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Uitslagen BC Lier  tijdens de vij fde speeldag

Kort Verslag:

‘ t Kan verkeren, zei Bredero… Terwijl de eerste speeldag alle Lierse ploegen wonnen,
behalve het ongelukkige Lier 2, is het nu net andersom. Uitgezonderd van Lier 2, die met 23-
7 ging winnen bij de Begijnen, gingen de andere Lierse ploegen de boot in deze speeldag.
Lier 1 verloor thuis met 8-22 tegen Squeeze 8, één van de titelkandidaten, terwijl Lier 5 met
13-17 verloor tegen de eerste in hun reeks, Wobridge 2. Dankzij het verlies van de derde in
hun reeks staat Lier 5 gelukkig nog steeds op de tweede plaats, die recht geeft op de play-
offs, met 13 VP's voorsprong op de derde. De uitschuivers van Lier 3 (9-21 verlies tegen
Forum 5) en Lier 4 (13-17 tegen Haacht) tegen ploegen die achter hen geklasseerd waren,
waren minder verwacht. Lier 3 zakt nu naar de derde plaats, terwijl Lier 4 zelfs naar de vierde
plaats terugvalt. De kloof met de tweede plaats is echter zeker niet onoverbrugbaar. Kop op
en volgende keer beter!!

Uitslagen:

Uitslag LIER 1

Genk 2 West-Limburg 3 12 18 1. Oostmalle 1 102 5. Lier 1 72

De Eburoon 1 Pieterman 4 15 15 2. Squeeze 8 96 6. Hasselt dL 3 68

Hasselt dL 3 Oostmalle 1 11 1 3. West-Limburg 3 88 7. Pieterman 4 60

Lier 1 Squeeze 8 8 22 4. De Eburoon 1 73 8. Genk 2 34

Uitslag LIER 2

West-Limburg 2 Leopoldsburg 1 17 13 1. West-Limburg 2 93 5. De Teuten 2 73

Begijntje 3 Lier 2 7 23 2. Oostmalle 2 1 91 6. Begijntje 3 61

De Teuten 2 St. Truiden 1 13 17 3. Lier 2 84 7. Aarschot 1 57

Aarschot 1 Oostmalle 2 11 19 4. Leopoldsburg 1 82 8. St. Truiden 1 57

Uitslag LIER 3

Westrand 3 Halse 3 17 13 1. Westrand 3 87 4. Keerbergen 5 68

Westrand 5 Keerbergen 5 19 11 2. Westrand 5 85 5. Forum 5 68

Forum 5 Lier 3 21 9 3. Lier 3 75 6. Halse 3 65

Uitslag LIER 4

Halse 6 Halse 4 21 9 1. Halse 6 96 4. Lier 4 81

Pieterman 9 Westrand 2 24 6 2. Pieterman 9 89 5. Westrand 2 51

Haacht Lier 4 17 13 3. Haacht 85 6. Halse 4 42

Uitslag LIER 5

Lier 5 Wobridge 2 13 17 1. Wobridge 2 99 4. Regeo 3 71

Regeo 3 Westrand 4 20 10 2. Lier 5 86 5. Keerbergen 4 61

Keerbergen 4 Halse 5 9 21 3. Westrand 4 73 6. Halse 5 60
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Twee verslagen van de topper  in 2de Distr ict C

In 2de District C stond de vijfde speeldag
een ware topper op het programma. Lier 5,
tweede in de stand ontving thuis Wobridge
2, de leider in de competitie. Slechts 9
VP’s scheidden de twee topploegen in
deze reeks, dus het zou een spannende
wedstrijd worden. Daarom niet één maar

twee verslagen van deze match in deze
Achterklap. Eerst laten we kapitein Ben
De Lathouwer aan het woord, waarna de
match “van een andere kant”  wordt
bekeken door Eric Lauwers en Brecht
Luyckx. Zo verneemt u, geëerd
lezerspubliek, alles over deze topmatch.

De kapitein aan het woord:
We hadden de wedstr ijd niet in handen

Ben De Lathouwer

Vorige competitiematch speelden we tegen
Wobridge 2, de ploeg die eerste stond in
onze reeks en nu nog steeds eenzaam aan
kop staat. De mensen komen dan ook uit
het eerste District. Ze speelden en speelden
zonder dat we eigenlijk iets konden terug
doen…

De eerste helft speelden we tegen twee
vriendelijke dames. Eén van de dames had
zeker geen kou want die trok altijd het
laken maar haar toe. De eerste 7 spellen
speelde die bewuste dame alle spellen. We
konden slechts tegenspelen zonder echt
punten in ons handen te krijgen. Het
contract werd elke keer juist of met één
overslag gemaakt.

De verveling begon op te treden… Zelf
wilden we toch ook wel eens spelen. De
eerste helft heb ik zelf twee à drie keer
gespeeld, terwijl Patrick ook een keer of
twee een contract mocht afspelen. Dat was
alles, dus we hoopten maar dat ons
nevenpaar veel zou gespeeld hebben.

Bij het vergelijken van de score stelden we
vast dat Brecht en Eric niet zoveel
gespeeld hadden als die dames, maar
eigenlijk was er nog niet veel gebeurd: we
stonden slechts 19–26 achter,  dus alles
was nog mogelijk.

Dan begonnen we maar aan de tweede
helft. We bekeken de systeemkaart van de
heren eens en merkten dat het een zeer
goed ingevulde kaart was. Bovendien
bleek nog dat de heren "sterke klaver"
speelden! Er werd dus heel veel
gealerteerd, maar of we daar veel wijzer
uit werden is nog maar de vraag.

Bovendien herhaalde hetzelfde scenario
van de eerst helft zich! We begonnen ons
al een beetje te ergeren. We konden echt
niets, maar dan ook echt niets doen!
Vervelend hoor! Gelukkig waren de
tegenstanders soms iets te enthousiast en
overboden ze tweemaal, zodat  we toch
ook eens aan onze kant schreven.

In de allerlaatste gift krijgen we tenslotte
een misverstand in ons partnerschip. Ik
ben zeer blij dat Patrick kan openen met
1♥ en bied met volgende hand 1�:

♠ VBxx
♥ V
♦ Ax
♣ VBT862

Als Patrick 3� herbiedt, begin ik al een
beetje te dromen van slem. Dus bied ik nu
maar 4♦, controle ruiten, en als Patrick
4ZT azenvraag biedt, antwoord ik met 5♦
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wat één aas belooft. Na dit antwoord blaast
Patrick af in 5�. Hij heeft immers
volgende hand:

♠ HTxx
♥ AHBT8
♦ HB
♣ xx

zodat we twee azen missen.

De volledige gift is dus:

♠ HTxx
♥ AHBT8
♦ HB
♣ xx

♠
♥
♦
♣

N
W      O

Z

♠
♥
♦
♣

 ♠ VBxx
♥ V
♦ Ax

 ♣ VBT862

Ik krijg harten uit en leg klein in dummy
om de slag te laten lopen naar ♥V. Dit was
gelukkig al een goede uitkomst. Ik ga eerst
troef afhalen, zodat de tegenstander aan
slag komt met �A. Na terug harten na, kan
ik de rest van de troef afhalen en kan ik op
de 4 vrije hartens in dummy 4 klaveren
afgooien. Dan ♦B naar ♦A en ruiten naar
de heer. Uiteindelijk kan ik twee
klaverenverliezers niet vermijden, zodat ik
strand op ééntje down… Tot grote ergernis
gaan we maar vergelijken en gelukkig
zaten de tegenstanders in de laatste gift
ook in 5� en spelen zij het contract zelfs
twee down. Deze gift kost gelukkig
niets…

Uiteindelijk blijken we de wedstrijd te
verliezen met 13–17. We moeten dus maar
4 punten in de rangschikking prijsgegeven,
wat eigenlijk nog meevalt.

De match van een andere kant of beter tafel bekeken:
Ver liezen en toch uitlopen op de achtervolgers, L ier  5 deed het!

Eric Lauwers & Brecht Luyckx

De laatste wedstrijd van de heenronde en
een schitterende affiche in het district 2C.
Lier 5 (tweede in de rangschikking) moet
het opnemen tegen de nummer 1,
Wobridge 2. De objectieven van Lier 5
waren duidelijk: de kloof tussen Lier 5 en
Wobridge 2 indien mogelijk verkleinen en
Westrand 4 op afstand houden, hoewel we
dit laatste niet echt in de hand hadden.

Het zou sowieso een spannende wedstrijd
worden. Alle voorbereidingen waren
getroffen en iedereen was topfit. De
wedstrijd van de week ervoor tegen

Westrand nog indachtig kwam Lier 5 vol
vertrouwen en zonder complexen aan de
start. Aan de ene tafel twee dames, aan de
andere twee heren. Die heren speelden
sterke klaveren (klaveren squeeze) en
speelden de eerste helft tegen Brecht en
Eric. Brecht ging onmiddellijk vragen aan
Marc of sterke klaveren wel mag gespeeld
worden in het 2de district. Marc zei “Ja” ,
en zei meteen ook dat, indien er 1♣ werd
geopend, wij moesten dubbelen met een
opening met 5 klaveren. Het was toch wel
even wennen, een paar keer op de
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systeemkaart gekeken en dan viel het wel
mee.

De eerste gift zitten ze bij ons in 3ZT
(Oost speelt) voor juist gemaakt met
schoppen uit, aan de andere tafel gaat 3ZT
eentje down. Dat is al geen goed begin met
dadelijk 10 IMP’s achter, maar met nog
wel 31 giften te gaan.

De volledige gift:

Gift 1 ♠ VBT4
♥ A5
♦ A42
♣ 7632

♠ 53
♥ HVB8
♦ VB96
♣ VB8

N
W      O

Z

♠ AH862
♥ 43
♦ H85
♣ A94

 ♠ 97
♥ T9762
♦ T73

 ♣ HT5

In gift 2 heeft Brecht juist 12 punten met
een 4-3-3-3. Hij past waarna iedereen past.
Aan de andere tafel zitten ze in een
deelcontract wat kwetsbaar één down gaat.
De goede raad van Marc, die zegt dat je
moet passen met een 4-3-3-3 verdeling en
12 punten, brengt al meteen 3 IMP’s op.

In gift 4 spelen Brecht en Eric we weten
eerlijk gezegd niet meer hoe een 3ZT
contract van de tegenpartij ééntje down.
Ben en Patrick zitten eveneens in 3ZT,
maar ronden het contract met succes af,
goed voor 12 IMP’s. De volledige gift:

Gift 4 ♠ VB62
♥ V964
♦ 854
♣ A5

♠ AH7
♥ AB2
♦ HV92
♣ 832

N
W      O

Z

♠ B3
♥ 873
♦ AB763
♣ HT9

 ♠ T954
♥ HT5
♦ T

 ♣ VB763
 

Een interessant giftje qua bieden was de
volgende:

West Noord
Brecht

Oost Zuid
Eric

pas
pas

1♠
2♥
3♠

pas
pas
a.p.

1ZT
2♠

Brecht heeft een fraaie onregelmatige 17-
punter en opent met 1♠. Na pas bij de
tegenpartij en het vuilnisbakkenbod van
Eric, zet Brecht zijn vijfkaart schoppen en
vierkaart harten in de verf met 2♥. Eric
denkt dat een 5-3 fit beter speelt dan 4-4
en vervolgt met 2♠. Bij nader inzien was
pas beter geweest omdat Zuid reeds wist
dat de manche er niet inzat. Brecht nodigt
via 3♠ zeer begrijpelijk nog uit we
spelen tenslotte carré waarop Eric pas.
Uiteindelijk gaan we in deze gift ééntje
down.
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♠ HV983
♥ HVB2
♦ A
♣ A63

♠ ABT4
♥ A63
♦ 742
♣ T52

N
W      O

Z

♠ 5
♥ 85
♦ VBT93
♣ AB984

 ♠ 762
♥ T974
♦ HB65

 ♣ H7

Dit kost 6 IMP’s. De vraag blijft nog wel:
“Wat speelt nu het best: een 4-4 of een 5-3
fit?”  Advies van onze senioren is welkom.

De eerste helft eindigt met een nipte
voorsprong voor Wobridge 2: 19-26 in
IMP’s of 14-16 in VP’s. We zagen dat het
wel goed zou komen en starten enthousiast
aan de tweede helft.

Met volgende gift:

♠ H642
♥ V42
♦ AHV
♣ 986

♠ 3
♥ HB96
♦ 95
♣ AB7532

N
W      O

Z

♠ BT98
♥ A85
♦ BT82
♣ T4

 ♠ AV75
♥ T73
♦ 7643

 ♣ HV

opent Brecht 1♠ en na 3♠ bij Eric stopt
Brecht wijselijk het bieden. Resultaat: 3♠

gemaakt terwijl de tegenpartij 2 down gaat
in 4♠: goed voor 8 IMP’s.

Minder goed vergaat het ons in het
volgende giftje:

♠ H97
♥ 7
♦ AHBT53
♣ H95

♠ AVB84
♥ HT5
♦ V4
♣ 862

N
W      O

Z

♠ T5
♥ V982
♦ 962
♣ BT43

 ♠ 632
♥ AB643
♦ 87

 ♣ AV7

Tegenstander West opent met 1♠, waarna
Brecht 2♦ tussenbiedt. Na pas bij Oost,
antwoordt Eric met 2♥. West past en
Brecht vervolgt met 3♦, dat wordt
uitgepast. Dit contract wordt met twee
overslagen gemaakt. Als aan de andere
tafel de tegenpartij in 3ZT geraakt en
evenveel slagen als wij halen, kost dit ons
7 IMP’s.

We verliezen uiteindelijk met 31-47 in
IMP’s , wat een resultaat geeft van 13-17
in VP’s. Al bij al een goede match van
Lier 5. De kloof tussen de nummers 1 en 2
in de stand is wel ietsje vergroot maar
dankzij een nederlaag van de nummer 3
Westrand 4 op Regeo, staat Westrand 4 nu
3 punten meer achter ons.

Een uitstekende positie in het kader van de
play-offs en Wobridge is bij deze
gewaarschuwd: onze wraak zal zoet zijn.
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Met mama naar  de tandarts…

Tof Govaerts

Een uitwedstrijd naar Begijntje, zowel
partner als mezelf waren a-priori niet echt
enthousiast om partij te geven om legio
redenen: de mensen hebben een reputatie
van arrogantie aan tafel, ze spelen een
verdomd destructief systeem, rookregels
en ga zo maar door. Kapitein Dries aan het
woord: “Mannen, ze spelen DONT en
DOBTO; indien ze dubbelen op 1ZT
vervalt uw transfer ♣ en voor de rest speel
je alles normaal (trek het u niet aan),
verwittig ze dat de onbekende 6-kaart sterk
moet zijn (anders vullen we een feuille in),
speel tevens Lebensohl. Indien ze DOBTO
openen verdedigt ge alsof het een
Muiderberg of Multi 2♦ is met dien
verstande dat 2ZT 16-18 HP is met niet
noodzakelijk een stop, de eerste dubbel
info is en alle dubbels daarna straf zijn,
dus geen terugkaats-doubletten; kortom,
we houden het simpel” . Ja, ja, Dries en
voor de rest stilte troef in de wagen naar
Leuven. Eens Wakkerzeel voorbij zeg ik
tegen partner: “We gaan ons amuseren, in
tegenspelen kunnen we ook ambetant doen
en we zien wel.”

Enfin, onze eerste kennismaking met de
tandarts valt zeer goed mee. We beginnen
tegen een sympathiek paar dat rookt en
ACOL speelt, een systeem dat ongelooflijk
veel gelijkenissen met het onze vertoont.
Het wordt nog beter wanneer ik tijdens de
eerste gift 3♠ mag maken dat altijd down
gaat op een coupe en onze tegenstanders
twee consecutieve manches laten liggen
(Dries en Marijke gaan wel op de gas
staan).

Wat ons betreft is de kers op de taart in de
eerste helft volgende gift:

West Noord
Tof

Oost Zuid
Roger

pas
pas

1ZT
2♦(2)

3ZT

pas
pas
a.p.

2♣(1)

3♦(3)

(1): 2♣ kan zwak zijn en vraagt naar een
vijfkaart Majeur
(2): 2♦ ontkent een vijfkaart en hoeft geen
vierkaart aan te geven, zoals zal blijken
(3): 3♦ belooft twee vierkaarten Majeur

Oost start met ♦B en volgende “prachtige”
kaarten verschijnen op tafel:

♠ HVx
♥ AVB
♦ 97xxx
♣ Ax

♠
♥
♦
♣

N
W      O

Z

♠
♥
♦ B
♣

♠ ATxx
♥ 9xxx
♦ H
♣ Bxxx

Een gigantisch gat in ruiten en ook in
klaveren maar belangrijker nog,
communicatieproblemen alom; enfin, het
goede nieuws om te beginnen is dat in de
eerste slag 3 honneurs in ruiten zullen
vallen. Ik zeg: “Dank u wel partner. ♦H
alsjeblieft” , en deze houdt slag!!!  De
hemel klaart op want mijn tweede reprise
aan tafel voor de hartensnit is een feit.
Hartensnit dus (zit goed), viermaal
schoppen (jawel, de schoppen zitten 3-3)
en je gaat lopen met de eerste 9 slagen:
♦H, 3 hartenslagen, 4 schoppenslagen en
♣A met dank aan Oost om van ♦AB10 de
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boer te starten. Marijke start in de open
zaal schoppen en de leider gaat
onherroepelijk 2 down.

Dan een fantasietje met verleidingen alom
aanwezig; je zit op eerste hand met
volgende verdeling:

♠ ATxxx
♥ xx
♦ -
♣ HVBxxx

Voor Muiderberg ben je te mooi maar wat
open je, 1♠ of 1♣? Ik denk lang na omdat
ik ergens in een duister boekje gelezen had
dat je met “mafia-handen”  (bicolor zwart)
1♣ opent tenzij de schoppenkleur van
betere kwaliteit is. Ik open dus 1♣ en
volgende bieding speelt zich af:

West Noord
Tof

Oost Zuid
Roger

3♦
5♦

1♣
3�
?

1♦
4♦

dbl.
4�

Tja, met iedereen kwetsbaar, wat nu??
Partner hoeft echt niet heel veel te hebben
om 5♠ te maken en 5♦ zou ook wel eens
dichtbij kunnen zijn dus veel down gaat dit
wellicht niet. Ik besluit om 5� te leggen
dat uitgepast wordt en ééntje down gaat.
Verdomme, partner had weer eens de
slechte kaarten mee! Ook 5♦ gaat, als de
leider de goede beslissing neemt in
schoppens, trouwens maar ééntje down…
Gelukkig zit de tegenpartij in de open zaal
niet in 4� maar laten zij Marijke 4♦
spelen, zodat de gift niet te veel kost.

Enfin, de rust in met 21-9 (in VP's)
voorsprong, we mogen niet klagen. Onze
tweede helft begint tevens goed wanneer
ik in gift 1 3♦ mag maken (3♥ ligt over
tafel maar 3♦ gaat normaal down omwille
van het slechte troefzitsel) en onze
tegenstanders (ook een normaal

biedsysteem) in volgende gift verzeild
geraken.
West
Roger

Noord Oost
 Tof

Zuid

pas
pas
pas
pas

2♦
3ZT
5♥
6ZT

pas
pas
pas
pas
a.p.

1♥
3♦
4ZT
6♦

♠ AT9
♥ V9
♦ xxxx
♣ AVxx

♠ VTxxx
♥ xxx
♦ T
♣ xxxx

N
W      O

Z

♠ Bxx
♥ Axx
♦ Vxx
♣ Hxxx

♠ Hx
♥ HBTxx
♦ AHB9x
♣ x

Ik start onder ♠B, voor klein, de vrouw bij
partner (partner dan toch de goede kaart
mee) en het aas; de leider speelt nu ruiten
naar het aas (♦T bij partner) en driemaal
harten; ik neem de derde hartenronde met
♥A en speel schoppen terug voor �H sec
aan tafel. Nu moet de leider kiezen: terug
naar zijn hand met klaveren en ruitensnit
of de ruitens van top trekken aan tafel. De
eerste lijn verzekert bij het huidige zitsel
12 slagen maar hij kiest voor het laatste en
jawel, gaat na het slechte nieuws nog over
tot klaverensnit waardoor we in totaal 4
slagen maken (♠B, ♥A, ♦V en ♣H) voor
drie down.

In de gesloten zaal, bij Marijke en Dries,
gaat de bieding iets eenvoudiger:
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West Noord
Dries

Oost Zuid
Marijke

pas
pas

2♣
3ZT

pas
pas
a.p.

1♥
2♦

Met zijn 12 punten, een verdeelde hand en
�AT9 als schoppenstop, heeft Dries geen
ambitie meer met een partner die
gelimiteerd is tot maximaal 17 HP en hij
biedt rustig 3ZT.

Grappig is nog dat Dries in de tweede helft
de enige is die zich vergist in de
verdediging tegen DONT, ondanks de toch
volledige uitleg van de verdediging tegen
DONT in de auto door… Dries. Terwijl de
mensen 2♣ tussenbieden,  wat klaveren en
een andere kleur belooft, wordt normaal
Lebensohl gespeeld, waarbij 2♦ natuurlijk
en competitief is (partner moet hierop

passen). Als Dries met een vijfkaart harten
toch transfer harten probeert te bieden,
eindigt hij in een 2♦ contract in een 4-2
fitje met een vijfkaart ruiten tegen.
Kwetsbaar 3 down, terwijl 2♥ over tafel
ligt! Geen erg gelukkig, de winst is toch
binnen…

Na afloop en 7-23 winst ben ik toch
nieuwsgierig waarom onze tegenstrevers
een compleet ander systeem speelden.
Pieter Vanparijs repliceert: “Tja, we waren
Carine Jeunen tegengekomen en zij
verzekerde ons dat jullie heel lang op
voorhand een verdediging hadden
uitgedokterd tegen systeem Begijntje, dus
speelden we maar gewoon”.

We gingen naar de tandarts, de naald viel
best mee, we kregen zelfs allemaal een
lolly mee naar huis!


