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Achterklap N° 1/14 

Uitslagen BC Lier tijdens de veertiende speeldag 
 

Kort Verslag: 
 

De laatste speeldag was eigenlijk niet belangrijk meer. Geen enkele van de ploegen kon nog 
promoveren, geen enkele ploeg kon nog zakken. Dus speelden we maar voor de eer en we kunnen u 
het volgende mededelen: Lier 1 won nogmaals, deze keer niet met een twintiger, maar toch reeds voor 
de vierde keer op rij. Ze eindigen uiteindelijk 6de in hun reeks. Lier 2 verloor spijtig genoeg ook zijn 
laatste match en zakken uiteindelijk terug naar de 4de plaats. Na hun halve promotie vorig jaar hebben 
ze zich toch gemakkelijk kunnen handhaven in deze “halve 3de Nationale” en ze kunnen dan ook, 
ondanks hun tegenvallende resultaten de laatste matchen, terugblikken op een knap seizoen. Lier 3 
speelde gelijk en eindigt afgetekend eerste in hun reeks. Het laat vermoeden dat hun uitslag in de 
eerste ronde van de competitie dit jaar een “ongelukje” is en dat we voor volgend jaar grote 
verwachtingen mogen hebben. Lier 4 verloor nipt hun laatste match tegen de eerste in hun reeks en 
vallen uiteindelijk terug naar de 4de plaats. Ondanks hun moeilijk seizoen, met veel gekwetsten en 
invallers, hebben ze toch mooie prestaties neergezet. En Lier 5 tenslotte, kan terugblikken op een 
prachtig seizoen. Een prachtige tweede plaats in het “reguliere seizoen” en veel leerervaring opgedaan  
in de play-offs. Volgend jaar een tikje beter en dan zit de promotie er zeker en vast in! Aan alle 
competitiespelers alvast een welgemeende dank voor de vertegenwoordiging van onze club en een 
dikke proficiat voor hun mooie resultaten! 
 

Uitslagen: 
 

Uitslag LIER 1 - Liga 1D 

Squeeze 8 De Eburoon 1 18 12 1. Squeeze 8  250 5. West-Limburg 3 219

Pieterman 4 West-Limburg 3 11 19 2. Oostmalle 1 232 6. Lier 1 217

Lier 1 Hasselt dl 3 17 13 3. De Eburoon 1 225 7. Pieterman 4 182

Oostmalle 1 Genk 2 25 4 4. Hasselt dL 3 224 8. Genk 2 112

Uitslag LIER 2 -  Liga 1C 

Oostmalle 2 West-Limburg 2 10 20 1. West-Limburg 2 249 5. De Teuten 2 199

Lier 2 Leopoldsburg 1 9 21 2. Oostmalle 2 237 6. St. Truiden 1 190

St. Truiden 1 Begijntje 3 18 0 3. Leopoldsburg 1 235 7. Begijntje 3 170

De Teuten 2 Aarschot 1 9 21 4. Lier 2 215 8. Aarschot 1 167

Uitslag LIER 3 - District 2 - Reeks  5 & 6 

Keerbergen 4 Westrand 2 15 15 1. Lier 3 99.0 4. Keerbergen 4 80.0

Halse 4 Lier 3 15 15 2. Forum 5 81.0 5. Halse 4 58.0

Forum 5 Regeo 3 16 14 3. Westrand 2 80.0 6. Regeo 3 46.0

Uitslag LIER 4 - District 2 - Reeks 3 & 4 

Westrand 4 Haacht 7 23 1. Halse 3 96.0 4. Lier 4 78.0

Lier 4 Halse 3 13 17 2. Keerbergen 5 83.0 5. Westrand 4 58.0

Keerbergen 5 Halse 5 20 10 3. Haacht 79.0 6. Halse 5 55.0

Uitslag LIER 5 - District 2 - Promotiereeks  

Wobridge 2 Halse 6 11 19 1. Westrand 5 91.5 4. Westrand 3 74.5

Pieterman 9 Westrand 3 17 13 2. Pieterman 9 82.0 5. Halse 6 66.0

Westrand 5 Lier 5 18 12 3. Wobridge 2 76.0 6. Lier 5 57.0
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En toen kwam er een varkentje met een lange snuit… 
 

Dries Van den Eynde 
 
We hebben eerst heel goed nieuws te 
melden: zoals sommigen tijdens de 
Valentijn al gezien hebben is Aloïs terug 
aan het bridgen. Hij is vlot herstellende en 
voelt zich elke dag beter en beter. Toch 
voelde hij zich vorige zaterdag nog niet 
100% en daarom werd zijn carré-
wederoptreden nog met een weekje 
uitgesteld, tot nu zaterdag, tijdens de Halve 
Finale van de Beker van Vlaanderen.  
Daarom werd ook de laatste match in de 
opstelling Tof met Roger en Marijk en ik 
gespeeld.  
 
Niet dat de laatste match nog van veel 
belang was. Sinds we de vorige week in 
onze match van de laatste kans onderuit 
waren gegaan, konden we niet meer stijgen 
en dus speelden we enkel nog voor de eer. 
 
En spijtig genoeg moeten we erkennen dat 
we in deze match voor de derde plaats “op 
onzen donder” gekregen hebben. De eerste 
helft ging het nochtans goed. Roger en Tof 
boden knap twee kleine slems, de 
tegenpartij zat in een kleine  slem te hoog 
en zo stonden we na de eerst helft 20 
impen voor. In de tweede helft liet het 
echter grondig mis, zodat er 60 impen 
buitenvlogen. Zo verloren we de match 
toch nog met 9-21.  
 
Ondanks deze uitslag is er me toch één gift 
bijgebleven. Wel, eigenlijk zijn er me meer 
giftjes bijgebleven, vooral mijn eigen 
flaters spoken nog af en toe door mijn 
hoofd, maar over deze gift in het bijzonder 
wil ik nog iets kwijt. 
 
In gift 6 gaat de bieding als volgt: 
 
 
 
 
 
 

 

Noord 
 

 

Oost 
Marijk 

 

Zuid 
 

 

West 
Dries 

 
pas 

1♥  
4♥  

dbl. 
a.p. 

2ZT1 
 

 
1 = Truscott-conventie: belooft fit in 

harten en 10+ HDP 
 
De volledige gift ziet er als volgt uit: 

 
6. O/OW 

 
♠  8763 
♥  T7 
♦  T832 
♣  H76 

 
 

 
♠  T5 
♥  H853 
♦  HVB 
♣  B832 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠  AH2 
♥  AB942 
♦  54 
♣  V54 

 
 

 
♠  VB94 
♥  V6 
♦  A976 
♣  AT9 

 
 

  
Een normale bieding, zal je zeggen en een 
contract dat je niet kan verliezen: je geeft 
twee klaveren en een ruiten af. Je derde 
klavertje kan immers weg op de goede 
ruiten aan tafel, het derde schopje kan je 
troeven. En troef? Je trekt natuurlijk troef 
van boven, volgens de regen “eight ever, 
nine never” of zoiets en zie, daar valt ♥ V 
dubbel. Toch is ook dat maar een regeltje 
en moet je niet altijd zomaar alle regeltjes 
volgen… 
 
Marijk moet de gift spelen en doet het iets 
rustiger aan. Er wordt met ♠ V gestart, ♠ 5 
in dummy, Noord speelt ♠ 6 en Marijk 
neemt met ♠ H. In plaats van direct troef 
aas en heer te spelen, gaat Marijk eerst op 
onderzoek… Ze speelt daarom eerst ruiten 
naar ♦ H, gedoken door Zuid, Noord speelt 
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♦ 3. Vervolgens speelt ze ♦ V na, Noord 
♦ 2, door Zuid genomen met het aas. 
Ondertussen ligt ♠ T sec op tafel, dus kan 
Zuid veilig ♠ B op tafel leggen. Hij heeft 
immers ♠ 9 nog, zodat hij hiermee geen 
slag weggeeft. Noord speelt ♠ 3 en Marijk 
neemt met ♠ H.  
 
Ondertussen heeft Marijk al wat informatie 
verzameld: als de dubbel van Zuid in orde 
is en als de pariteitssignalen bij de 
tegenstanders kloppen, lijkt het er sterk op 
dat zowel de ruitens als de schoppens bij 
de tegenstanders 4-4 zitten. Zuid heeft dus 
waarschijnlijk een 4-2-4-3 of een 4-1-4-4 
verdeling. Hij heeft ondertussen al 7 HP 
laten zien.  
 
Het onderzoek gaat rustig verder. 
Schoppen uit de hand, ♠ 4 bij Zuid, 
getroefd in dummy, ♠ 7 bij Noord. Op ♦ B 
gaat in de hand een klaveren weg. 
Vervolgens wordt klaveren nagespeeld. De 
tegenstanders kunnen nu twee 
klaverenslagen oprapen  waarbij ♣H van 
Noord ten tonele verschijnt  om te 
komen tot volgende situatie:  

 
6. O/OW 

 
♠  8 
♥  T7 
♦  T 
♣  7 

 
 

 
♠  - 
♥  H85 
♦  - 
♣  83 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠  - 
♥  AB942 
♦  - 
♣  - 

 
 

 
♠  9 
♥  V6 
♦  9 
♣  9 

 
 

 
Als de Noordspeler klaveren naspeelt, 
wordt gekocht in de hand. Aangezien Zuid, 
volgens de berekening, minstens drie 
klaveren moet hebben, is de kans dat je 
wordt overgetroefd minimaal. Ondertussen 

is wel de hele verdeling bekend: aangezien 
Noord een derde klaveren heeft, heeft ook 
Zuid slechts drie klaveren en zitten de 
hartens 2-2. Als Noord anderzijds een 
ruiten of schoppen naspeelt, koop je in 
dummy en koop je zelf  nog een klaveren 
om het klaverenzitsel te onderzoeken, 
zodat opnieuw het hartenzitsel bekend is.  
 
Bovendien heeft, nu ♣H in Noord is 
verschenen, Zuid nog maar 11 HP laten 
zien en is de kans dat ♥ V daar zit ook 
weer groter geworden. Kortom, als Marijk 
in de derdelaatste slag kleine harten naar 
♥ H speelt en in de voorlaatste slag ♥ A op 
tafel legt, is het voor Marijk geen 
verrassing dat ♥ V onder het aas valt. 
Integendeel! 
 
Mooi gespeeld maatje, dat zou toch mogen 
beloond worden, … maar aangezien aan de 
andere tafel in de tweede en derde slag 
gewoon troef van top wordt getrokken    
 volgens het hierboven al vernoemde 
regeltje, weet u nog?   valt ook daar ♥ V 
onder het aas, en wordt deze gift een 
“nuloperatie”.  
 
De moraal van dit verhaal: soms worden 
prachtige giften niet beloond  zie 
hierboven  soms worden flaters niet 
bestraft en zelfs, als ze resultaten 
opbrengen, bejubeld, remember mijn 6ZT 
in een vorige Achterklap die gespeeld en 
gewonnen wordt “volgens de enige lijn om 
het contract te winnen” tot later blijkt dat 
dit zeker niet de meest kansrijke lijn was.  
 
Daarom moeten we zeker niet alleen  
kijken naar de giften die opbrengen of 
kosten. En daarom moeten we soms 
oppassen in het bekritiseren van partner of 
carré-maten. Integendeel, ik ben er van 
overtuigd dat regelmatig prachtige 
biedingen worden geboden of sublieme 
speelwijzen worden gevonden bij partner 
of nevenpaar, waar je, als de gift niet 
"opbrengt" niet bij stilstaat. En, waar je als 
auteur van het verslag geen weet van hebt 
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en die je dan ook niet kan bejubelen in dit 
forum!  
 
Dit brengt me uiteindelijk tot het bedanken 
van mijn viertalcompagnons voor het 
prachtige seizoen dat we hebben mogen 
spelen. We hebben ons in onze “halve 3de 
Nationale” goed geweerd. We misten de 
start en het slot, maar we hebben toch een 
knap seizoen gehad, en hebben zelfs 
(eventjes) meegedaan voor de titel! Raf en 
Aloïs, Roger en Tof, Marijk, bedankt voor 
dit en de vorige jaren van speelplezier! 
 
En tot slot, wil ik als redacteur van onze 
Achterklap iedereen danken, die er direct 
of indirect aan mee heeft gewerkt. In de 

eerste plaats Bron, die met het idee kwam, 
en niet alleen dat, ook nog met een eerste 
artikeltje kwam, waardoor ik wel verplicht 
werd er iets mee te doen. Verder nog Luc 
voor het bedenken van de naam, en (in 
alfabetische volgorde) Ben, Brecht, nog 
eens Bron, Eric, Gilbert, Monique, Tof en 
Yves voor het schrijven van de leuke, 
leerrijke, geïnspireerde en inspirerende, 
grappige, fameuze, kortom steeds boeiende 
artikeltjes. Het was veel werk maar ik 
hoop dat jullie het de moeite waard 
vonden.  
 
En toen kwam er een varkentje met een 
lange snuit en was de laatste Achterklap 
van dit seizoen… UIT! 

 
 
 
 
 
 

 
 

  


