België – Belgique
P.B.
2500 Lier 1
BC 6213

Uitgiftekantoor: 2500 LIER 1

miniSPOETNIK
Nr. 23
Bridgeclub Lier

Erkenningnummer: P309927
Afzendadres & V.U.: Marc Van Uffelen, Zagerijstraat 51/6, 2500 Lier,
verschijnt driemaandelijks, april-juni 2005
website: http://www.mumm.ac.be/~dries – e-mail: dries@mumm.ac.be

2

mini-SPOETNIK nr. 23, apr-jun 2005

EDITORIAAL
Hoi vrienden,
Nog net voor we op vakantie trekken, is de nieuwste mini-SPOETNIK klaar geraakt. Het nummertje is
weer vlot vol geraakt, vooral dank zijn het lange, interessante verslag van Carine Jeunen over onze
laatste editie van de Marathon. Deze lijkt eindelijk echt gelanceerd te zijn. In het eerste jaar hadden
we nog 28 deelnemende paren, daarna viel de bezetting terug tot een 22 paren —uitgezonderd het
vierde jaar toen er 26 paren waren—. Dit jaar echter, in onze zesde editie, hadden we ineens 34 paren,
bijna de helft meer als vorig jaar. Zo lijkt onze Marathon eindelijk gekend te worden en wordt het
een knap reclamebord voor onze club! We hopen dat de mond-aan-mond reclame blijft werken en
we ook de volgende jaren een stevige bezetting blijven hebben op de “mooiste Marathon van het
land”, dixit één van de deelnemers!
Verder een verslag over de lotgevallen van de Lierse ploegen, en dan vooral van Lier 3, in de Beker
van Vlaanderen, en het overzicht van de bezetting en de kampioenen van het vorige seizoen. Tot slot
natuurlijk het clubnieuws, de prijsvraag, de activiteitenkalender en deze keer ook het verslag van onze
laatste Algemene Vergadering.
Tot slot wil ik nog even de aandacht trekken op de nieuwe bridgecursus die vrijdag 7 oktober van
start zal gaan. Zoals jullie weten hebben we vorig jaar een grote affichecampagne gevoerd in Lier.
Mensen zeiden achteraf dat we overal in Lier aanwezig waren. Toch blijkt zoals steeds dat de mondaan-mond reclame ook hier het belangrijkste blijft. Als je iemand kent, die graag kaart of een nieuwe
hobby zoekt, moedig hem of haar dan gerust aan om het edelste kaartspel te leren en naar onze
cursus te komen. Nieuwe leden zijn en blijven nodig om een club gezond te houden. Alvast bedankt!
En nu… , nu vertrek ik naar Spanje, Hasta La Vista!
Dries.
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CLUBNIEUWS
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN & BUTLERKAMPIOENSCHAPPEN
De clubkampioenschappen en het butlerkampioenschap zijn afgelopen. Winnaars van het
dinsdagkampioenschap waren Frank Van Breuseghem en Bart Van Gelder. Luc Peeters en Jaco
Lambrechts waren tweede maar de eerste leden en krijgen dus de titel van dinsdagclubkampioen.
Marijk Huysmans en Dries Van den Eynde werden derde.
In het donderdagkampioenschap eindigden Hilde Smet en Wim Beukeleirs als eerste maar gaat de
titel van donderdagclubkampioen naar Herman Desart en Rita Verdonck die als eerste leden
eindigden op de tweede plaats. Ook hier waren Marijk en Dries derde.
Het butlerkampioenschap werd dit jaar overtuigend gewonnen door Carine Jeunen en Marc Van
Uffelen. Zij hadden meer dan 100 impen voorsprong op Kristien en Dierik Mistiaen. Marijk
werd vijfde in de stand.
Proficiat aan al deze kampioenen.
LOKAAL & CLUBTORNOOIEN
Zoals u weet werd er twee jaar geleden beslist om in Lier de conventiekaarten of miniconventiekaarten te verplichten. Eric had hiervoor geijverd en het bestuur was hem daarin
gevolgd. Het is een tijdje goed gegaan, maar de laatste tijd zijn de conventiekaarten op tafel toch
weer eerder uitzondering dan regel geworden, met onlangs nog een spijtige arbitrage tot gevolg.
Daarom nogmaals een oproep, hou er alstublieft rekening mee dat in BC Lier het gebruik van een
(mini-)conventiekaart VERPLICHT is en dat deze conventiekaarten bovendien op tafel moeten
liggen!
We willen er hier ook nog eens aan herinneren dat het gebruik van het “stop”-kaartje verplicht is
geworden, dit wil zeggen dat je verplicht bent om voor elk sprongbod het stopkaartje even op tafel
te leggen. Verder moeten de biedingen op tafel blijven liggen tot dat de uitkomst gesloten op tafel
werd gelegd. Dit is een tijdje heel goed toegepast in de club, maar iedereen lijkt het nu te
vergeten. Daarom een oproep, pas deze nieuwe regels zo nauwgezet mogelijk toe, zodat het een
gewoonte en automatisme wordt en je het niet meer kan vergeten. Het zal je alleen maar ten
goede komen!
COMPETITIE
De voorspellingen, die in onze vorige mini-SPOETNIK werden gedaan, zijn uitgekomen —niet
moeilijk natuurlijk, voorspellingen doen na 12 van de 14 speeldagen—. Voor Lier 1, die 3de
eindigde, Lier 2, die 4de werd en Lier 4 en Lier 6, die op een 5de plaats strandden —Lier 4
welliswaar in de promotiereeks— is de competitie rustig verlopen. Vooral Lier 1 had nog even
uitzicht op een kampioenentitel, maar dat heeft dus niet mogen zijn.
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Lier 5 daarentegen deed het zeer goed en werd oververdiend kampioen! Met een gemiddelde van
20 mag dat ook wel! Een hele dikke proficiat!
En Lier 3 tenslotte heeft zich goed geweerd in hun eerste jaar Liga 2 maar kon uiteindelijk na een
pechjaar degradatie niet vermijden. Lier 3 is in ieder geval gesterkt uit het seizoen gekomen, met
de wetenschap dat Liga 2 zeker niet te hoog gegrepen is.
Verder zijn de twee “alternatieve” titels inderdaad op zak. In de Damesviertallencompetitie van
het District Antwerpen speelde Lier 1 los kampioen zodat ze promoveert naar de 2de Afdeling. In
het Antwerpse Handelsverbond werd het team “Schaeckbert” kampioen in de 2de Afdeling. Zij
mag volgend jaar terug in de hoogste afdeling van deze toch wel zware competitie aantreden. Ook
hier een hele dikke proficiat!
Volgend jaar (dat is er al snel) spelen we terug met 6 ploegen in de reguliere competitie en met
een damesploeg in de Damesviertallencompetitie. In het Antwerpse Handelsverbond starten we
volgend jaar zelfs met een nieuwe ploeg en treden er dus twee ploegen aan. Succes aan iedereen!
Trouwens, we willen hier ook al melden dat vanaf volgend jaar de zes viertallen ieder een eigen
set met kaarten zal krijgen, waarmee ze de matchen zullen mogen spelen, en waarvoor zij dan
verantwoordelijk zijn.
KWISSEN OP DE WEBSITE VAN DE VBL
Op de website van de Vlaamse Bridge Liga (http://www.vbl.be) richten onze leden Yves Meyus en
Jaco Lambrechts regelmatig een leuke kwis in. De vragen variëren van vragen over arbitrage of
speelwijzen, tot namen van conventies, namen van het clubbladje van BC Lier —was dat niet
zoiets als de mini-SPOETNIK ?— en voorzitters van de L.B.F., de Waalse tegenhanger van de VBL.
Heel leuk en gevarieerd dus.
De eerste editie van de kwis is ondertussen afgelopen, maar kan nog worden nagekeken onder
publicaties – puzzelhoek – bridgequiz. De nieuwe editie van de kwis zal ongetwijfeld binnenkort
volgen. De oplossingen van de nieuwe editie zijn in te sturen voor 1 september 2005 dus hou de
website in het oog!
Aan de kwis is een laddercompetitie verbonden, waarbij mooie prijzen te winnen zijn, zowel voor
de deelnemers persoonlijk als voor de clubs van de deelnemers. In de laddercompetitie
individueel staat Marc Van Hoof op het ogenblik op kop met 19 punten voor onze Marijk
Huysmans met 18 punten. In het clubverband staat BC Lier riant op voorsprong met 65 punten,
voor Peut-Peut die 19 punten verzameld hebben. Steun onze club en onze Yves en Jaco en pik
misschien zelf ook een mooie prijs mee, dus regelmatig even checken op de website van de VBL
en oplossingen insturen! Succes!
ACTIVITEITEN
Zoals iedereen weet gaat de eerste zaterdag van september, dat is zaterdag 3 september dit jaar,
onze jaarlijkse —niemand weet meer de hoeveelste het reeds is— kroegentocht door! Aangezien
we dit jaar, om spijtige redenen die volledig buiten onze wil liggen, geen gebruik kunnen maken
van het Piepenholleke in het betoverende Begijnhof, moesten we een waardige vervanger zoeken.
We denken die zeker gevonden te hebben in het Belofte Land in de Begijnhofstraat. Verder
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dezelfde leuke kroegen, dezelfde gezellige binnenstad, dezelfde vertrouwde formule, zodat plezier
is gegarandeerd! Aangezien vorig jaar de kroegentocht reeds enkele weken vooraf volgeboekt was,
kunnen we alleen maar ten stelligste aanraden om tijdig in te schrijven! En natuurlijk zijn het
lekkere mosselen achteraf!
Verder in september onze Lucky Week op 6 en 8 september, het druiventornooi op donderdag 6
oktober, het Lierse Vlaaikes tornooi op donderdag 3 november en het jaarlijkse Sinterklaastornooi
van dit jaar op …. dinsdag 6 december! En we kunnen alvast verklappen dat het volgende
Valentijntornooi valt op dinsdag 14 februari 2006, beter kon niet!
En op dinsdag 6 september gaat natuurlijk ons nieuw butlerkampioenschap van start, maar dat
hadden jullie al vermoed…
ENKELE UITSLAGEN & KORTE VERSLAGEN
•

•

•

Al wat langer geleden maar ons Valentijntornooi dit jaar werd gewonnen door Hilde Smet &
Marc Van Uffelen in Noord-Zuid en Annemie Verrijken & Herman Desart in Oost-West.
Deze laatsten waren dus net iets beter dan hun reguliere bridgepartners Rita Verdonck &
Gilbert Apers die in Noord-Zuid tweede eindigden. In Oost-West werd Leentje Verleyen &
Ben De Lathouwer tweede. Leentje klopte daarmee nipt partner Nic Van den Bergh, die met
Fie Van der Planken derde werd in Oost-West. In Noord-Zuid legde Marijk Huysmans en
Dierik Mistiaen beslag op het brons.
Op 19 juni ging onze jaarlijkse fietstocht weer door. Het is en blijft een aanrader! Raf had
weer een prachtig parcours uitgetekend, met leuke stops om ons even te verfrissen. Het feit
dat Brecht met platte banden reed en een groepje even achterop geraakte, kon de pret niet
drukken. We kwamen mooi op tijd in het chalet aan, waar een lekkere koude plat wachtte.
Dank je Raf! En na het eten was er ons Individueel Kampioenschap. Dit jaar deden 30 spelers
mee, wat als nadeel had dat iedereen één ronde bye was en verplicht aan de toog moest
hangen (of is het dus toch een voordeel?), maar als grote voordeel had dat iedereen 14 ronden
kon spelen van 2 giften. En we hebben een hele mooie nieuwe Individuele Kampioen
kunnen huldigen met Marie-Louise Verhaeghen! Achteraf minimaliseerde ze haar prestatie
door te beweren dat ze met goede partners gespeeld had, maar als je bijna 65 % hebt gehaald,
moet je zelf wel beresterk gespeeld hebben! Proficiat! Raf eindigde op een knappe tweede
plaats, Herman werd derde. De volledige uitslag kan je natuurlijk checken op onze website.
Op 23 en 24 juli ging onze 24 Uren van Lier weer door, een unieke estafette viertallenmatch
die 24 uren duurt. Nadat we vorig jaar verloren hadden tegen BC Rivièra, wilden we dit jaar
revanche nemen en we hadden ons goed voorbereid. Dries was op afzondering gegaan naar
Kokszijde, Roger trok zelfs naar Tsjechië om zich om deze match voor te bereiden. Ook de
voorbereidingen van de andere spelers van dienst waren naar behoren, want BC Lier deed het
schitterend! Na een vlotte start met Marc en Tof en Dierik en Wim stonden we al gauw een
60-tal impen voor en met wat ups en down konden we die voorsprong gestaag uitbouwen.
Monique, Roger, Maria, Bart, Tony, Dries, Marijk, Jaco, Ghislaine, Kristien en Patrick
hielpen allemaal mee om de Lierse kleuren te verdedigen en deden dat met brio. Toen met
Roger en Sonja ’s morgens nog verse krachten werden bovengehaald was het lot van Rivièra
beschoren. BC Lier won de vierde versie van de 24 Uren overtuigend met 530-320 (of
zoiets). Gelukkig lieten onze tegenstanders het niet aan hun hart komen en konden we ’s
morgens gezellig met zijn allen brunchen (dank je Monique en Babs!). Volgend jaar de
beslissende match!
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•

Op het Eretornooi Nest Publie van BC Elckerlyc kon enkel Hilde Smet met Jean Moré van
de Lierse paren scoren. Zij werden derde met een score van 54,5 %. Op het Maccabi Bridge
Diamond Tornooi werden Marc Van Leuven en Marc Van Uffelen het eerste Lierse paar met
een score van 54,6 %. Ook Hilde Smet en partner en Abe Ringler en partner haalden vlot de
moyenne. En op het Aardbeientornooi in Hoogstraten deden Herman Desart en Rita
Verdonck het goed met een score van 54,5 %. Op het Renault BridgeTour tornooi in
Antwerpen werden Hilde Smet en Luc Peeters knap 6de met een score van bijna 61 %. Ook
Carine Jeunen en Marc Van Uffelen en Yves Meyus en Wim Beukeleirs haalden daar de
moyenne. En op het Boottornooi van Goldstar werden Rita Van Eccelpoel en Raf
Vercauteren heel knap 2de met een score van 60,8 %! Op het Herdenkingstornooi Gerard
Knops deed een Lierse viertal met Carine en Jeanine Jeunen en Yves Meyus & Tony Brems
het heel goed, zij konden een gedeelde derde plaats behalen. Op het groot tornooi van
Brasschaat werden Annemie Verrijken en Gilbert Apers knap 9de met een score van 58,6 % en
op de de Marathon van Rivièra tenslotte, konden Carine Jeunen en Marc Van Uffelen net
een toptien plaats bemachtigen. Proficiat voor deze mooie uitslagen!
Op het starttornooi in Beveren haalden Fons Luyten en Bart Radeur met een score van
50.8 % een vlotte negende plaats. Knap hoor!

•

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING B.C. LIER 4 JUNI 2005
Babs Stuer
Aanwezig Bestuur: Roger, Raf, Marc, Monique, Dries, Ludo en Babs.
Er zijn 18 aanwezige leden.
WELKOMSWOORD VAN DE VOORZITTER
Voorzitter Roger Van den Eynde verwelkomt de leden op de Algemene Vergadering en bedankt
zijn bestuur. Twee jaar bestuur zijn weer achter de rug. Af en toe botsten de meningen maar altijd
was iedereen in de weer voor de heil van de club.
Voor het financiële gedeelte zorgt Raf voor de nodige commentaar, aangevuld door een woordje
van de commissaris (Tof). Marc zorgt dan weer voor het sportief verslag.
Vorig jaar zijn we gestart met het ‘verplicht’ gebruik van conventiekaarten. Na een goede start, is
de gewoonte terug afgezwakt. Dit geldt tevens voor de gebruik van de stop-kaart en het laten
liggen van de biedingen tot de gesloten uitkomst. Bij deze wil Roger terug een oproep doen om
ons de gewoonte weer eigen te maken.
En nog een klein detail: misschien heeft niet iedereen het gelezen in Bridgecontact, maar voor
diegene die aangesloten zijn bij de Onafhankelijke Mutualiteiten en de Liberale Mutualiteiten van
Antwerpen, wordt het lidgeld deels terugbetaald.
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FINANCIEEL VERSLAG
Penningmeester Raf De Cat geeft een overzicht van het financieel beheer van de club.
Het was een goed bridgejaar. De gemiddelde bezetting op een clubavond was 8,9 tafels (ten
opzichte van 9,5 tafels vorig jaar). Het aantal leden blijft status quo op 99.
De inkomsten en uitgaven worden hieronder samengevat:
Totale inkomsten
Totale uitgaven
TOTAAL

9559,93 €
8475,81 €
1084,12 €

(club)tornooien, sponsors, Schaeckbert, intrest
(VBL, tornooien, diversen)

Zo komen we aan een totaal van 16510 €, waar we vorig jaar 15426 € in kas hadden.
Raf merkt op dat meer dan 50 % van de uitgaven terugvloeiden naar de leden. Dit jaar werd er
enkel geïnvesteerd in nieuwe vullingen voor de biddingboxen.
VERSLAG COMMISSARIS CHRISTOFER GOVAERTS
De commissaris voert een boekhoudkundige controle uit van het kasboek. Tof merkt op dat het
inderdaad wederom een goed boekjaar was. De grotere winst dit jaar ten opzichte van vorig jaar
zit in de minder grote investering dit jaar. Vorig jaar werd de brandtap aangekocht, dit jaar enkel
nieuwe vullingen voor de biddingboxen. We moeten dezelfde bezetting trachten te behouden.
Voorts konden we rekenen op 9,5 % rendement op de staatsbons, wat opmerkelijk hoog is.
Houden zo! Tof wenst het bestuur proficiat en keurt het verslag goed.
Abi Ringler stelt een vraag over de onverwachte opbrengst van de tornooien (Kroegentocht en
marathon). Deze zijn er enkel dankzij de grote opkomst ten opzichte van de vorige jaren.
SPORTIEF VERSLAG
Marc Van Uffelen geeft een overzicht van het sportieve verloop vorig jaar.
Op competitief vlak was het een neutraal jaar. Van de 6 viertallen is er één gestegen van 2de
District naar 1ste District (Lier 5) maar er is er ook één gezakt van 2de Liga naar 1ste District (Lier
4). Volgend jaar heeft de club dus twee carrés in 1ste Liga, drie in 1ste District en één in 2de District.
Er was dit jaar ook een damescarré (Monique, Linda, Ghislaine en Annemie), die al direct
promoveerde van de 3de Afdeling naar de 2de Afdeling.
Er speelde ook een team mee in de competitie van het Antwerpse Handelsverbond (Yves, Tony,
Hilde, Wim, Carine en Marc) in de 2de Afdeling, onder de naam van het Schaeckbert. Zij
promoveren ook naar 1ste Afdeling. Volgend jaar zou er nog een team bijkomen.
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Op deze vergadering huldigen we ook de clubkampioenen. Dinsdagavondkampioenen zijn dit
jaar Luc Peeters en Jaco Lambrechts, terwijl de donderdagavondkampioenen Herman Desart en
Rita Verdonck geworden zijn.
Marc wil ook vermelden dat onze Marathon groeit. Dit jaar waren er 17 tafels wat voor een club
als Lier toch niet te onderschatten is. We hopen dit altijd op z’n minst te behouden.
RONDVRAAG
Abi wil nog even verwijzen naar de brief aan de niet-rokers en de gevolgen. Hij dankt het bestuur
voor zijn solidair optreden ten opzichte van de andere actie. Roger antwoordt dat onze club
voorlopig niet rookvrij zal worden, maar benadrukt nogmaals dat hoffelijkheid een must is.
Yves vermeldt een kleine tussenstand van de kwis op de website van VBL. Lier staat op kop in
aantal deelnemers. Het wordt een soort ladderkampioenschap, dus deelnemen is de boodschap.
Roger bedankt Yves voor zijn inzet voor de club en VBL.
VERKIEZINGEN
Vermits er geen nieuwe kandidaten zijn en alle leden van het huidige bestuur zich herverkiesbaar
hebben gesteld, wordt het mandaat van de huidige bestuursleden verlengd met 2 jaar.
Voorzitter Roger Van den Eynde dankt de leden en het bestuur voor hun komst en sluit de
vergadering.

Bridgeclub Lier organiseert zijn jaarlijkse

kroegentocht
op zaterdag 3 september
aanmelding voor 13h45
Beperkte plaatsen !
Prijs Tornooi: 5 € per persoon - Mosselen: 15 € per persoon
Ten laatste donderdag 1 september inschrijven bij
Marc Van Uffelen of Roger Van den Eynde of aan het bord
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6DE MARATHON DOLF SOLA
Carine Jeunen
Na een wat lage opkomst vorig jaar, moest dit jaar al snel uitgebreid worden. 34 paren waren
present op 30 april 2005. Dat betekent echter 33 giften per ronde als je iedereen tegen iedereen
wil laten spelen. Ons aller Yves heeft dus zijn werk gehad. Gelukkig met wat (eveneens gratis)
hulp van Herman De Wael waarvoor BC Lier zeer dankbaar is. Alles, inclusief het eten, is prima
verlopen. Een dikke proficiat.
Nu maar wat giftjes bespreken zeker. In sessie 1
zitten we afwisselend NZ en OW. In spel 5 raapt
Marc als Oost volgende hand op.

♠♥♦HT98732
♣VBT652
♠AB62
♥HB632
♦A
♣983
♠HVT9543
N
♥AV975
W
O
♦6
Z
♣♠87
♥T84
♦VB54
♣AH74
5: N - NZ

12: W - NZ

♠A982
♥9
♦HVB8752
♣A
N
W
O
Z

♠♥♦HT98732
♣VBT652

Noord mag echter eerst en opent met 1♥. Nog
nooit zag je zo een perfecte bicolour en je biedt dus
4ZT. Ramp oh ramp, zoals uit het volledig spel
blijkt. Daarenboven spelen we tegen de latere
winnaars waardoor we snel tegen een dubbel
aanlopen. Toch ben ik overtuigd dat je dit wapen in
je arsenaal moet hebben. Er zijn heel wat handen
denkbaar waarbij je zo een goede verdediging of
zelfs een slem met deze bieding kan vinden.

In de volgende hand (niet zo spectaculair) weten we
de tegenstander wel op het juiste (voor ons toch)
niveau te dwingen.

Na mijn pas als West, biedt Noord 1♦, Marc 2♣,
zuid 2♠ (non-forcing), ik 3♠, noord 4♠, pas, pas,
en nu zit ik daar. Ik had zelf graag 3ZT gespeeld,
maar dat gaat nu niet meer. Tegen 4♠ heb ik ook
niet echt iets in de pap te brokken. Dan maar
♠V7654
verdedigen in 5♣. Zoals je kan zien is dat de juiste
♥HT643
beslissing. Dat zou maar 1 down gaan, terwijl 4♠ op
♦6
tafel ligt. Gelukkig bood de tegenstander nog 5♠
♣65
waarbij wij +6 konden noteren. Blijkbaar mocht
niemand de manche in schoppen spelen of bereikte men deze niet want de gemiddelde score was
140 in NZ. Als je natuurlijk geen non-forcing-bod ter beschikking hebt, is het niet eenvoudig om
deze mooie manche uit te bieden.

♠HT
♥872
♦AT94
♣H732

♠B3
♥AVB5
♦3
♣VBT984
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13: N - All

♠T94
♥63
♦H984
♣HB93

♠B872
♥975
♦A62
♣A86
N
W
O
Z

♠HV53
♥HBT
♦T53
♣T74

♠A6
♥AV842
♦VB7
♣V52
17: N - Niem

♠AV98
♥H753
♦H5
♣853

♠62
♥AVT9
♦83
♣B9642
N
W
O
Z
♠T543
♥B864
♦B92
♣V7

♠HB7
♥2
♦AVT764
♣AHT

Spel 13 zou zo uit het starttornooi kunnen komen.
Gelukkig voor ons liep het bieden wat uit de hand.
Met deze 4333 vond Noord het nodig om Stayman
te doen. Zijn goed recht maar nu kon Zuid zich
geen “platte” hand voorstellen natuurlijk. Zij
stoomden op naar 4♥ wat uiteraard kansloos was.
De bieding zou (volgens mij) gewoon 1ZT – 2ZT –
pas moeten gaan. Merk op dat als de 2 rode tienen
in de NZ handen zitten, het spel een heel ander
verhaal wordt. Zo zie je maar dat de tienen niet
voor niets kleine honneurs genoemd worden.
In spel 17 treedt Marc op. Ik heb net een blunder
van jewelste gedaan en zit er maar wat triest bij. De
hand die ik in West opraap, maakt me niet vrolijker.
Na een pas in Noord, opent Marc 1♦ en bied ik
maar 1♥, Marc vervolgt met 2♣, wat bij ons 4-4, 54 of 4-5 of langer kan zijn. Twaalf punten blijven
twaalf punten (liever met, maar ook zonder tienen)
en ik klets 3ZT neer. Groot is mijn verbazing als
Marc 4♦ (azenvraag met ruiten troef) doet. Toch
maar braaf antwoorden zeker. Ja hoor, het afspelen
was niet zo moeilijk.

In spel 27 houd ik eventjes mijn hart vast. Marc en
ik spelen de 2ZT-opening als bicolour mineur
onder de opening. Het is er al een aantal keren mee
misgegaan, het komt niet zo heel vaak voor (ofwel
speel ik met een maat die dat niet speelt) en ik had
♠B76542
♠H9
al zoiets van, laat ons dat maar afschaffen. Nee
♥T74
♥AHB983
hoor… met een beetje hulp van de tegenstander
♦B73
♦42
scoorden we er +7 mee. Het biedverloop was heel
♣A
♣T93
kort. Ik open 2ZT in Zuid, Marc denkt lang na en
♠V8
legt 5♣ op tafel. Oost denkt ook nog na, maar past
♥6
uiteindelijk. Harten aas op tafel en ruiten switch.
♦HT865
Met open kaart zie je dat het altijd 5♣ is, maar aan
♣HB852
tafel had de tegenstander het de leider toch wat
moeilijker kunnen maken door schoppen te switchen. Als Marc nu klein legt, is hij down. Hij
moet immers over ♣A. Na ♣A had er nog steeds een schoppenswitch kunnen komen (hoewel het
te laat is), maar als Marc niet goed oplet en het aas niet neemt, is hij weer down.
27: Z - Niem

♠AT3
♥V52
♦AV9
♣V764
N
W
O
Z
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De laatste gift van deze sessie is nog een mooie. Ik
ben al aan ’t piekeren wat ik ga openen in Zuid. Op
1-niveau ga ik niet riskeren, want nul punten, drie
harten en twee schoppen bij Marc is al voldoende
voor 4♥, maar omgekeerd als Marc nul punten en
♠B
♠V8432
vier schoppen heeft, dan moeten we 4♠ spelen.
♥B
♥82
Hoe
moeten we dat vinden, want zelf kan ik ze niet
♦H9632
♦4
(meer) presenteren als ik op 2-niveau open. Oef, de
♣V76542
♣AHBT8
tegenstander komt ter hulp. Hij opent 2♠
♠AH76
Muiderberg. Mijn oude (neen oud is hij niet, maar
♥AHT765
het is lang geleden) leermeester indachtig: “On paie
♦AT7
le barrage”, leg ik dan maar 4♥ neer. West met zijn
♣zekere fit mineur moeit zich natuurlijk ook in de
bieding met 4ZT. Wel, wel, maat is ineens ook daar: 5♥. Neen zegt oost, 6♣. Tuttut, harten is
hoger, 6♥ dan maar. Gelukkig durven ze nu niet meer verder verdedigen want 7♣ gaat maar –3!
Let ook nog even op mijn woorden van daarstraks: zonder ♠T en ♠9 zou ik down gaan!
33: N - Niem

♠T95
♥V943
♦VB85
♣93
N
W
O
Z

Tevreden over deze sessie (de eerste is meestal niet denderend) trekken we naar het Hof van
Aragon waar ons weer een degelijke maaltijd wacht. Dries is al snel daar met de resultaten. Zoals
verwacht halen we –1. Geen potten gebroken dus en op naar de tweede sessie.
We zitten nu steeds OW en door een ongelooflijk
slecht begin trekt deze sessie zowat aan mij voorbij.
Eén uiterst spectaculair ‘deeltje’ springt eruit. Zoals
reeds gezegd was ik niet erg geïnspireerd en bood
op gift 13 maar zwak. Toch leverde het +8 op.
♠A9
♠Geniet mee en vraag je af wat je zou doen in elk van
♥BT7543
♥AHV98
de 4 handen. Pas in Noord zal wel standaard zijn en
♦VBT42
♦AH86
1♥ in Oost is ook nog normaal. Zuid zit al wat
♣♣VB65
moeilijker. Geef je onmiddellijk je bicolour aan of
♠HB632
begin je zachtjes met 2♣? In de long run zal je
♥bicolour bieden wel het beste zijn zeker, dus 2♥
♦7
(het maakt niet uit of je Michaels of Ghestem
♣AHT8742
speelt). Ghestem heeft voor de tegenpartij het
voordeel dat deze beide kleuren “controleert”. Gezien dat bij ons het geval was kon ik toch niets
beters verzinnen dan 5♥. Ongelooflijk moeilijk voor Marc om nu 7♥ te bieden. Beter was
gewoon te beginnen met 3♦. Noord echter was erg stil bij ons aan tafel. Na 5♥ zou ik de druk bij
de tegenstanders erg hoog leggen en 6♠ bieden. Consequentie hiervan is dat je na 7♥ uiteraard
nog eens 7♠ moet bieden. Niet evident, maar lonend in dit geval. Bij de beste verdediging ga je
nog maar –3. Indien ik 3♦ zou geboden hebben, lijkt Noord ook opties te hebben: 4♠, 5♠ of
weerom 6♠ komen nu in aanmerking. Aan tafel had ik echter niet gezien dat de tegenpartij zo’n
prachtige verdediging had en was ik maar aan ’t sakkeren op mezelf dat ik het weer niet gezien
had.
13: N - All

♠VT8754
♥62
♦953
♣93
N
W
O
Z
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Niet alleen tienen zijn belangrijk, ook kleine
kaarten spelen een grote rol. Zo blijkt uit spel 22.
Uit de bieding heb ik niets kunnen vernemen. Het
ging 1♠ open, een of ander bieding waaruit enkel
een vierkaart fit werd getoond en 4♠. Harten boer
♠982
♠5
start, genomen door Marc met het aas waaronder de
♥BT3
♥A865
blote heer valt. Nu is het dus kwestie van snel te
♦HV87
♦AT652
zijn. Marc doet het goed door voor ruiten te kiezen.
♣H92
♣T64
Helaas voor mij, speelt hij zoals het hoort ♦5,
♠AH763
vierde beste. Omdat ik de 2 miste, dacht ik dat de
♥H
leider AB van ruiten vierde of vijfde had. Ik dacht er
♦B4
goed aan te doen om een klaverslag open te leggen.
♣AV853
Niet ver genoeg nagedacht zeker want met ♦A en
een klaverenloser, zou hij wel genomen hebben. Dus … contract. Gelukkig is Marc er nog.
Meteen de volgende gift mag hij ook dank zij een tegenspelfout 4 ♠ winnen. Ook erg
onwaarschijnlijk nu ik ze zo analyseer.
22: O - OW

♠VBT4
♥V9742
♦93
♣B7
N
W
O
Z

Tegen alle verwachtingen in levert deze sessie nog +19 op en onze beste sessie moet normaliter
nog komen. Goedgemutst begin ik er dus aan. We zitten nu steeds NZ.
De tweede tafel zit er al een kronkel in mijn hoofd.
In spel 4 raap ik volgende mooie collectie op. Na
een pas in West, opent Marc 1♦, Oost volgt met 1♥
en ik bied rustig 1♠. Marc biedt 2♣ (ja – alert – 4-4,
4-5, 5-4) en Oost laat zich niet onbetuigd met 2♥.
4: W - All
♠4
Ondanks mijn singleton klaveren wil ik toch een
♥V5
poging voor slem doen. Nu denk ik om een of
♦HBT97
andere reden dat het antwoord van Marc op mijn
♣ABT43
4♦ (azenvraag met ruiten troef) van 4ZT niet kan.
♠9862
N
♠AV5
Dat belooft twee azen van de vijf en is dus het juiste
♥3
W
O
♥BT97642
bod. Ik denk echter dat het twee azen met
♦8432
Z
♦troefvrouw belooft en vind dat uiteraard zeer
♣V872
♣H85
vreemd want troefvrouw heb ik zelf! Daarom heb ik
♠HBT73
maar gepast. Dat wordt beloond met +10. Zelf heb
♥AH8
ik (met open kaarten) lang zitten puzzelen hoe je dit
♦AV65
spelletje moet winnen. Ik denk dat (gezien de score)
aan tafel ook heel wat Noorden zijn down gegaan in
♣6
6♦. De oplossing gevonden? De hartenstart neem je
in de hand met de vrouw. ♣A en klaveren getroefd met de vrouw (niet uit schrik voor een
overtroever, maar omwille van de communicatie). Kleine troef naar de 9 en Oost gooit een harten
weg. Klaveren getroefd met het aas en weer troef naar de hand. Nu de resterende troef ophalen en
schoppen spelen. Oost heeft geen klaveren meer en moet schoppen of harten spelen waarbij je
twee klaverenverliezers verdwijnen.
♠HBT73
♥AH8
♦AV65
♣6
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6 : O - OW

♠AHT7
♥V
♦HT5
♣AHVB5

♠B652
♥532
♦A3
♣T762
N
W
O
Z

13

♠43
♥ABT
♦VB942
♣983

♠V98
♥H98764
♦876
♣4
19: Z - OW

♠AHB94
♥AHVB98
♦AB
♣-

♠T6
♥7
♦T8743
♣HT953
N
W
O
Z
♠873
♥62
♦V965
♣V764

Twee spelletjes later is de tegenpartij niet zo bang
en biedt 6♦. Met open kaarten zie je dat dit down
kan, maar alleen met singleton klaveren (de kleur
van de tegenstander) uit. Dat vond ik natuurlijk
niet. Toch vind ik 6♦ in de Oosthand gespeeld
superieur aan 6ZT (uiteraard ook in Oost). Immers
als ♦A derde of vierde zit (en ze duiken uiteraard),
en de schoppenhonneurs zitten samen, dan ga je
down in ZT en wint 6♦, je kan de 3de schoppen
immers hoog troeven indien ze ♦A niet nemen.

Spel 19 is aan de toog reeds in ‘t lang en ’t breed
besproken en vermeld ik dan ook maar even. De
bieding tegen ons was ook niet erg wetenschappelijk
maar wel efficiënt.
♠V52
♥T543
♦H2
♣AB82

West

Noord

Oost

2♦*
6♥

pas
pas

2♠**
7♥

Zuid
pas
pas
a.p.

2♦ is Multi en 2♠ betekent dat partner met een
zwakke twee in harten en niet helemaal
onbemiddeld 4♥ mag uitbieden. Als hij een zwakke
twee in schoppen heeft, past hij uiteraard. Zwak kan je West allesbehalve noemen, dus bood hij
maar 6♥. Oost vermoedde nu 10 slagen in harten bij West en omdat hij een extra troef en een aas
en een heer bezat kwam hij tot de conclusie dat er 13 slagen moesten zijn. Nadere analyse leert
dat het eigenlijk alleen om ♠V of een doubleton schoppen gaat. Hoe je dat moet opvragen, is niet
simpel. Je zou immers kunnen proberen om schoppen troef te maken, maar hoe moet je maat dan
laten passen op 7♥ en niet 7♠ (als hij er maar twee heeft). Uiteraard is in het geval dat ♠V er is en
je ♣A kent ook 7ZT onverliesbaar, maar in butler speelt dat geen rol. Dus wie de perfecte
oplossing weet, mag het volgende verslag schrijven. En Marc zal heel dicht bij de oplossing zitten
in ons systeem, denk ik zo.
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22: O - OW

♠A42
♥85
♦AB64
♣A843

♠T973
♥A92
♦VT9
♣B72
N
W
O
Z

Tenslotte nog een tegenspelprobleem. De bieding
ging als volgt:

♠5
♥HVB7643
♦73
♣HT5

West

Noord

4♥
dbl.

4♠
pas

Oost
3♥
pas
5♥

Zuid
3♠
pas
a.p.

De regel dat de preëmptieve hand uitgeboden is
wordt hier aan de laars gelapt. 4♠ gaat immers
minstens 1 down en 5♥ zou ook één down moeten.
Zoals echter gezegd moet je alert zijn in de
verdediging. Schoppen uit lijkt logisch (zo zie je de
tafel toch al eens). Na de tweede harten genomen te hebben, mag je nu niet laks schoppen
terugspelen. Immers de leider komt je laatste troefje halen en geeft een klaverslag af. Met de
klaveren 3-3 verdwijnt nu de ruitenloser. Niet makkelijk.
♠HVB86
♥T
♦H852
♣V96

De uitslag van deze sessie was er snel en na 10 minuten kon de totaaluitslag al afgeroepen worden.
Proficiat aan de Yael Topiol en Walter Van Casteren, die met een straatlengte voor deze editie van
de marathon wonnen. Een score van +232 is zonder meer indrukwekkend. Tweede werden
Louis Soontjens met Armand Van de Ven met +133, dus op op net geen 100 impen van de
winnaars, terwijl Armand Audenaert en Jules Hendrickx derde werden met +118. Eerste Lierse
paar werden Herman Desart en Rita Verdonck die met een score van +52 op een 9de plaats
eindigden. Verder eindigden ook Hilde Smet & Wim Beukeleirs (+21), Rita Van Eccelpoel &
Arlette Vereecke (+6) en Luc Verhoeft & Nicole Sainderichin (+1) nog positief. De volledige
uitslag vind je natuurlijk op onze website.

Bridgeclub Lier organiseert

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

gezelschapspellenavond
op vrijdagavond 23 september vanaf 20 uur
organisatie: Dries Van den Eynde en Brecht Luyckx

Liefst vooraf een seintje aan Dries of Brecht
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OVER BRIDGEFANATEN & GOUDKAMPIOENEN – SEIZOEN 2003-2004
Dries Van den Eynde
Normaal geven we bij het begin van het seizoen een overzicht over het verloop van onze
clubtornooien gedurende het vorige seizoen. Dit jaar zijn er een paar mini-SPOETNIKs
“weggevallen”, de laatste stond dan weer overvol, zodat dit overzicht van het vorige seizoen nog
niet gepubliceerd werd. Aangezien sommige mensen me verzekerd hebben dat er toch interesse
bestaat voor dit soort kleine overzichtjes, doen we het nu maar, voor het huidige seizoen ten
einde is en we een overzicht kunnen geven van het huidige seizoen.
Deze uitslag werd berekend voor de periode september 2003 tot augustus 2004. In totaal werd de
uitslag opgemaakt over 50 dinsdagen, de uitslagen van drie dinsdagen zijn verloren gegaan —twee
uitslagen toen de club op verplaatsing speelde in de Chalet van Zevenbergen, één dinsdag in
september (?)— en over 50 donderdagen, op kerstmis en op nieuwjaar werd natuurlijk niet
gespeeld.
De Top 6 voor de dinsdag en de donderdag zien er als volgt uit:
DINSDAG AANWEZIGHEID (OP 50)
1.
3.
5.

Anne-Marie Verrijken
Raf De Cat
Jaco Lambrechts
Gilbert Apers
Aloïs Verbert
Eric Smets
Yvonne Blockxhuysen

DONDERDAG AANWEZIGHEID (OP 50)
49
49
47
47
46
46
46

1.
2.
4.
5.
6.

Anne-Marie Verrijken
Kristien Mistiaen
Dierik Mistiaen
Yvonne Blockxhuysen
Gilbert Apers
Raf De Cat

48
47
47
46
45
44

Vertrouwde gezichten opnieuw maar toch een verrassing, namelijk dat Annemie nu zowel op
dinsdag als op donderdag de lijst aanvoert. Verder verschijnt Gilbert nadrukkelijk in de twee
lijstjes en Jaco is ook een nieuwe naam in de top op dinsdag. Tot slot zien we gelukkig Aloïs terug
in dit rijtje, nadat hij er vorig jaar door ziekte, voor de eerste keer in jaren, uitgevallen was.
De lijst van de spelers, die minstens 30 keer op onze clubavonden geweest zijn, ziet er als volgt
uit:
ALGEMEEN AANWEZIGHEID (OP 100)

9.

1.
2.
3.

11.
12.
13.
14.

5.
6.
8.

Anne-Marie Verrijken
Raf De Cat
Gilbert Apers
Yvonne Blockxhuysen
Eric Smets
Luc Peeters
Roger Van den Eynde
Aloïs Verbert

97
93
92
92
89
85
85
83

17.

Jaco Lambrechts
Marc Van Uffelen
Eddy Taeymans
Min Lemmens
Jos Robrechts
Jacqueline Van Ouytsel
Monique Mertens
Marijk Huysmans
Roger Van Engelen
Nicole Sainderichin

82
82
80
78
74
72
72
72
69
69
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20.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
34.

Madeleine Van Sande
Kristien Mistiaen
Dierik Mistiaen
Ghislaine Schoofs
Ben De Lathouwer
Eric Lauwers
Maria Wouters
Jan Wouters
Linda Ringler
Dries Van den Eynde
Ludo De Preter
Tony Brems
Carine Jeunen
Lucienne Szyke
Bart Van Gelder
Frank Van Breuseghem

69
68
68
65
62
56
52
52
51
50
49
47
47
46
46
44

36.
38.
39.
40.
42.
43.
44.
45.
47.
48.

Patrick Carrette
Brecht Luyckx
Luc Verhoeft
Fie Van der Planken
Sonja Baert
Jenny Marynissen
Guy Verbessem
Agnes Van den Eynde
Tof Govaerts
Abi Ringler
Bron Vos
Luc Lauwers
Marianne Berkman
Barbara Stuer

44
43
43
42
42
40
40
37
34
33
32
32
31
30

Ook hier natuurlijk vele vertrouwde namen in deze lijst, maar toch opmerken dat we voor de
eerste keer Annemie aan de kop van dit klassement zien —niet verwonderlijk natuurlijk nu ze
zowel dinsdag als donderdag aan de leiding staat—. Nadat Raf de vorige twee jaren de leider was,
valt hij nu terug naar de tweede stek. De belangrijkste stijgers dit jaar zijn Gilbert en Jaco die
respectievelijk van de 8ste naar de 3de en van de 29ste naar de 9de plaats stijgen. Aloïs neemt
(gelukkig) zijn plaats in de Top 10 terug in. Ook Nicole, van 38 naar 17, doet een grote sprong
voorwaarts. Nieuwe namen in dit lijstje zijn Lucienne, Bart, Frank en Guy.
En hoe gaat het eigenlijk met de algemene bezetting van onze clubtornooien? Nadat we vorig jaar
een “dipje” hadden en we terugvielen van 19,45 tafels naar 18,53 tafels gemiddeld herstellen we
nu terug van deze terugval. Gemiddeld kwamen we terug aan net meer dan 19 tafels in een
gemiddeld tornooi. Dit is te wijten aan de dinsdag die na de crash vorig jaar terug bijna twee tafels
meer had: hij steeg van 16,98 naar 18,76 tafels gemiddeld. De donderdag moest ietsje terug
prijsgeven en zakte terug onder zijn magische grens van 20 tafels naar 19,30 tafels. In het totaal
zitten we nog een klein beetje onder ons topjaar 2001-2002 maar we lijken toch te stabiliseren
rond 19 tafels. Al bij al dus een heel goed jaar gehad vorig seizoen!
Gemiddeld aantal paren op clubtornooien
25

Aantal paren

20
15

Dinsdag
Donderdag

10

Gemiddeld

5
0
1995- 1996- 1997- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 20031996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Seizoen
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Tot slot nog het zogenaamde goudklassement. Zoals steeds geven we 1 punt voor een eerste
plaats en 0,5 punt voor een tweede plaats. De top van het “Goudklassement” (meer dan 10
punten) ziet er als volgt uit:
GOUDKLASSEMENT
1.
2.

Marc Van Uffelen
Luc Peeters
Jaco Lambrechts
4. Marijk Huysmans
5. Yvonne Blockxhuysen
6. Eric Smets
7. Aloïs Verbert
Raf De Cat
9. Dierik Mistiaen
10. Dries Van den Eynde

29,0
25,0
25,0
24,5
21,5
19,5
19,0
19,0
16,5
16,0

11. Kristien Mistiaen
Roger Van Engelen
13. Bart Van Gelder
Frank Van Breuseghem
15. Carine Jeunen
16. Sonja Baert
17. Jo Govaerts
18. Greet De Grave
19. Maria Wouters
20. Raf Vercauteren
21. Piet Herregods
Maurice Van Osta

15,5
15,5
14,5
14,5
14,0
13,5
13,0
12,0
11,0
10,5
10,0
10,0

Voor het derde jaar op rij is Marc onze Goudkampioen, vorig jaar nog gezamenlijk met Yvonne,
dit jaar terug alleen! Indrukwekkend! Luc en Jaco stijgen van de 5de en de 13de plaats
respectievelijk en delen nu de tweede plaats —zou het er iets mee te maken hebben dat zij
partners zijn?—, terwijl Marijk 4de blijft. Yvonne maakt de Top 5 vol. Aloïs maakt terug een
mooie sprong voorwaarts naar de 7de plaats. Verder vallen ook hier Bart en Frank op die op een
13de plaats binnenkomen. Ze komen niet enkel regelmatig spelen, maar vallen ook regelmatig in
de prijzen! Tenslotte zijn ook Jo en Greet, Raf en Piet en Maurice nieuw in het lijstje. Knappe
prestaties! Proficiat dus aan al deze kampioenen! En voor de mensen, die niet in deze toplijst
staan, maar toch geïnteresseerd zijn in hun prestaties van vorig jaar, de volledige lijst van het
goudkampioenschap is (natuurlijk) op onze website te vinden.

LIER 3 ONDER DE GROTE MENSEN…
Dries Van den Eynde
De Beker van Vlaanderen is weeral afgelopen dit jaar. Zoals elk jaar ging deze door in drie sessies:
een Voorronde, een Halve Finale en een Finale. Nu we dit jaar bij District Antwerpen zijn
ingedeeld waren er wel enkele veranderingen tegenover vorige jaar, toen we nog in District
Vlaams-Brabant ingedeeld waren. Terwijl vorig jaar de Liga-ploegen automatisch naar de Halve
Finale mochten, moesten zij die jaar ook aan de Voorrondes deelnemen. Verder werden de
Voorrondes en de Halve Finale niet volgens Swiss-Formule gespeeld, maar werden alle geplaatste
ploegen in ongeveer gelijkwaardige poules ingedeeld van 6 ploegen, die dan elk tegen elkaar
speelden. De eerste drie van een poule mochten dan naar de volgende ronde. Alhoewel wij
persoonlijk, en met ons veel mensen denk ik, veel liever Swiss spelen, alleen al maar omdat je dan
na elke ronde kan vergelijken met je nevenpaar, wat nu niet het geval was, hebben we natuurlijk
wel begrip voor de organisator, die voorrondes moet organiseren voor 45 ploegen en een Halve
Finale voor 36 ploegen. Nu konden de verschillende poules in verschillende clubs doorgaan en
had je geen mega-organisatie nodig. En zo kwam het ook dat de Lierse ploegen thuis hun
voorrondes mochten afwerken, de zes ploegen natuurlijk in twee verschillende poules ingedeeld.
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Het grootste slachtoffer van het feit dat ook de Ligaploegen moesten deelnemen aan de
Voorronde was Lier 2 (kap. Raf De Cat), die in hun poule niet echt konden scoren. Ook Lier 5
(kap. Ben De Lathouwer) geraakte spijtig genoeg niet door hun poule. Ze lieten wel twee
Ligaploegen achter zich, maar moesten uiteindelijk een andere Ligaploeg en twee District 1–
ploegen voor zich laten en eindigden, met 1 miezerig puntje te kort, op een vierde plaats. Zij
hadden reeds met de titel een grote prijs op zak, dus misschien vonden ze het niet zo erg. Ze
hadden zich in ieder geval goed geweerd en bewezen, dat ze volgend jaar in District 1 vlot zullen
meekunnen! Lier 1 (kap. Yves Meyus) plaatste zich vlot met een 1ste plaats en ook de andere
Ligaploeg, Lier 3 (kap. Brecht Luyckx), met invallers Marc Van Leuven en ondergetekende,
konden naar de Halve Finale. Knappe prestaties toch van Lier 4 (kap. Roger Van Engelen), die in
hun poule 2de werden, en vooral van Lier 6 (kap. Monique Mertens) die in hun poule ook 2de
eindigden en zo enkel Lier 1 moesten laten voorgaan. Knap!
In de halve Finale trad Lier dan met vier ploegen aan. Nu deden ook de Nationale teams mee en
werd het een heel pak moeilijker. Twee of drie nationale teams en drie of vier voorronde- teams
werden terug in een poule ingedeeld, en de eerste drie konden naar de Finale. Voor Lier 6 was de
opdracht loodzwaar met een Eredivisieploeg, een 2de en 3de Nationale team, een ploeg die in
Liga 2 los kampioen was gespeeld en een District 1 ploeg in hun reeks. Ze deden het heel goed
en lieten de District 1 én de 3de Nationale achter hun maar eindigden uiteindelijk op een knappe
vierde plaats, die spijtig genoeg net geen plaatsje gaf in de Finale. Lier 4 kon geen potten breken in
een reeks met Nationale teams en Liga 1 ploegen en ook Lier 1 kon spijtig genoeg niet echt
uithalen. In een reeks met een Eredivisieploeg ⎯de ploeg die later Districtskampioen werd⎯,
een 3de Nationale ploeg, enkele Liga 1 ploegen en een gelegenheidsploeg, die vlot in Nationale
meekan, zat Lier 1 in een zware reeks, waar ze zeker niet kansloos waren, maar het heeft niet
mogen zijn deze keer. Gelukkig was er nog Lier 3, die in een reeks zaten met een 1ste, 2de en 3de
Nationale ploeg en verder een versterkte Liga 1 en een Liga 2 ploeg. In principe was Lier 3 dus
eerder het zwakke broertje in de reeks maar dat was buiten onze krijgers gerekend. Lier 3 haalde
uiteindelijk op de vijf matchen met een score van 71 net niet de moyenne, maar ze lieten wel de
twee Ligaploegen en de 2de Nationale ploeg achter hen! Zo eindigden ze op een knappe derde
plaats die recht gaf op een plaatsje in de finale in Schoten.
Zo kwam het dat kapitein Brecht Luyckx met partner Eric Lauwers en Patrick Carette met
gelegenheidspartner/invaller ondergetekende de Lierse kleuren mochten verdedigen. En de
“kleine” ploeg deed het helemaal niet slecht…
We startten tegen Merksem 1, de ploeg die in de reeks van Lier 2 vlot kampioen gespeeld was in
Liga 1, met een kleine overwinning, en speelden vervolgens gelijk tegen Begijntje 1, een ploeg uit
Eredivisie. Toen we bedachten dat het in Swiss niet beaamt te sterk te starten, deden we wat we
moesten doen, namelijk eens goed verliezen. De Flintstones, een ploeg die normaal in 3de
Nationale aantreed, kregen, alleen al maar voor hun orginele naam, de eer om ons met 7-23 in te
pakken… In gift 18 ging het er om om een vrouw te vinden, waar ik niet in slaagde, terwijl de
Fred zijn Wilma wel terug vond…
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♠AVT65
♥HBT
♦74
♣T75

♠98
♥8764
♦T6
♣AHVB2
N
W
O
Z
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♠B7432
♥532
♦85
♣643

Tegen Halse 3, een van de weinige ploegen uit 2de
District, heel knap van hen dat ze zich voor de
finale hadden kunnen plaatsen, moesten we dan
terug scoren. Dat deden we dan ook: 22-8. Voor gift
23 scoorden we 13 impen, toen Brecht en Eric met
deze gift knap 6♦ boden, terwijl onze tegenstanders
op vijfniveau bleven steken…

♠H
♥AV9
♦AHVB932
♣98
37: Z - All

♠V864
♥AHB5
♦T83
♣T4

♠H
♥V83
♦H7652
♣H653
N
W
O
Z

♠B52
♥T976
♦B9
♣VB82

Tegen Sandeman 5, een ploeg uit Liga 2, wonnen
we opnieuw vlot met 21-9 en ook Artevelde 1, uit
3de Nationale, en De Teuten 1, 2de Nationale,
moesten eraan. In gift 37 zaten onze jongens vlot in
3ZT, terwijl de tegenpartij tegen ons bleef steken op
2♠… Zoals je kan zien is met ♥Vxx achter ♥AH
3ZT geen enkel probleem.

♠AT973
♥42
♦AV4
♣A98
En toen kwam ronde 8. Tegen Beveren 2 (3de
Nationale) kreeg ik een klop en om mij nog steeds
onbegrijpelijke redenen pas ik in gift 44 op 4♦,
terwijl 5♦ over tafel ligt. Vervolgens eindigen we
drie giften later, in gift 47 (zie hiernaast) nogmaals
♠A2
♠VB8
in 4 ♦ , terwijl 4 ♥ in dit geval een “iets beter”
♥ABT85
♥HV4
contract is. Hoe de bieding net ging weet ik niet
♦HT943
♦V2
meer, daarvoor is het net te lang geleden, maar zelfs
♣7
♣HVBT8
met een 2♠ opening bij Noord moet het bij mij
♠97
mogelijk zijn om in het juiste contract te eindigen,
♥963
wat ik dus niet deed… Begrijpe wie kan! Gelukkig
♦AB865
speelde de tegenpartij deze gift ook down (?) zodat
♣964
de uiteindelijke schade voor mijn “dipje” beperkt
bleef tot 9-21. Toch bleef het zeker, net nu we uitzicht begonnen te krijgen op een mooi
eindresultaat, zeer spijtig, zeker omdat het te vermijden was…
47: N- Niem

♠HT6543
♥72
♦7
♣A532
N
W
O
Z

Dit moest ik rechtzetten in de laatste ronde, tegen Genk 3 (2de Liga). Toen we in gift 52 down
gingen in 6♥, nadat de tegenpartij er heel hoog was ingevlogen met een bicolor, fleurde ik niet
echt op, gelukkig bleven we in de volgende gift wel uit slem, waar de tegenpartij dan weer down
ging, zodat we in de laatste match nog ongeveer gelijk stonden… tot de aller-, allerlaatste gift: gift
54.
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54: W- Niem

♠VT42
♥HBT97
♦T93
♣A

N
W

O
Z

♠AH
♥54
♦AHVB62
♣T63

Na een “vlotte” bieding mag ik in Oost 6♦,
opnieuw een slem, maar wel in die vermaledijde
ruitenkleur, proberen binnen te brengen. Zuid start
met kleine klaveren, voor het aas, en je mag je plan
maken… Hoe speel je?

Je hebt twee klaverenlosers en twee hartenlosers. De klaverenlosers kan je kopen, terwijl er voor
één van de hartenlosers twee oplossingen mogelijk zijn… Ofwel speel je kleine harten naar ♥
HBxxx en maak je gewoon de juiste keuze. Met ♥AV in Zuid kan je niet miskiezen, met ♥AV in
Noord kan je niet juist kiezen, maar met de hartenhonneurs verdeeld moet je de juiste keuze
maken. Zit ♥V in Zuid en ♥A in Noord, leg je de boer, die het aas eruit jaagt, zodat de heer je
laatste slag wordt, met ♥V in Noord,en ♥A in Zuid leg je direct de heer… “As simpel as that”. Er
is natuurlijk nog die tweede mogelijkheid, namelijk je harten afgooien op ♠V, nadat je ♠AH
gedeblokkeerd hebt. In dat geval speelt het geen rol waar ♥A en ♥V. Je moet dat dan echter wel
doen voor je troef hebt afgehaald, want je geraakt later niet meer aan tafel. Moeilijke keuze dus…
Na de twee mogelijkheden overwogen te hebben besloot ik mijn geld te zetten op ♠V. Na ♣A
speel ik dus kleine troef naar het aas, ♣6 getroefd met troef tien, en kleine schoppen naar het aas.
Ik kan immers niet meer oversteken in troef aangezien ik de laatste troef aan tafel nodig hebt om
de derde klaveren in te troeven. Ik deblokkeert eerst nog ♠H, alvorens de laatste klaveren te
troeven en ♠V te spelen. Als die getroefd wordt in Noord is er nog geen probleem, dan kan ik
overtroeven en straks nog “rustig” de juiste keuze maken in harten. Noord volgt echter braaf,
zodat ik mijn hartje wegdoe, en dan tot mijn grote verbijstering/verdriet/ontzetting zie dat Zuid
troeft… Met nog ♥A af te geven is het contract verloren…
54: W- Niem

♠VT42
♥HBT97
♦T93
♣A

♠B7653
♥A3
♦85
♣V754
N
W
O
Z
♠98
♥V862
♦74
♣HB982

♠AH
♥54
♦AHVB62
♣T63

De volledige gift is zoals hier afgebeeld. Toch blijf
ik overtuigd dat de speelwijze die ik gekozen heb
veruit de meeste kans van slagen heeft. Een kleine
berekening met het handig programmaatje dealer
leert me dat de kans dat de schoppen 4-3 zitten een
80 % is. Bovendien is er nog 10 % kan dat Noord
slechts twee schoppen heeft, waarna ik de keuze in
harten nog kan maken. De kans om dit te winnen is
dus grofweg 85 % kans, toch duidelijk meer dan de
kans van 50 % wanneer je simpelweg op de hartens
afgaat… Spijtig.

Het resultaat is dat we de laatste match terug met
10-20 verliezen zodat we eindigen op 133 VP, een gemiddelde van bijna 14,8. We eindigen
uiteindelijk op een 32ste plaats van 56 deelnemende teams… Als die laatste slem binnen was
gekomen, waren we zelfs 19de geeindigd…
Lier 3 heeft in ieder geval zich heel goed geweerd bij de “grote mensen” en mag trots zijn op zijn
prestatie. Bravo!

mini-SPOETNIK nr. 23,apr-jun 2005

21

PRIJSVRAAG

♠H
♥
♦
♣

♠42
♥AB6
♦AVT83
♣AB7
N
W
O
Z

OPLOSSING OPGAVE N° 22

♠
♥
♦
♣

♠A3
♥943
♦HB7542
♣65
♠42
♥AB6
♦AVT83
♣AB7
♠HVBT98765 N
♥5
W
O
♦96
Z
♣4
♠A3
♥943
♦HB7542
♣65

Na een 4♠ opening in West legt partner 4ZT. Je
biedt 5♦ wat het eindcontract wordt. West komt ♠
H uit.
Met dummy open lijk je niet veel maakkansen te
hebben. Toch kan je dit contract maken, als de
kaarten “een beetje” goed zitten. Hoe moeten de
kaarten zitten opdat je dit contract zou kunnen
maken en hoe speel je dan? Onder de juiste
oplossingen wordt zoals steeds een prijs verloot.
Oplossing

♠♥HVT872
♦♣HVT9832

De opening van West belooft ons minstens een
achtkaart schoppen. Aangezien Zuid ♠A heeft
zullen de andere schoppenhonneurs wel bij West
zitten. Daardoor heeft hij geen plaats meer voor nog
twee van de overblijvende honneurs want met 11
punten een achtkaart schoppen zou West gewoon
1♠ openen. Zijn er dan nog maakkansen met
minstens 1 schoppenloser en met in principe een
loser in klaveren en harten? Toch wel, als West een
9-1-2-1 verdeling heeft!

Inderdaad, de leider neemt dan ♠A, speelt twee maal ruiten en incasseert vervolgens ♥A en ♣A.
Vervolgens speelt de leider ♠4 na, zodat West terug aan slag komt.
Arme West heeft enkel nog schoppen en moet in dubbele coupe spelen, die de leider echter niet
mag kopen! De leider doet aan tafel ♥6 en in de hand de laatste klaveren weg. Nogmaals
schoppen en nu kan de leider aan tafel zijn laatste harten afgooien, die in de hand getroefd kan
worden. De laatste harten kan nu nog aan tafel getroefd worden voor contract!
Opnieuw slechts twee inzendingen deze keer, Marijk Huysmans en Jaco Lambrechts, die allebei
een andere oplossing vonden en er van uit gingen dat West HV dubbel moest hebben in klaveren
of in harten en singleton in de andere kleur. In wezen is de speelwijze dan gelijkaardig. In het
volgende diagram gaan we er voor het gemak van uit dat West HV dubbel heeft in klaveren en
singleton harten heeft.
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♠42
♥AB6
♦AVT83
♣AB7
♠HVBT9876 N
♥2
W
O
♦96
Z
♣HV
♠A3
♥943
♦HB7542
♣65

♠5
♥HVT875
♦♣T98432

De leider neemt dan ♠A, speelt twee maal ruiten
en incasseert vervolgens ♥A en ♣A. In dit geval
verschijnt onder ♣A de heer of de vrouw.
Vervolgens speelt de leider ♠4 na, zodat West terug
aan slag komt. Het beste is dat arme West eerst zijn
overblijvende klaverenhonneur speelt, alvorens
schoppen na te spelen in dubbele coupe. De leider
troeft aan tafel en doet in de hand een harten weg.
Op ♣B gaat de laatste harten weg. Als West direct
schoppen naspeelt, speelt de leider vervolgens
kleine klaveren uit de twee handen, zodat West
nogmaals is ingegooid…

Ook het geval met ♥HV bij West is volledig gelijkaardig, zoals de geïnteresseerde lezer zelf kan
nagaan…
Alhoewel we een voorkeur geven aan de eerste oplossing, keuren we deze tweede oplossing ook
goed. Marijk mag een prijs komen afhalen.

♠V
♥
♦
♣

♠H84
♥HB7
♦B8653
♣H4
N
W
O
Z
♠A5
♥AT4
♦AV742
♣A93

GARFIELD

OPGAVE N° 23

♠
♥
♦
♣

Eigenlijk weten we niet waarom er al twee maal
achter elkaar zo weinig inzendingen zijn… Zijn de
opgaven te moeilijk, het zou kunnen, daarom deze
keer een gemakkelijkere opgave (denk ik toch…).
Je bent zonder tussenbiedingen in 6♦ geraakt.
West komt uit met ♠V. Je mag ervan uitgaan dat
troef niet 3-0 zit. Hoe speel je dit contract het
beste? Onder de juiste oplossingen wordt zoals
steeds 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:

AUGUSTUS 2005
Dinsdag 9 augustus

Bloementornooi

SEPTEMBER 2005

Zaterdag 3 september
Dinsdag 6 september
Donderdag 8 september
Zaterdag 24 september

Kroegentocht
1ste sessie butlerkampioenschp
Lucky Week
Lucky Week
1ste speeldag competitie

OKTOBER 2005
Zaterdag 1 oktober
Dinsdag 4 oktober
Donderdag 6 oktober
Vrijdag 7 oktober
Zaterdag 8 oktober
Zaterdag 22 oktober

2de speeldag competitie
2de sessie butlerkampioenschap
Druiventornooi
Start nieuwe bridgecursus
3de speeldag competitie
4de speeldag competitie

NOVEMBER 2005
Dinsdag 1 november
Donderag 3 november
Zaterdag 12 november
Zaterdag 19 november
Zaterdag 26 november

3de sessie butlerkampioenschap
Lierse Vlaaikes Tornooi
5de speeldag competitie
6de speeldag competitie
7de speeldag competitie

DECEMBER 2005
Zaterdag 3 december
Dinsdag 6 december
Zaterdag 10 december
JANUARI 2006
Dinsdag 3 januari
FEBRUARI 2005
Dinsdag 7 febuari
Dinsdag 14 februari

8ste speeldag competitie
4de sessie butlerkampioenschap
Sinterklaastornooi
9de speeldag competitie
5de sessie butlerkampioenschap
Nieuwjaarsreceptie
6de sessie butlerkampioenschap
Valentijntornooi

