is vandaag door beide
paren van het Lier 3 team uitstekend
gespeeld: scherp en slechts minimale
vergissingen begaan. We hebben gewonnen
van de #1 in onze poule. Ze staan weliswaar
nog altijd op de eerste plaats, maar het verschil
is mooi met 6 punten geslonken tot een
overbrugbare 17 punten. Laten we Brecht
eens uit bed bellen met al dit heugelijke
nieuws…

Bridge Club Lier
nodigt u uit op zijn

5de Marathon Dolf Sola
op zaterdag 17 april 2004
start: 10 uur – uitslag voorzien rond 1 uur
Beperkte plaatsen!
Inschrijving: 37 € per persoon
Broodjes en warme maaltijd (Hof van Aragon) inbegrepen
Inschrijven ten laatste op dinsdag 13 april 2004
bij Marc of Roger of aan het bord
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DAMES NODIGEN NOGMAALS UIT
Willy Kuyken
VOORSPEL
Geruime tijd voor de Advent had de voorzitter een blad op het bord geprikt om de dames de
gelegenheid te geven hun inschrijving met een mannelijke partner voor het clubtornooi “Dames
Nodigen Uit” kenbaar te maken. De lijst groeide elke week gestaag aan. Vermits ik tijdens het jaar
al eens met Min gespeeld had, hoopte ik stilletjes op haar uitnodiging. Ik zat elke dag naast de
telefoon en wachtte tot ’s avonds laat. Op zekere dag moest ik vaststellen dat zij iemand anders
uitgenodigd had. Ik was er kapot van. Min, hoe hebt ge zoiets over uw hart kunnen krijgen. Vanaf
vandaag gun ik je geen blik meer. En zeggen dat bridge de mensen dichter bij elkaar brengt.
Gelukkig wist de voorzitter, op de hoogte van mijn leed, Lucienne Szycke, een charmante dame,
over te halen om mij uit te nodigen.
Nvdr. Zoals vorig jaar willen we ook dit jaar de heren laten meegenieten van de brief, die de dames in de bus
kregen. Tussendoor daarom even de mooie brief van Tof.

Liefste Romeo,
Het heeft lang geduurd voor ik kans zag die lieve brief van jou te beantwoorden. Hoe
vindingrijk ben jij toch wel niet dat je een nieuwe afspraak hebt kunnen regelen en dat nog wel
voor een edel partijtje bridge. Ik heb thuis heel onschuldig om toestemming gevraagd voor een
bridgetornooitje in Lier en … het is gelukt!
Stel je eens voor: SAMEN BRIDGEN!
Ik bied het onmogelijke en jij pakt heel koelbloedig alle slagen want zo ken ik je: je hebt alle
troeven van een ideale partner in handen. Een overwinning zou prachtig zijn, de geldprijs
mooi meegenomen, maar die enkele uurtjes samen zullen weer onvergetelijk worden! Voor
mij mag het zelfs regenen dat het giet… who cares?
Je eeuwig trouw blijvende,
Julia

SPEL
Zondagmiddag, aanvang 14 uur. “The same procedure as last year”, declameerde de voorzitter.
Voor diegenen die onwetend zijn, verwijs ik naar het uitvoerig verslag in mini-SPOETNIK Nr.
17, onder de titel “Als je het initiatief aan de dames overlaat”, geschreven door Katrin Van den
Eynde.
Voor wat commentaar op enkele giftjes van dit jaar, adeste fidelis.
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2: -/O

♠62
♥VB954
♦A9852
♣9

16: OW/N

♠HB94
♥2
♦VB97
♣BT98

21: NZ/N

♠HT86
♥T83
♦7642
♣AB

♠V85
♥8632
♦HB64
♣86
N
W
O
Z
♠AB7
♥AH7
♦V3
♣ABT42
♠73
♥T643
♦T32
♣AH75
N
W
O
Z
♠VT5
♥VB8
♦A85
♣V643
♠V
♥V
♦AHB985
♣H9875
N
W
O
Z
♠B95
♥AB76
♦T3
♣6432

♠HT943
♥T
♦T7
♣HV753

♠A862
♥AH975
♦H64
♣2

♠A7432
♥H9542
♦V
♣VT

Het 3ZT contract in West in de niet-rokerszaal,
gedubbeld 3 down, moet het resultaat zijn geweest
van een dubieus 2ZT volgbod (nvdr. Avarelliconventie, belooft een 5-5 in de twee laagste van de
overblijvende kleuren) na een 1♣ opening in Zuid. In
de rokerszaal werd zelfs 5ZT geboden in West.
Resultaat: gedubbeld 7 down!

De latere winnaars behaalden als enigen een
topresultaat met een 4♠ contract met overslag. Om
dit resultaat te behalen, moeten 2 klaveren van west
gekocht worden. Goed gespeeld. Vijf andere paren
boden en maakten het 4♠ contract zonder overslag.
Merkwaardig genoeg behaalden 3 paren eveneens
11 slagen maar zij zaten in een 2♠ contract.

Het zal niet zo dikwijls gebeuren dat eenzelfde
contract 5♦ in Noord aanleiding geeft tot een top in
Noord-Zuid als in Oost-West. In de rokerszaal
werd het enige 5♦ contract juist gemaakt door
Katrin Van den Eynde en Patrick Carrette in
Noord-Zuid. Zelf mochten we als enige het 5♦
contract in Noord in de niet-rokerszaal tegenspelen
met als resultaat 4 down en een top aan onze zijde.
Lucienne, we zijn toch in beeld geweest.
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23: All/Z

♠HB85
♥8632
♦V874
♣2

♠T64
♥VBT
♦T3
♣H9753
N
W
O
Z
♠V
♥AH94
♦B9
♣ABT864

♠A9732
♥75
♦AH652
♣V

♠5
♥VBT943
♦VB74
♣92
♠T4
N
♠B8632
♥A8652
W
O
♥♦HT82
Z
♦A5
♣K3
♣AV7654
♠AHV97
♥H7
♦963
♣BT8
27: -/Z
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Met hun bieding 4♠ wisten de latere winnaars een
topresultaat te bereiken. Edoch, als Zuid
consequent 4♣ op tafel legt na een antwoord van
zijn partner op zijn 1♣ opening, zie ik niet in hoe
West nog in de bieding kan komen.

Opnieuw een mooi resultaat voor de winnaars in
Oost-West met 3♣ in Oost gemaakt met een
overslag. Ze kregen weliswaar meer dan hun
rechtmatige deel. Inderdaad zou het spelen van ♠A,
♠H gevolgd door een kleine schoppen resulteren in
troefpromotie in Zuid met tot gevolg 4 slagen voor
de verdediging.

NASPEL
Het werd een fijne namiddag met een hapje en een drankje, waarvoor dank aan het gans bestuur.
Rest ons nog de uitslag mee te delen: eerste werden Hilde Smet en Dries Van den Eynde met een
knappe 68,6%, ruim voor Betty Luyckx en Johan De Grave, die tweede werden met 56,6%. Derde
werden Bertha Librecht en Jos Corne (55,5%), verder volgden Lena Van Tendeloo en Maurice
Van Osta (55,3%) en Yael Topiol en Marc Van Uffelen (55,2%).

WAAROM IS HET ZO FANTASTISCH OM EEN MAN TE ZIJN?
Ingezonden door Eddy Taeymans
•
•
•
•
•
•
•

Vrijwel al het naakt op TV is vrouwelijk.
Als je vijf dagen weggaat, hoef je maar één koffer mee te nemen.
De rij voor het toilet is altijd 80 % korter.
Je krijgt zelf alle potten en flessen open.
Als je naar de kapper wil, hoef je niet eerst te sparen.
Als je solliciteert letten ze niet op je kont.
Je kunt in je eentje naar het toilet.

16
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• Een gemiddeld telefoongesprek duurt 30 seconden.
• Je kunt je douchen en aankleden in 10 minuten.
• Als je 34 bent en nog steeds vrijgezel, maakt niemand zich echt druk.
• Je hebt aan 3 paar schoenen meer dan genoeg.
• Hetzelfde werk, meer loon.
• Grijs haar en rimpels geven je karakter en verbeteren je uitstraling.
• Je hoeft nooit een flinke pot seks af te zeggen omdat je hoofdpijn hebt.
Daarom is het fijn om een man te zijn!

GEKKE ZAKEN…
Dries Van den Eynde
Toen we een tijdje geleden onze enquête organiseerden en vroegen of er nog leden een leuke
suggestie hadden, stond op het blad van een anonieme fantast de suggestie: “Organiseer eens een
Crazy Tornooi”. Ja, wadde. We vonden dat wel een leuk idee maar wat was dat voor een beest?
We vroegen dan ook in de bespreking van de enquête om wat meer uitleg over dit mysterieuze
idee maar er kwam geen reactie meer. Spijtig…
Enkele weken later stonden we met Alex en Steven te nakaarten, toen plotseling dit Crazy Idea ter
sprake kwam. Bleek ineens dat Alex en Steven wel wisten wat dit was. In hun club, DUA, hadden
ze al een aantal malen zulk een Crazy Tornooi georganiseerd. Wat het juist was, wilden ze niet te
veel over vertellen maar Tom Venesoen zou wel bereid zijn om eens een Crazy Tornooi te
organiseren in Lier.
Op zaterdag 21 februari laatstleden is dan ook ons eerste Crazy Tornooi doorgegaan. Tom was
inderdaad bereid gevonden om de organisatie van dit tornooi op zich te nemen. Zestien paren
waren klaar om zich te onderwerpen aan de kronkels van zijn brein…
En wat was dat Crazy Tornooi nu? Wel, bij elke gift die moest worden gespeeld hoorden een
omslag met “instructies”. Buiten op de omslag stonden eventuele instructies die moesten gevolgd
worden bij het bieden. Binnenin de enveloppe waren dan mogelijk nog een “verrassing” bij het
spelen… Nog niet gesnapt? Het zal misschien duidelijk worden met enkele voorbeelden…
Zo was er gift 3 waar je “normaal mocht bieden” maar nadat de bieding gedaan was, je “één
niveautje moest zakken”. De grote meerderheid moest ineens 4♥ spelen in plaats van het
normalere 4♠ contract, wat minstens twee down ging. Lucienne en Eddy eindigden in het
volgens Tom “veel betere parencontract” 3ZT, wat werd omgezet in 3♠. Geen manche meer,
maar dit contract werd wél gemaakt.
In gift 4 mochten we dan wel normaal bieden, maar mocht de bieding pas starten vanaf 3-niveau.
Er mocht bovendien niet rond gepast worden… Is een opening van 3♣ in vierde hand nu sterk of
pure miserie? Bovendien moest er in tegenwijzerszin worden gespeeld, wat ook al niet evident
was. De scores op dit briefje varieerden dan ook van 100 voor NZ tot 1400 voor OW…
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In gift 5 mocht je dan weer geen ZT bieden en mocht je nooit troef voorspelen. Terwijl je in gift
7 30 seconden tijd kreeg om je kaarten te bekijken, vervolgens mocht bieden zonder nog naar je
kaarten te kijken en ten slotte, nog steeds zonder te kijken, je kaarten aan je partner moest geven.
Er werd in deze gift gespeeld zonder dummy…
♠B74
♥A3
♦HT874
♣B84

Gift 9 was een juweeltje. Je mocht gewoon geen
vierkaarten bieden! Al goed dat we goed onze
Muiderberg-openingen, onze azenvragen en
Truscott hadden afgesproken… Wat doe je met
mijn hand? Hilde opent de bieding in 3de hand met
een 1♥ opening, ten hoogste een driekaart! Gelukkig biedt West tussen met 1♠, zodat ik 1ZT kan
leggen. Is dat goed?? Hilde verbetert het contract naar 2♦, nog steeds geen vierkaart natuurlijk.
Wat moet ik doen?? Ik besluit maar te passen, ik heb tenslotte een vijfkaart… Het contract wordt
juist gemaakt.

♠B74
♥A3
♦HT874
♣B84
♠T5
N
♥HVBT8652 W
O
♦A
Z
♣52
♠AHV932
♥V9
♦97
♣HT7
Gift 9

♠86
♥4
♦B6532
♣AV963

Met open kaarten kan je echter zien dat er betere
contracten te spelen zijn… De negenfit schoppen in
Noord-Zuid werd echter door niemand
“gelocaliseerd”. De enigen die de hartenfit vonden
in Oost-West zaten iets te hoog: 5♥ gedubbeld twee
down voor een tweede nul. De grootste nul was
voor het paar dat in Oost-West in een gedubbeld
5♦ contract zat. Ongetwijfeld heeft Oost ook gepast
wanneer West uiteindelijk in zijn vijfkaart zat te
bieden… Zeven down voor 2000 voor de gelukkige
Noord-Zuid was het resultaat…Toch niet evident,
deze gift…

Ook gift 11 was een “specialeke”! Gewoon bieden en dan heb je al schrik voor wat er gaat komen.
En wat was er deze keer aan de hand, niet de hoogste kaart maar de tweede hoogste kaart won de
slag! Niet simpel dit spelletje. Tof speelde zijn 3ZT zeer secuur af, deblokkeerde zijn azen
“onder” de tweede hoogste boer en bracht zijn contract zeer mooi binnen. Enkel Tony en Yves
deden nog beter door een 4♠ contract te winnen in een 5-2 fitje!
In gift 14 werd de kaartrangorde gewoon omgedraaid. Gelukkig moest Hilde deze gift spelen,
want dit zou voor mij echt te moeilijk zijn geweest. ♠V voorzetten om te snijden op ♠4, neen
dank u! In gift 15 mocht je slechts één keer bieden. Aangezien Oost dus het laatste woord had en
hij beschikte over een 6-kaart schoppen hoog, eindigde iedereen in het 4♠ contract. En in gift 17
moest het eindcontract in ZT liggen. Enkel Yves, Brecht en ondergetekende (iets later) dachten
eraan om zo snel mogelijk 7♠ te bieden, zodat de rechter tegenstander nu wel 7ZT moest bieden
(eventueel na een dubbel en redubbel).
En zo ging het maar door: in gift 18 werd elke keer voorgespeeld door de speler links van de
speler die de slag had gemaakt. Dit maakt het ineens net iets moeilijker om een 3ZT troef
contract te maken. Een rondje ophouden helpt niet echt meer in dit geval. Enkel Patrick of Ben
lukte hier in. In gift 19 moesten de Noord en de Oostspeler van plaats verwisselen, Zuid en (de
nieuwe) Oost bleven wel partners. Ook dit had enkele merkwaardige gevolgen. 3ZT +2 gespeeld
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door Zuid (die was niet-kwetsbaar in de gift) was nu goed voor 460, maar 3ZT +2 door Oost
(kwetsbaar) was ineens 660 waard! Zeer bizar…
Gift 22 was de “doorgeefbridge”. Heel simpel (?!). Je biedt zelf je contract dat je wenst te maken,
maar daarna moet je je kaarten doorgeven aan je linkertegenstander. Je moet dus in dit geval
bieden met de kaarten van je tegenstander. Korte kleuren bieden, bieden als je geen punten hebt
is nu de boodschap en hopen dat je van je rechtertegenstander je ideale kaarten zal krijgen. Ikzelf
vond dit niet evident: 5♣ gedubbeld voor min zes was niet echt een top…
Gift 23

♠32
♥T8
♦VB753
♣B752
N
W
O
Z

In gift 23 mocht elke speelsoort slechts 1 keer
geboden worden. Raf en Jo en Johan en Maurice
vonden als enigen toch nog het 6♠ contract.

Tegen ons opende West met 1♦, je wil immers
straks kunnen eindigen in ZT niet waar? Oost
antwoordde met 2♣, laten we gewoon zeggen
forcing, in mineurs wordt toch niet gespeeld. Hilde
bood tussen in harten (belooft dit nu ook nog een
♠4
andere kleur???), wat door West gedubbeld werd,
♥V7542
wat overwaarde beloofde, dacht Oost toch. Die
♦92
vond het tijd om met zijn schoppens boven te
♣HV943
komen en bood nu vlot 6♠. Er werden natuurlijk
geen azen gevraagd, stel dat het antwoord 5♠ is, kan er geen slem meer gespeeld worden…
♠B98
♥H63
♦AHT84
♣A7

♠AHVT765
♥AB9
♦6
♣T6

En zo ging het rustig verder… In gift 28 tenslotte mocht je geen twee keer na elkaar dezelfde
kleur voorspelen. Patrick (in West) en Ben waren als enigen in 3ZT geraakt, na een tussenbod van
Hilde in ruiten. Patrick speelde het contractje heel mooi en won verdiend zijn topje.
En dan… waren er nog de miseries. De kleurenwiezers zullen dit wel kennen, zo weinig mogelijk
slagen maken. Alleen speel je nu niet alleen! Er werd in dit geval van boven naar beneden
geboden. Je start dus met 7ZT, wat wil zeggen dat je maximaal 7 slagen wil maken, zonder troef.
Zo begin je verder naar beneden te bieden tot het “hoogste contract” 1♣, waarbij je slechts 1 slag
mag maken, en waarbij de couleur noble nu de klaveren zijn! Je lange kleuren bieden is nu uit
den boze, en punten wil je ook al niet hebben. En verder hoop je maar dat je maat niet los in je
lengtes begint te bieden… Dit was voor de meeste mensen een zeer moeilijke opgaven. Slechts
twee paren slaagden erin tweemaal een miseriecontract te bieden en te winnen: Greet en Jo en
Roger en Agnes zijn de Miseriekampioenen.
En tot slot, minder belangrijk misschien in zulk een Crazy Tornooi, maar voor de goede orde
toch de winnaars: in Noord-Zuid werden Greet en Jo de winnaars voor Marc en Carine, terwijl
in Oost-West Maurice en Johan de sterkste waren voor Guido en Lieve. Zij krijgen de titel van
gekste van de bende!
En na dit Crazy Tornooi was er nog het Gezellig Samenzijn. Ook een gekke bende, maar dat is
een ander verhaal….
Tom, nogmaals bedankt voor de organisatie van dit heerlijke tornooi. De afwezigen hadden
ongelijk, voor mij alleszins afspraak voor volgend jaar…
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BRIDGESUKKELS IN DE KIJKER BIJ DE DRAKENCLUB
Ingezonden en vrij vertaald naar Mollo door Jaco Lambrechts
DE ANTEGONISTEN
• The Blue Team: Dit Italiaanse wonderteam domineerde het wereld bridgegebeuren totaal
tussen 1956 en 1975. Het bestond uit Walter Avarelli, Giorgio Belladonna, Eugenio Chiaradia,
Massimo d’Alelio, Pietro Forquet, Benito Garozzo, Camillio Pabis-Ticci en Guglielmo
Siniscalco. Zij wonnen 4 opeenvolgende Europese en 10 opeenvolgende wereldkampioenschappen. Hoogstwaarschijnlijk zal niemand hen dat ooit nadoen, laat staan verbeteren.
• Themistocles Papadoupoulos: kortweg Papa de Griek. Scheepseigenaar en de enige speler
in de Drakenclub die de supprematie van de Snoek wil en kan bestrijden. Een buitengewone
technieker en flitsende analist. Een natuurlijke kaart spelen is aan hem niet besteed.
• Colin de Corgi: een arrogante bridgekampioen in wording. Pas afgestudeerd in Oxbridge.
• Peregrine de Pinguïn: senior kibitzer bij de Eenhoorns, de bevriende bridgeclub. Hun
evenknie van onze Oscar de Uil.
• Timothy de Toekan: beste vriend van het Konijn en algemeen beschouwd als de 2de slechtste
speler van het westelijk halfrond.
HET VOORSTEL
“Het Blue Team wint alleen door ontzettend veel geluk,” argumenteerde de Snoek, “Bedenk,
geen enkele match kan gewonnen worden voordat ze verloren is, en de Italianen hebben gewoon
geen enkele speler die in staat is een match te verliezen.” “Bedoelt ge…?”, onderbrak de Uil.
“Absoluut,” stemde de Snoek in, “geen enkele ploeg speelt beter dan zijn zwakste speler toelaat.
En juist daarom, als er geen zwakste schakel bestaat, is er weinig verdienste aan winnen. Uw
Italianen zijn er alleen maar in geslaagd 6 niet-verliezers te verzamelen. Net alsof een ploeg
bestaat uit zes keer Mezelf.” Heel het gezelschap trok bij zoveel eigenlof ongelovig hun schouders
op. “Zie naar het verschil,” vervolgde de Snoek, “van mij verwacht iedereen dat ik altijd win, ook
als ik met het Konijn speel. Wat zou Belladonna er van af brengen, niet gekoppeld aan Garozzo
maar aan onze Walrus? Dat vraag ik mij af.”
“Ik heb een idee,” riep de Pinguïn uit, “om het dertigjarige bestaan van onze club te vieren
kunnen we een match organiseren tussen onze zwakste spelers: de Walrus en het Konijn. Beiden
mogen om de beurt een medespeler kiezen, maar wie de Snoek in huis haalt moet er de Toekan
bijnemen als tegengewicht.” De Snoek grijnsde. Zo hoog ingeschat worden als de Toekan laag, is
een waar compliment. Toen de Uil nog een kist Krug inzette voor de beste individuele prestatie
liet hij zijn morele bezwaren tegen het niet spelen voor geld vallen.
Aan elke tafel zat een scorer en na 2 giften wisselden de borden van tafel, dit om de spanning er in
te houden. Bij gift 1 bleek elke partij een manche in harten gehaald te hebben en bij gift 2 maakte
elke partij 12 slagen in SA.
Hier het ware verhaal.
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1: -/Z

♠43
♥♦HBT764
♣AT965

♠HVT9875
♥HB
♦532
♣2
N
♠AB
W
O
♥V9753
Z
♦V98
♣HV8
♠62
♥AT8642
♦A
♣B743

Open zaal
West
Noord

Oost

Walrus

Secretarisvgl. Colin

Toekan

Zuid

In de open zaal ging de bieding als in het kader. Het
eindbod kwam uiteraard tot stand na een reeks
misverstanden:
(1) Voor de Walrus een “unusual NT”. Hij is een
simpele speler en begrijpt niet dat wat op 1-niveau
kan op 2-niveau moet gebeuren. Partner moet zijn
beste mineure bieden en dat is waar het om draait.
(2) Meerderheid van de punten
(3) Er is iets louche aan de hand. Dit bod zal het aan
het licht brengen.
(4) Goed zo, haha
(5) Ik vroeg een mineure te bieden!!! Enfin ik kan
nu passen. Forcing!!
(6) Nu is het zeker een echte SA met dubbele stop
harten; zoniet zou hij geboden hebben.

1♥
dbl. (4)

Na deze laatste bieding liet de scorer van verbazing
1ZT
dbl.
2♥
zijn pen vallen en kon de Walrus zijn ongenoegen
pas (5)
pas
pas (6)
niet verbergen. Colin de Corgi wist nu exact wat er
aan de hand was en startte ♥A , gevolgd door ♥2.
De Toekan speelde nu ♠H, maar het was al te laat. De Secretarisvogel maakte nu 4 slagen
klaveren via de gemarkeerde snit, gooide op de laatste ♠B af en troefde een schoppen. Hij bracht
nu Colin aan slag met ♦A, die nu verplicht was in de troefvork te spelen. Resultaat: 2♥ gedubbeld
voor contract!
(1)

(2)

(3)

In de gesloten zaal gaat de bieding lichtjes anders.
Ook hier enige uitleg:
Oost
Zuid
Konijn
Egel
Snoek.
Papa
(1) De Snoek vond de bieding eveneens verdacht.
1♥
Hij vertrouwde niemand en bood dan maar een
bescheiden 2ZT. In het slechtste geval zou het in de
2♦
2♠
2ZT (1)
3♥ (2)
(3)
juiste hand gespeeld worden.
4♦
4♥
dbl.
pas
(2) Slecht bod, dacht Papa. Maar hij was zeker dat
pas
pas
de Snoek zijn bod op een ruitenfit gebaseerd was.
En trouwens als hij zelf geen 3♥ bood wie zou het in zijn plaats doen?
(3) Jarenlange ervaring met Papa had de Egel geleerd dat hij nooit in schoppen zou gesteund
worden. Vandaar.
Gesloten zaal
West
Noord

De ruitenstart was voor Papa, die de Snoek aan slag bracht met schoppen. Snoek vervolgde met
ruiten, door Papa in de hand getroefd, die nu ♣B voorspeelde. Het Konijn nam met het aas uit
vrees dat ♣HV bij Papa zou zitten. Opnieuw ruiten bezorgde Papa een tweede introever in de
hand. Hij bereikte nu dummy met ♠V en speelde vandaar een derde schoppen getroefd en
overtroefd. Dummy troefde nu een klaveren en speelde opnieuw schoppen getroefd en
overtroefd. Opnieuw klaveren getroefd in dummy en schoppen voorgespeeld, bezorgde Papa 6
troefslagen in de hand en 2 introevers in dummy, wat hem met ♦A en ♠V het contract opleverde.
“Waarom kwam je geen troef uit”, riep de Snoek kwaad, “het zou een bloedbad worden!” “Nogal
cru”, sprak ik de Snoek aan na de match, “het Konijn te verwijten geen troef uit te komen als hij
er chicane in had.” “Och”, repliceerde de Snoek, “hij probeerde niet eens. Daarenboven was het
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een kwestie van moreel in de ploeg. Ik kon zelf, aan slag met ♠A, het contract kelderen door troef
te spelen. Het zou uitermate slecht voor de ploeg geweest zijn, had iemand dit bemerkt en er mij
van beschuldigd. Van het Konijn wordt verwacht dat hij blundert, in het belang van de ploeg
moest ik mijn imago beschermen. Men heeft plichten weet je!”
2: OW/Z

♠965432
♥9842
♦65
♣H

♠T8
♥HVBT
♦VT
♣VBT95
N
W
O
Z

♠HB7
♥765
♦AHB432
♣7

Bij gift 2 verliep in beide zalen het bieden simpel:
1ZT (12-14 HP) – pas – 3ZT – pas. De Walrus in
West startte zijn vierde beste schoppen voor de heer
en het aas. Toen ♣H onder ♣A viel waren er 12
slagen op te rapen; platte gift.

In de gesloten zaal echter was het Konijn nog onder
de indruk van de gekregen verwijten bij de eerste
gift en zijn verantwoordelijkheid als kapitein drukte
♠AV
hem zwaar. Ook hij kende de regel van 11; of beter
♥A3
hij wist dat de anderen hem kenden, zelf had hij
♦987
weinig vertrouwen in die hogere rekenkunde. Hij
♣A86532
had onlangs gelezen dat de Italiaanse kampioenen
zelfs iets verfijnder speelden; de vijfde hoogste of de derde laagste of iets in die aard. Wat goed
was voor hen, was zeker ook goed voor hem, daarom kwam hij na enig telwerk ♠2 uit. Toen
dummy openlag overwoog de Snoek hun kansen. Met hooguit 3-5 HP bij West en een vierkaart
schoppen van de aas was het contract onverliesbaar. Met ♠V bij partner echter waren er goede
tegenspelkansen als de leider het slag moest lossen aan ♣H. Het Konijn zou dan een entrée bij
hem zoeken in een rode kleur. Zou hij helaas harten spelen is het allemaal over. Een kans op twee
leek hem niet genoeg. Na enig nadenken zag hij de oplossing; hij zou ♠B spelen in de eerste slag.
Werd die genomen met ♠V, dan zou het konijn ♠AHV bij de leider zien en kon zelfs hij het niet
meer verkeerd doen. Werd de slag met ♠A genomen, dan had het konijn na ♣H drie
mogelijkheden om te vervolgen waarvan 2 goede; zeker 50% beter dus.
Papa zag dus in de eerste slag ♠B komen en overzag de situatie. Met de ruitens wijd open hing
alles af van de klaveren; moest hij snijden of op vallen spelen? De kansen liggen zowat gelijk.
Voor een speler van zijn kaliber niet genoeg. Gelukkig leent de situatie zich voor een klassiek
staaltje van misleiding. Neem de eerste slag met ♠A zodat West, die dan zelf ♠H bezit, als de
klaversnit mislukt, naar de veronderstelde ♠V van partner zal spelen. Consequent als steeds nam
Papa de eerste slag met ♠A, stak over naar ♥H en nam de klaversnit. Zoals te verwachten was,
was het Konijn volkomen misleid en speelde kleine schoppen na. Tot ieders verbazing toverde de
Snoek ♠H tevoorschijn waaronder Papa’s ♠V viel. Na 6 ruitenslagen voltooiden de schoppen het
zware verdict; 8 down.
“Acht binnen”, spotte de Snoek, “ik vraag me toch af wat er verkeerd liep! Hahah!” “Op de keper
beschouwd”, vatte de Uil samen, “was er niks mis met de bieding of de uitkomst. De Snoek
bedacht een fantasierijke verdediging en Papa volgde een klassieke misleiding. Alleen het resultaat
is belachelijk.” “Misschien”, opperde de Pinguïn, “zijn de Italianen de echte deugnieten. Zonder
hen zou Piet niet ♠2 zijn uitgekomen en had Snoek ♠H gelegd.” “Zeker niet”, riep de Egel uit,
“ik ben het. Al jarenlang rust er een vloek op mij en mijn familie. Zelfs als dummy achtervolgt de
pech mij. Hoor wat mij vorige week is overkomen.” Niemand luisterde. Het derde bord lag op
tafel.
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PRIJSVRAAG

♠7
♥T842
♦VB9653
♣63

♠A9653
♥V7
♦T82
♣972
N
W
O
Z

OPGAVE N° 20

♠BT82
♥H963
♦74
♣854

Opgave
Voor deze 20ste prijsvraag en na de vakantieopgave
van vorige keer terug een “moeilijkere” prijsvraag.
Zuid moet 7ZT maken, na de uitkomst van West
met ♦V. Hoe klaart hij de klus? Veel puzzelplezier.

Oplossing
♠HV4
Zo moeilijk bleek het toch niet te zijn, aangezien
♥AB5
we toch wel wat inzendingen mochten ontvangen.
♦AH
Zoals je kan zien heb je 11 topslagen. De
♣AHVBT
hartensnit brengt het totaal op 12. De dertiende
slag zal moeten komen uit een “dubbele dwang”. Je kan zien dan West de ruiten moet bijhouden,
terwijl Oost de schoppen moet bijhouden. Wie houdt echter de hartens bij?? Je neemt dus
uitkomst met ♦A en incasseert vervolgens ♦H en ♠H en ♠V. Op ♠V doet West een ruiten weg.
Je vervolgt met vijf topslagen in klaveren. In Noord doe je op je klaveren een schoppen weg en
♥V (!) weg. West kan rustig drie ruiten afgooien. Oost kan op de vierde klaveren nog een harten
lossen maar zit op de vijfde klaveren echter in de problemen. Hij moet zijn twee schoppen nog
bijhouden, anders wordt ♠9 de dertiende slag, en moet dus als eerste een tweede harten lossen. Je
vervolgt met schoppen naar het aas en nu is het de beurt aan West. Aangezien West geen ruiten
mag wegdoen, anders wordt ♦T aan tafel hoog, moet ook hij een tweede harten lossen. Snit over
harten heer brengt zoals gezegd de twaalfde slag op en ♥5 wordt de dertiende slag. Merk op dat je
het contract niet kan winnen als je in plaats van ♥V de kleine harten had afgegooid. Als Oost ♥H
niet legt, blokkeert ♥V en kan je ♥A5 niet meer incasseren.
Goede oplossingen werden ingezonden door Luc De Puydt, Marijke Huysmans, Willy Kuyken,
Jaco Lambrechts, Brecht Luyckx, Agnes Van den Eynde, Roger Van den Eynde. Brecht mag een
prijs komen afhalen.

♠98
♥
♦
♣

♠VT52
♥V73
♦A52
♣AT7
N
W
O
Z
♠43
♥
♦
♣

OPGAVE N° 21

♠AHB7
♥A
♦B76
♣VB952

Een tegenspelprobleem. Na een 1ZT opening (1214 HP) in Noord, dubbel je in Oost. Zuid biedt 4♥
wat wordt uitgepast.
Partner start –middle, up, down- met ♠8 voor ♠T
in dummy. Je neemt met ♠B, ♠3 bij de leider. Je
vervolgt met ♠H voor ♠4 en ♠9 bij partner (partner
heeft dus een driekaart). Hoe moet je best
vervolgen?

Oplossingen indienen bij Dries. Onder de juiste
inzendingen wordt natuurlijk weer een prijs verloot.
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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:

MAART 2004
Zondag 14 maart
Dinsdag 16 maart
Dinsdag 23 maart
Donderdag 25 maart

Groot Tornooi DUA, Antwerpen
5de sessie Dinsdagkampioenschap
6de en laatste sessie Dinsdagkampioenschap
Blind Date

APRIL 2004
Zaterdag 3 april
Dinsdag 6 april
Donderdag 8 april
Dinsdag 13 april
Zaterdag 17 april
Zondag 25 april

Groot Tornooi Rivièra
8ste sessie Butlerkampioenschap
Simultaantornooi BC Sombor
Paastornooi
5de Marathon Dolf Sola
Finale Beker van Vlaanderen voor viertallen, Genk

MEI 2004
Dinsdag 4 mei
Vrijdag 7 mei
Zondag 9 mei
Donderdag 13 mei
Zaterdag 29 mei
Zondag 30 mei

9de sessie Butlerkampioenschap
Viertallenvergadering
Starttornooi, Beveren
Biertornooi
Start 24 Uren van Lier
Einde 24 Uren van Lier - Brunch

JUNI 2004
Dinsdag 1 juni
Zaterdag 5 juni
Zaterdag 12 juni
Dinsdag 15 juni
Zondag 20 juni

10de en laatste sessie Butlerkampioenschap
Algemene Vergadering
Clubbarbecue
Herdenkingstornooi Gerard Knops, BC Pieterman, Leuven
Aardbeientornooi
Fietstocht
Individueel Kampioenschap

