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Uitslagen BC Lier tijdens de dertiende speeldag 
 

Kort Verslag: 
 
Lier 1 strikes again. Na de vorige week de leider in te pakken, wint Lier 1 opnieuw met 21-9, 
deze keer is West-Limburg 3 het slachtoffer. Drie twintigers in de laatste drie matchen, veel 
beter kan niet. Ze zijn ondertussen dan ook mathematisch zeker van het behoud en kunnen 
zelfs nog een plaatsje in het eerste kolommeke ambiëren. Voor de ploegen die nog (kleine) 
titelambities hadden, is de 13de speeldag dan weer minder goed verlopen. Lier 2 verliest tegen 
West-Limburg 2, terwijl Lier 5 hun meerdere moest erkennen in Halse 6. Niet getreurd 
echter, beide ploegen hebben een mooie seizoen achter de rug en zullen ongetwijfeld het 
seizoen in mooiheid eindigen…  Lier 3  en Lier 4 tenslotte blijven het in hun reeksen ook 
fantastisch doen. Lier 3 wint opnieuw, deze keer zelfs met 25 en staat autoritair aan de leiding 
in hun reeks, terwijl ook Lier 4 de tweede twintiger op rij laat noteren. Zij schuiven op naar 
de tweede plaats. Nog één maal alles geven en dan… is er het GEZELLIG SAMENZIJN! 
Schol.  
 
Uitslagen: 
 
Uitslag LIER 1 - Liga 1D 

Hasselt dl 3 Squeeze 8 19 11 1. Squeeze 8  232 5. Lier 1 200

Genk 2 Pieterman 4 14 16 2. Hasselt dL 3 213 6. West-Limburg 3 200

Lier 1 West-Limburg 3 21 9 3. De Eburoon 1 213 7. Pieterman 4 169

De Eburoon 1 Oostmalle 1 24 6 4. Oostmalle 1 207 8. Genk 2 108

Uitslag LIER 2 -  Liga 1C 

Begijntje 3 Oostmalle 2 14 16 1. West-Limburg 2 229 5. De Teuten 2 190

West-Limburg 2 Lier 2 22 8 2. Oostmalle 2 227 6. St. Truiden 1 172

Aarschot 1 St. Truiden 1 5 25 3. Leopoldsburg 1 214 7. Begijntje 3 167

De Teuten 2 Leopoldsburg 1 18 12 4. Lier 2 206 8. Aarschot 1 149

Uitslag LIER 3 - District 2 - Reeks  5 & 6 

Keerbergen 4 Halse 4 22 8 1. Lier 3 84.0 4. Forum 4 65.0

Lier 3 Regeo 3 25 2 2. Keerbergen 4 65.0 5. Halse 4 43.0

Westrand 2 Forum 5 15 15 3. Westrand 2 65.0 6. Regeo 3 32.0

Uitslag LIER 4 - District 2 - Reeks 3 & 4 

Haacht Halse 3 13 17 1. Halse 3 79.0 4. Haacht 56.0

Halse 5 Lier 4 9 21 2. Lier 4 65.0 5. Westrand 4 51.0

Keerbergen 5 Westrand 4 16 14 3. Keerbergen 5 63.0 6. Halse 5 45.0

Uitslag LIER 5 - District 2 - Promotiereeks  

Westrand 3 Wobridge 2 9 21 1. Westrand 5 73.5 4. Wobridge 2 65.0

Pieterman 9 Westrand 5 14 16 2. Westrand 3 61.5 5. Halse 6 47.0

Lier 5 Halse 6 11 19 3. Pieterman 9 65.0 6. Lier 5 45.0
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Strip 'm & squeeze 'm 
 

Bron Vos 
 
Vandaag spelen we de één na laatste 
wedstrijd in de play-offs. Zoals al eerder 
gezegd moet er vandaag (en volgende 
week ook) wel het nodige gebeuren willen 
we een kans maken op de tweede plaats. 
Want alleen een eerste of een tweede 
plaats geeft recht op promotie naar het 
1ste District. En daar doen we het tenslotte 
allemaal voor.  
 
Om van deze dag een spannende dag te 
maken, begint de pret tegen Halse 6 al 
meteen op spel 1. Je zit in een fraaie 4♠ , 
maar moet een snit in schoppen nemen. Je 
bent namelijk ♠ V kwijt. Die snit kun je op 
twee manieren nemen: over Noord snijden 
of over Zuid. Uit het biedverloop ben je 
van het continue gepas van de 
tegenstanders niets wijzer geworden. Het 
uitstellen van deze beslissing behoort niet 
tot de mogelijkheden, aangezien een 
introever dreigt. Dus wat te doen? Je bent 
bekend met één van de gulden regels: de 
vrouw zit altijd achter de boer. Dus, goed 
bridger die je bent: je houdt je aan de 
gulden regels van het edele bridgespel en 
rekent op ♠ V achter de ♠ B. Een op 
zichzelf uitstekende denkpiste, ware het 
niet dat dit één van die zeldzame spelletjes 
is waar de vrouw nu net eens niet achter de 
boer zit, maar ervoor. Gevolg: 4♠ -1. De 
tegenstanders aan de andere tafel zitten in 
3ZT en hoeven daardoor niet te leven van 
de schoppensnit. Jammer, de eerste 
10 impen zijn de deur uit. 
 
Op spel 3 komen we door een tragisch 
biedmisverstand in 5♦  (-2), waar je 
eigenlijk in 3ZT moet zitten (contract). 
Hup, nog eens 13 impen kwijt. Dat gaat 
niet zo lekker. Op spel 7 pakken we een 
paar nuttige punten terug: 
 
 

   

7. Z/Allen ♠  AT9 
♥  A873 
♦  AHB2 
♣  V6 

 

 
♠  VB82 
♥  H6 
♦  - 
♣  H987432 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠  3 
♥  VBT4 
♦  987653 
♣  B5 

 
 

 
♠  H7654 
♥  952 
♦  VT4 
♣  AT 

 
 

 
 

Noord 
 

 

Oost 
Bron 

 

Zuid 
 

 

West 
Marianne   

- 
1♦  
dbl.4 

5♦ 7 

- 
pas2 

pas5 

dbl.8 

pas 
1♠  
4♦ 6 

a.p. 

pas1 

3♣ 3 

pas 

 
1 =  Alhoewel Marianne een zevenkaart 

klaveren heeft (in principe geschikt 
voor een preëmpt) zitten er veel 
verdedigende slagen in de schoppens 
waardoor de hand niet geschikt is 
voor een preëmpt en Marianne 
terecht past. 

2 =  Tja, rechts van mij zitten de nodige 
ruitens. Fijn. Ik zal maar zwijgen. 

3 =  Nu komt Marianne er in met haar 
klaveren. Zwak en vanaf een 
zeskaart. Laat de tegenstanders het 
maar uitzoeken. Ze hebben nu niet 
veel ruimte meer om een eventuele 
hartenfit te onderzoeken en 
tegenspelen in een schoppencontract 
kan ook nog gezellig worden. 

4 =  Negatief doublet voor de hartens. 
5 =  Oh. Dus rechts van mijn zitten zowel 

hartens als ruitens. Het lijkt mijn 
hand wel. Ik zal maar verder gaan 
met zwijgen. 
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6 =  In plaats van 3ZT te bieden, ziet 
Zuid door het doublet van zijn 
partner opeens een berg ruitens aan 
de overkant. 

7 =  Er moet een manche gespeeld 
worden, dus met die ruitens van 
partner moet het maar 5♦  worden…. 

8 =  Gedaan met zwijgen. Ergens klopt er 
iets niet met de tegenstanders. Ze 
denken dat ze een ruitenfit hebben, 
maar dat kan helemaal niet. En mijn 
hartenpunten zitten achter de 
vierkaart harten, dus dat gaat de 
leider ook niet leuk vinden. 

 
Eer dat de leider was bekomen van het feit 
dat de troeven 6-0 tegen zaten en de 
schoppens bij Marianne opdoken in plaats 
van bij mij, was het contract reeds 3 down 
voor een prettige 800 punten in ons 
voordeel. 
 
Na de eerste helft staan we 38-41 achter. 
Dit is tenminste nog eens een 
impenomgang. 
 
Spel 21 brengt ook de nodige impen mee 
(of kost…). Nadat OW een aantal keren 
schoppens hebben geboden, besloten 
hebben in 3♠  te willen eindigen, 
gedubbeld worden door Brecht en Eric (we 
hebben punten nodig als we de tweede 
plaats in deze play-offs willen bereiken) en 
genoeg zelfvertrouwen hebben om te 
redoubleren, ontstaat het volgende spel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

21. N/NZ ♠  HT53 
♥  H3 
♦  AB5 
♣  HT84 

 

 
♠  62 
♥  AT9862 
♦  VT76 
♣  V 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠  AB9874 
♥  4 
♦  9 
♣  A7652 

 
 

 
♠  V 
♥  VB73 
♦  H8432 
♣  B93 

 
 

 
Eric (Zuid) moet starten en besluit ♥ V uit 
te komen. Daarna raapt de leider in vlot 
tempo z'n slagen op door middel van een 
harten-klaveren crossruff: ♥ A, ♣V voor 
♣A, klaveren getroefd, harten getroefd etc. 
Al die tijd zit Brecht (Noord) gewoonweg 
klem. Voortroeven helpt niet, want dan 
troeft de leider over. Een willekeurige 
kaart weggooien en de leider gaat 
onverstoord verder met z'n heen-en-weer 
getroef. Uiteindelijk kun je als Noord-Zuid 
niets anders dan de leider nogmaals een 
introever te geven, waarna de leider met 
♠ A erbij negen slagen heeft. Dramatisch 
(het kost een sloot impen tegenover 4♠ !-2 
bij ons) maar nauwelijks iets aan te doen. 
Het enige dat helpt is met ♠ V starten in 
Zuid. Had u dat verzonnen? (De 
tegenstander bij ons aan tafel spijtig 
genoeg wel). 
 
Marianne heeft zich voorgenomen om zich 
op elk interessant spel (=een spel waarbij 
minimaal 10 impen en bij voorkeur meer 
te vergeven zijn) hard te concentreren. Als 
je je te hard concentreert op spel 26 kun je 
maar beter een pakse of wat aspirine bij je 
hebben: 
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26. O/Allen ♠  72 
♥  AV76 
♦  53 
♣  AB532 

 

 
♠  AB43 
♥  B94 
♦  AH104 
♣  V6 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠  H10 
♥  H853 
♦  82 
♣  H10974 

 
 

 
♠  V9865 
♥  102 
♦  VB976 
♣  8 

 
 

 
Marianne (West) moet 3ZT binnen-
loodsen. Ze gaat hier even voor zitten (tijd 
zat voor de dummy om naar het toilet te 
gaan en wat versnaperingen op te pikken, 
maar dat zou zonde zijn, want dan mis je 
het navolgende schouwspel).  
 
Noord heeft geen evidente start, maar 
Oost-West hebben geen schoppens 
geboden, dus waagt Noord zich aan een 
schoppenstart. Via ♠ 10, ♠ V naar ♠ A. 
Marianne telt 5 topslagen: 3 schoppens en 
2 ruitens. Nog 4 te gaan. Misschien 2 extra 
in de klaveren als de snit op ♣B goed zit. 
Dan moeten er nog 2 uit de hartens komen. 
En in deze speelfiguur is het beste om dan 
2 keer naar ♥ B te spelen. En dat doet 
Marianne ook. En daarmee krijgen de 
tegenstanders het niet gemakkelijk. 
 

Als je de slagenontwikkeling zelf uittelt 
zie je dat er bij zorgvuldig afspel altijd 
9 slagen worden gemaakt. Eerlijk gezegd 
schaam ik me een beetje, want Marianne 
heeft dit contract op prachtige wijze 
afgespeeld: Noord strippen van al z'n 
schoppens, ruitens en hartens, waardoor 
Noord ingegooid wordt voor de klaveren, 
maar ik kan me het slagenverloop niet 
meer herinneren en heb het ook niet tijdig 
ergens opgeschreven, waarvoor excuses… 
Wellicht kan ik van dit spel een prijsvraag 
maken: hoe heeft Marianne dit spel 
afgespeeld waardoor ze altijd 9 slagen 
maakt? Inzendingen bij Bron en onder de 
juiste inzendingen (is moeilijk te 
beoordelen als je zelf niet meer weet hoe 
het exact in elkaar steekt, maar misschien 
herinnert Marianne zich bij het zien van de 
juiste oplossing opeens weer wat ze 
gedaan heeft) wordt een Trappist verloot. 
Volkomen terecht levert dit spel 12 impen 
op. 
 
Uiteindelijk mag het niet baten: we 
verliezen de tweede helft met 31-53 en 
verliezen de match met 11-19 in VIP's. Het 
zit er op voor Lier 5. De achterstand op de 
nummer 2 in de poule is niet meer 
overbrugbaar. Promotie naar het 
1ste District zit er voor ons dit jaar niet in. 
 
Maar niet getreurd, volgende week spelen 
we de laatste carré match van het seizoen 
en dus komt er nog een klein schrijven, 
zodat jullie lezers kunnen meegenieten tot 
het bittere eind. 
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For the love of money 
 

Tof Govaerts 
 

Sinds het vertrek van Etienne Schouppe 
gaat het grondig fout bij de NMBS, Lier 2 
heeft het aan den lijve kunnen 
ondervinden. Het begint al aan de kassa 
waar scriptor dezes een retour ticket Lier-
Hasselt betaalt voor 3 personen, ten 
bedrage van 23.00 €, zijnde een weekend 
ticket voor de voorzitter en partner (2 maal 
7.70 €) en een halve prijs ticket voor 
kapitein Dries ten bedrage van 7.60 €. Het 
duurt even voor onze euro valt maar het 
kon natuurlijk niet uitblijven, jawel, Dries 
keert terug naar de kassa voor uitleg: halve 
prijs is –10 eurocent, hallo? De NMBS 
tarificatie is echter bikkelhard en laat Dries 
wat verdwaasd achter omwille van die 
duivelse 10 eurocent die later in dit verhaal 
nog een sleutelrol toebedeeld krijgt.  
 
De anekdote wordt verteld wanneer 
Marijke een kwartiertje later aanpikt in 
Heist op den Berg; nu staan we allemaal 
verstomd want haar weekend ticket kost 
7.80 €, het hoogste tarief voor de kortste 
afstand, het lijkt de perfecte proloog voor 
een kafkaiaanse afwikkeling.  
 
Het wordt nog mooier wanneer ik bij 
aankomst een sigarettenautomaat raad-
pleeg en niet goed weet of ik nu 3.30 € of 
3.50 € nodig heb voor mijn cowboy light 
sigaretten. Geen paniek, de Limburgers 
tarifiëren met enige vertraging als blijkt 
dat de machine 3.20 € aangeeft: kassa, 
kassa, ik heb mijn 10 eurocent achterstand 
op Dries reeds goedgemaakt. 
 

Ondertussen wordt er ook nog gekaart 
alhoewel we hier weinig woorden aan 
willen vuil maken: net zoals in de 
heenmatch was het een, laten we beleefd 
wezen, “weinig aangename match”.   
Vooral in de tweede helft loopt het uit de 
hand. Wanneer er tijdens een gift 
onethisch wordt geboden, zien we ons 
zelfs verplicht een arbitrageblad in te 
vullen. Afhankelijk van de arbitrage 
verliezen we toch met 22-8 of 20-10, een 
hard verdict zeker in het licht van de 
tegenstander die zich niet echt als een 
waardig toekomstig kampioen gedragen 
heeft. 
 
Toch één Pyrrusoverwinning: ondanks het 
wapengekletter hebben we ze toch kunnen 
overtuigen om nog een openstaande 
drankrekening uit de heenronde te 
vereffenen en zo keren we als trotse 
deurwaarders terug huiswaarts.  
 
Althans, dat dacht Marijke die er niet in 
slaagde om tijdig de trein te verlaten in 
Heist op den Berg  “Het perron was links 
nog rechts moeilijk te onderscheiden en 
wanneer ik wou afstappen ging die 
verdomde deur niet open, mijnheer de 
conducteur!” .  
 
Samen uit, samen thuis en alzo heeft 
Marijke ook nog wat aan haar 10 eurocent 
gehad. Niet getreurd echter, we laten 
zaterdag aanstaande nog even onze tanden 
zien zodat we op een waardige manier het 
prachtige seizoen kunnen afsluiten. 

 

 
 
 
 

 
 

  


