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Uitslagen BC Lier  tijdens de zevende speeldag

Kort Verslag:

Halftime voor de Ligaploegen en we kunnen dus een eerste stand van zaken opmaken. Voor
Lier 2 ziet het er goed uit. Lier 2 ging deze speeldag overtuigend winnen in Leopoldsburg en
staat terug derde. Voor Lier 1 zag het er vorige week nog zeer goed uit, maar spijtig genoeg
verliest ons fanion-team deze week zwaar tegen Hasselt. Deze uitschuiver is direct te zien in
de stand, waar Lier 1 terugzakt naar de zesde plaats, met nog slechts 4 VP's voor op de
zevende. Laten we hopen dat het bij deze uitschuiver blijft! De districtsploegen staan al
verder in hun competitie. Met nog drie matchen te gaan blijft Lier 5 het schitterend doen. Na
22-8 winst tegen Keerbergen is hun voorsprong op de derde in de stand al opgelopen tot 31
VP's. Ze hebben nog wel te spelen tegen de nummers 1 en 3 in de stand, maar de tweede
plaats, met recht op play-offs, kan hun toch niet meer ontgaan! Lier 3 (15-15) en Lier 4 (17-
13) herpakken zich na de vorige weken en knabbelen beide aan hun achterstand op de tweede
plaats. Zowel Lier 3 als Lier 4 moeten nog tegen de nummers 1 en 2 in hun reeks spelen en
dus kunnen ze, met enkele knappe overwinningen, de zaken nog rechtzetten. Alles is nog
mogelijk!

Uitslagen:

Uitslag LIER 1

Genk 2 Oostmalle 1 4 25 1. Oostmalle 1 141 5. Hasselt dL 3 105

West-Limburg 3 Pieterman 4 21 9 2. Squeeze 8 127 6. Lier 1 98

Hasselt dL 3 Lier 1 25 5 3. West-Limburg 3 118 7. Pieterman 4 94

De Eburoon 1 Squeeze 8 17 13 4. De Eburoon 1 106 8. Genk 2 40

Uitslag LIER 2

West-Limburg 2 Oostmalle 2 10 20 1. Oostmalle 2 132 5. Aarschot 1 94

Leopoldsburg 1 Lier 2 8 22 2. West-Limburg 2 123 6. De Teuten 2 93

Begijntje 3 St. Truiden 1 10 20 3. Lier 2 116 7. St. Truiden 1 87

Aarschot 1 De Teuten 2 17 13 4. Leopoldsburg 1 113 8. Begijntje 3 80

Uitslag LIER 3

Forum 5 Halse 3 14 16 1. Westrand 3 121 4. Keerbergen 5 101

Westrand 5 Westrand 3 8 22 2. Westrand 5 112 5. Lier 3 97

Lier 3 Keerbergen 5 15 15 3. Halse 3 104 6. Forum 5 93

Uitslag LIER 4

Haacht Halse 4 25 0 1. Halse 6 128 4. Lier 4 110

Pieterman 9 Halse 6 15 15 2. Pieterman 9 122 5. Westrand 2 77

Lier 4 Westrand 2 17 13 3. Haacht 122 6. Halse 4 60

Uitslag LIER 5

Westrand 4 Wobridge 2 9 21 1. Wobridge 2 141 4. Halse 5 93

Regeo 3 Halse 5 10 20 2. Lier 5 131 5. Regeo 3 88

Keerbergen 4 Lier 5 8 22 3. Westrand 4 100 6. Keerbergen 4 77
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Hier volgen de verslagen van deze week, maar we beginnen met een verslagje
van vorige week, een verslag van Lier 5, dat vorige week nog in de persen is
blijven steken:

Waar jetlag's en Margar itha's al niet goed voor  zijn

Bron Vos

Marianne en ik zijn de afgelopen drie
weken op een welverdiende en lang naar
uitgeziene vakantie geweest. Gezien de
titel van dit stukje kon je al vermoeden dat
de bestemming Mexico is geweest. Het is
een prachtig land: gastvrije mensen en een
zeer afwisselend landschap. Ook in
Mexico zijn ze mee met de moderne
wereld: internetcafe's kun je in de kleinste
dorpen nog wel vinden. Zodoende konden
we vanaf de andere kant van de oceaan het
wel en wee volgen van de Lierse
viertallenploegen met het bijzonder
natuurlijk ons eigen, enige echte, Lier 5.
Terwijl wij rustig van Bohemia zaten te
genieten, moest ons team het opnemen
tegen de nummer 1 in onze poule (zie het
verslag in de Achterklap van vorige week).
We hebben staan juichen toen we
vernamen dat de mannen nagenoeg gelijk
hadden gespeeld (13-17). Nogmaals
proficiat! Geen punten weggegeven aan de
nummer 1, zodat we nog altijd op een
gezonde tweede plaats staan.

Inmiddels hadden we via de e-mail
vernomen dat Marianne en ik op zaterdag
16 november geacht werden aan te treden
voor de terugmatch tegen Regeo 3. Onder
normale omstandigheden zou dit geen
problemen mogen opleveren. Tenzij je een
paar kilometer van huis bent. Een paar
tijdszone's verderop eigenlijk. Een stuk of
7 om precies te zijn. Op donderdagmiddag
op het strand nog rustig aan de
Margaritha's Grande (dat 'Grande' is
essentieel: dan krijg je tenminste een ½
liter Margaritha voorgeschoteld in plaats
van de gebruikelijke ¼ liter) en een
heerlijke visschotel. Donderdagavond in
het vliegtuig gestapt en 24 uur later weer

thuis in Mechelen. Vrijdagavond nog een
paar Trappisten (wat is het toch goed om
weer thuis te zijn) en naar bed.
's Zaterdagmiddag om 12:00 uur opgestaan
(de biologische klok zei dat het pas
05:00 uur was) en na een voedzame
brunch naar Lier afgereisd.

En dan om 14:00 uur beginnen te bridgen.
Met een ontzettende jetlag. Het lichaam
spartelt nog wat tegen. Toch maar een thee
natuur (alhoewel een Mar….. er best in
zou gaan) besteld. Op spel 2 reeds begint
de zon alweer te schijnen:

♠ B42
♥ AHV87
♦ HV8
♣ T5

♠ V5
♥ 962
♦ 432
♣ AB842

Z
O      W

N

♠ T93
♥ T543
♦ AT9
♣ V97

♠ AH876
♥ B
♦ B765
♣ H63

Noord
Bron

Oost Zuid
Marianne

West

1♠
2ZT

pas
pas

2♥
3ZT

pas
a.p.

Een erg normaal biedverloop. Een minder
prettig zitsel echter. Ondanks dat wij de
beide majeur's hebben geboden, start Oost
bij ons met een kleine harten. Een
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verrassende start. In de tweede slag een
kleine ruiten naar ♦V voor ♦A van West.
West begrijpt de start ook niet helemaal.
Waarom is partner met harten gestart,
terwijl de tegenstanders die hebben
geboden? Partner zal wel weten waar ze
mee bezig is. Laat ik eens een harten
nakomen. Waarvoor dank. Nu heb ik
9 slagen: 2 schoppens, 5 hartens en 2
ruitens. Oost vraagt zich af of haar harten-
start misschien wat ongelukkig was. Wie
weet.

Aan de andere tafel mag Ben starten met
de oosthand. Ben voelt wel aan hoe het
spel verdedigd moet worden en start met
ruiten voor ♦A van Patrick. Patrick
overziet het spel eens, trekt de juiste
conclusie en komt zeer goed ♣V na
waarop het contract down is.

De tegenstanders hebben duidelijk een
voorkeur voor ZT spellen. Hoezo? Wel,
als je aan beide tafels op hetzelfde spel in
ZT zit, kan dat toch geen toeval zijn:

♠ AT7
♥ H765
♦ T72
♣ AB7

♠ H42
♥ AVBT9
♦ HV
♣ H43

N
W      O

Z

♠ B986
♥ 843
♦ B84
♣ T96

♠ V53
♥ 6
♦ A9653
♣ V852

Noord
Bron

Oost Zuid
Marianne

West

1♦1

pas
a.p.

pas
2♠

2♦
pas

dbl.
2SA

1 = Wij openen majeurs van vijf en de
beste mineur. Dit belooft dus minimaal een
driekaart ruiten.
Aan de andere tafel spelen ze gewoon
Acol met alles van vier:

Noord Oost
Ben

Zuid West
Patrick

1♥ pas 1SA a.p.2

2 = Het is een beetje lastig om in deze
situatie je hartens te gaan bieden als de
tegenstanders dat ook al hebben gedaan.

Aan beide tafels spelen de tegenstanders
dus een SA-contract en aan beide tafels
gaan ze down.

Nog altijd zijn we in gevecht met de jetlag.
De hersenen zeggen dat het inmiddels
vroeg in de ochtend is geworden en dat het
misschien tijd wordt om wakker te
worden. Wakker worden? Waarom? Het is
15:30 uur 's middags en wie denkt er dan
aan wakker worden? Toch maar
doorbijten:

♠ H62
♥ T972
♦ 8764
♣ V2

♠ T75
♥ HV4
♦ V2
♣ BT954

N
W      O

Z

♠ 9843
♥ B3
♦ AT9
♣ 8763

♠ AVB
♥ A865
♦ HB53
♣ AH

Noord
Bron

Oost Zuid
Marianne

West

-
3♣1

3♠3

-
pas
pas

2SA
3♦2

4♥

pas
pas
a.p.
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1 = Niemeyer. Vraagt naar een vijfkaart of
vierkaart majeur.
2 = Minimaal één vierkaart majeur.
3 = Vierkaart harten.

Je geeft sowieso 2 hartens af. Als je de
ruitens zelf moet aanvallen verlies je ook
nog eens 2 ruitenslagen (het maakt niet uit
of je begint meer een kleintje naar de ♦H
of naar de ♦B). Echter, bij ons tafel start
West weliswaar met ♣B voor ♣A, ♥A,
kleine harten voor ♥V, ♥H, maar nu komt
West een ruiten na, hetgeen een slag
weggeeft, waardoor Marianne het contract
maakt. Aan de andere tafel blijven Ben en
Patrick rustig van de ruitens af en laten ze
de leider zodoende 1 down gaan.

Al met al een productieve 1ste helft: 43-27
in ons voordeel. Inmiddels is het tijd om
op te staan: 16:00 uur. Doe nog maar een
thee natuur. En een slem erbij, als dat kan:

♠ V
♥ AHB96
♦ H1083
♣ AB2

N
W      O

Z

♠ AH975
♥ 8
♦ AV2
♣ HV86

Noord
Bron

Oost Zuid
Marianne

West

-
2♥
3♦3

4ZT5

7ZT7

-
pas
pas
pas
a.p.

1♠1

3♣2

3ZT4

6ZT6

pas
pas
pas
pas

1 = Wij openen nog altijd majeurs van
vijf: dit belooft minimaal een vijfkaart
schoppen.
2 = Mancheforcing, minimaal een
vierkaart klaveren, 15-19 punten.
3 = 4de kleur: vraagt een nadere
omschrijving van de andere hand.
4  = Belooft ruitenstop, ontkent driekaart
harten, ontkent 5/5 ♣/♠.
5 = RKC-azenvraag.
6 = Dit antwoord zit niet in ons systeem.
7 = 6ZT zit als antwoord op RKC-
Blackwood niet in ons systeem. Wat zou
Marianne daar mee bedoelen? In ieder
geval dat ze een hele mooie hand heeft.
Nog mooier dan ze al beloofd heeft. Dat
zal wel betekenen dat ze in ieder geval
18-19 punten heeft en de twee ontbrekende
azen. Maar dat is nog niet genoeg reden
om zomaar 6ZT te bieden. Ze zal wel veel
slagen potentieel hebben in haar 2 kleuren:
klaveren en schoppen. In dat geval tel ik
minstens 13 slagen: 4 schoppen-, 3
harten-, 2 ruiten- en 4 klaverenslagen. Dat
is genoeg voor 7SA.

Je hebt altijd 12 slagen: 3 schoppen-, 2
harten-, 3 ruiten- en 4 klaverenslagen.
Waar haal je de 13de slag vandaan? Als de
ruitens 3-3 zitten heb je je 13de slag. Als de
ruitens 4-2 zitten met ♦B in West heb je
een 13de slag. Als de snit op ♥V goed zit
heb je de 13de slag. Mogelijkheden te over.
Maar welke kies je? Als je de snit op ♦B
neemt en deze zit fout ben je al down. Als
je eerst de ruiten 3-3 probeert en dat blijkt
niet te werken kun je de hartensnit nog
proberen. Marianne begon dus eerst de
ruitens te testen. Jammer die zitten 4-2.
Dan maar de hartensnit:
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♠ V
♥ AHB96
♦ HT83
♣ AB2

♠ BT642
♥ T5
♦ 96
♣ T743

N
W      O

Z

♠ 83
♥ V7432
♦ B754
♣ 95

♠ AH975
♥ 8
♦ AV2
♣ HV86

Zoals je ziet, zit de harten-snit ook fout.
Wat een ellende. Alles zit fout. Ruitens 4-2
met ♦B fout. De snit op ♥V fout. Dat is
jammer. En pijnlijk. Want 6ZT is dicht.
6ZT gemaakt aan de andere tafel tegen -2
bij ons (doordat je eerst de ruitens test en
daarna de hartensnit neemt, raak je een
harten- en een ruitenslag kwijt) kost een
hoop impen….. Onze tegenstanders stellen
ons gerust. Hun nevenpaar zal nooit in
slem eindigen. Pardon? Ze hebben samen
37 punten en bereiken dan niet eens slem?!
Inderdaad, je zult zien dat ze niet veel
verder zijn gekomen dan 3ZT….. En,
jawel. Aan de andere tafel zaten ze
inderdaad in 3ZT. Alhoewel dit spel ze al
doende 14 impen opleverde, hadden ze aan
hun nevenpaar nog wel wat uit leggen over
waarom ze met 37 punten niet op z'n minst
6ZT wisten te bieden.

Marianne zit tijdelijk te balen, omdat ze
zich afvraagt of er nou echt geen maak-
variant was voor die 7ZT, waarop ik me
begin af te vragen wat er gaande is op het
volgende spel:

Ik heb volgende hand in Noord:

♠ HV983
♥ 8
♦ B42
♣ B642

Noord
Bron

Oost Zuid
Marianne

West

-
pas1

dbl2

1♠
3♠
a.p.

2♥
pas

2ZT
4♠

1 = Jammer dat Oost met 1♠ heeft
geopend. Met deze hand is 2♠ dubbelen in
de viertallen wellicht wat agressief, maar
als de tegenstanders op één-of-andere
wijze in 3♠ weten te eindigen ga ik
doubleren…..
2 = Krijg nou wat!? De tegenstanders
hebben zelfs zonder aanmoedigingen van
onze zijde 4♠ weten te bereiken. Dat
moeten we belonen!

Het hele spel ligt er zo voor:

♠ 74
♥ A62
♦ HV76
♣ V753

♠ -
♥ HT9753
♦ AT85
♣ AT9

W
Z      N

O

♠ HV983
♥ 8
♦ B42
♣ B642

♠ ABT652
♥ VB4
♦ 93
♣ H8

Marianne start met ♥T. Je gaat altijd down
in OW. Alhoewel je 2 keer zou kunnen
snijden in schoppen en vervolgens ♠A op
tafel leggen (waardoor Noord alleen ♠HV
maakt) ontkom je niet aan een extra
introever van Noord:

1. ♥10 - ♥V (♥8 in Noord. Zoals
algemeen bekend is de 8 de meest
voorkomende singleton en dit spel is
daar geen uitzondering op).

2. ♦3 - ♦H.
3. ♠4 - ♠A.
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4. ♦9 - ♦A (Marianne zit niet te slapen in
Zuid).

5. ♥3 - ♥A - ♠3.
6. ♣2 - ♣A.
7. ♥H.

Daarnaast geeft de leider nog 3♠-slagen af
voor 4♠! -4. Zo ook aan de andere tafel
(Ben en Patrick weten ook 4♠ te bereiken,
maar gaan slechts -3). Maar Ben en Patrick
werden niet gedubbeld. En dat scheelt
12 impen.

Nog een laatste spel. Aan beide tafels
eindigen OW in 4♠. Aan beide tafels is
West leider. En aan beide tafels start
Noord met ♥H:

♠ BT2
♥ A5
♦ H8654
♣ T97

♠ 84
♥ HVB8
♦ V97
♣ VB53

O
N      Z

W

♠ 973
♥ T642
♦ AB32
♣ 82

♠ AHV65
♥ 973
♦ T
♣ AH64

In principe tel je 3 loosers: een harten, een
ruiten en een klaveren. Maar dan moet je
wel een introever kunnen maken in zowel
harten als klaveren. Eerst de hartens maar.
Aan beide tafels pakt de leider de start met
♥A en speelt ♥5 terug, waarop Noord met
♥B aan slag komt:
1. ♥H - ♥A (O).
2. ♥5 - ♥B (N).

Aan de tafel waar Patrick leider is komt
Noord nu ♣V na. Patrick grijpt z'n kans.
De klaveren-aftroever is nu niet meer
nodig. Immers, ♣B zal nu ook wel bij

Noord zitten, dus een kleine klaveren naar
♣10 in de dummy is altijd goed. Patrick
wikkelt z'n speelplan af:
3. ♣V - ♣A (W).
4. ♥9 - ♠2 (O).
5. ♠B (O).
6. ♠10 - ♠A (W) (Goed overgenomen,

zodat je ook de laatste troef bij Zuid
kunt trekken).

7. ♠H (W).
8. ♦10 - ♦H - ♦A (Z).

Patrick geeft nu alleen nog ♣B af voor 4♠
contract. Mooi afgespeeld.

Het contract, echter, kan down:
3. ♠4 - ♠A (W).
4. ♥9 - ♠2 (O).
5. ♣7 - ♣A (W) (De leider moet zo snel

mogelijk z'n ♣-aftroever gaan
organiseren).

6. ♣H (W).
7. ♣4 - ♣V (N).
8. ♠8 - ♠B (O).

En nu is het contract down. De leider heeft
geen troeven meer in de dummy en kan z'n
klaveren-looser niet kwijt.

Na de nodige berekeningen blijkt dat we
met 23-7 hebben gewonnen. Niet slecht
voor een paar grijze hersencellen die
geteisterd worden door een jetlag.

Het recept voor een succesvolle avond (of
middag, of ochtend, al naar gelang je
dorst) zal ik jullie niet langer onthouden:
q  Doe een paar ijsblokjes in een shaker

en giet daar 4 cl tequila, 1 cl triple-sec
en 1 eetlepel citroensap bij.

q  Schud krachtig tot het drankje ijskoud
is.

q  Voorzie (naar smaak) de rand van een
cocktailglas van een laagje zout.

q  Zeef het in het cocktailglas en serveer
met een rietje.
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En dan nu de verslagen van deze week…

Een middagje naar  het br idgecasino…
Of toch liever naar het spookslot…

Bron Vos

Zoals iedereen in het wekelijks
verschijnende blad ‘Achterklap’  heeft
kunnen lezen gaat het met Lier 5 niet
onaardig in de viertallencompetitie. We
staan op dit moment op een gezonde 2e

plek, met een verschil van 13 punten tot de
nummer 3 in onze poule. Het is alleen nog
te vroeg om op de lauweren te gaan rusten.
Het keerpunt in de competitie is zojuist
achter de rug en we zijn begonnen met de
terugmatches.

Vandaag treden we voor de 2e keer aan
tegen Keerbergen 4. De vorige keer
hadden wij het thuisvoordeel, vandaag
hebben de Keerbergers het psychologische
voordeel. Als we op verplaatsing moeten is
het op zich wel handig als je vooraf weet
waar je naar toe moet. Lier 5 is in het
gelukkige bezit van een professionele
kapitein. Nu hadden we vooraf al
aangegeven dat als er geen leesbare en
begrijpelijke routebeschrijving was, we
ook niet konden garanderen dat we op tijd
zouden komen en dat we dan de kwaliteit
van ons bridgen ook niet meer garanderen
en dat de gevolgen daarvan
vanzelfsprekend voor de kapitein zijn en
dat hij het dan mag gaan uitleggen aan de
betrokkenen. Onze kapitein kent zijn
spelers ook al langer dan 24 uur, dus nam
hij geen enkel risico. Een zeer bruikbare
routebeschrijving werd gemaild en de
kapitein mailde er direct achteraan om te
bevestigen dat de zaken goed waren
aangekomen. Daar ging ons excuus om te
laat te komen en eventuele bridgeblunders
daar aan toe te kennen. Jammer. De
schuldvraag voor deze wedstrijd is dus niet
op voorhand opgelost.

Dan maar 32 spelletjes bridgen. In de
feesthal ‘Greenhill’ . Als je geen zin hebt
om te gaan bridgen kun je de tegenstanders
voorstellen voor 15-15 te tekenen en kun
je een balletje gaan slaan op een van de zes
indoor tennisbanen, te gaan squashen met
ze of te snookeren. Zo niet vandaag. We
waren onze sportkleding vergeten. In de
eerste helft van de match heeft Marianne
systematisch handen gekregen met bar
weinig punten. Saai dus. En frustrerend. Je
kan niet meebieden. En met tegenspelen
heb je dan ook niets in te brengen.
Marianne is nog altijd bezig haar
oplopende frustraties in bedwang te
houden als het volgende spel voorbij komt:

♠ HVT7
♥ AV75
♦ B7
♣ B32

♠ 865
♥ B842
♦ V953
♣ A9

W
Z      N

O

♠ AB42
♥ H63
♦ T642
♣ 74

♠ 93
♥ T9
♦ AH8
♣ HVT865

Noord
Bron

Oost Zuid
Marianne

West

-
dbl2

pas

1♣
pas
3ZT

pas1

2♦3

a.p.

1♥
2�

1 = Voor de zoveelste keer heeft Marianne
een hand met weinig punten en kan ze
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weer eens niet bieden. Zeer gedecideerd
past ze vandaag voor de zoveelste keer.
2 = Belooft de overige, niet geboden
kleuren. In dit geval dus de schoppens en
de ruitens. Is vanaf een 4/4 en in de regel
vanaf een punt of 8. Alhoewel deze hand
niet bijzonder fraai is, die ♥H was liever
♦H geweest, opent dit voor Marianne wel
de mogelijkheid om met een zeer
minimale hand met een paar schoppens
en/of ruitens te bieden.
3 = En inderdaad: euforie! Marianne kan
meebieden!! Marianne straalt helemaal
van geluk!!!

Marianne wil met de start geen ruiten-
slagen weggeven en besluit goed om met
schoppen te starten. In principe kan de
leider vrij eenvoudig het contract maken.
♣A en ♠A eruit pesten en 9 slagen zijn
een feit. Maar deze leider kiest een minder
gelukkige aanpak. In de 1ste slag wordt in
de dummy ♠10 gelegd, waarop ik met ♠B
aan slag kom (het leggen van ♠H in plaats
van ♠10 werkt ♠A eruit, maar goed...). Nu
ruiten na die de leider met ♦A pakt. Tja,
dat is ook minder gelukkig..... Nu klaveren
voor ♣A van Marianne. En nu speelt
Marianne goed ♦V na, waarop ♦B en ♦A
van de leider over elkaar vallen. Tja,... Nu
is het contract niet meer te maken. ♠A zit
er nog in en de hartensnit zit ook nog fout,
dus er is geen redden aan..... Dat zijn dan
10 impen voor de goeien.

Er zijn bridgers die vinden dat bridge een
denksport is. Dat kan je nog eens duur
komen te staan als je een keer wordt
geconfronteerd met spelers die meer op
gevoel spelen in plaats van volgens de
kansberekening. Dat leidt dan tot de
gevleugelde uitspraak ‘Maar het ging toch
goed’  (inmiddels ken ik een aantal spelers
die bij het horen van deze uitspraak
spontaan beginnen te beven van angst en
weer doembeelden krijgen van
afstraffingen en vernederingen uit het
verleden). Er zijn echter weer anderen die
het bridge als een zuiver gokspel zien:

♠ H92
♥ B76
♦ VB62
♣ HV9

♠ 10865
♥ AV105
♦ A105
♣ 94

W
Z      N

O

♠ 743
♥ 932
♦ 987
♣ 8765

♠ AVB
♥ H84
♦ H43
♣ AB102

Noord
Bron

Oost Zuid
Marianne

West

-
pas1

pas

-
4ZT2

5ZT4

-
pas
a.p.

1♦
5♣3

1 = Graag wijs ik erop dat dit een echte
Yarborough is: geen enkele punt en zelfs
geen enkele 10. Of je daar nu blij van moet
worden is weer een andere vraag.
Aangezien de kans op een dergelijke hand
bijzonder klein is, schijnt er in Engeland
zelfs een Yarborough club te zijn waar je
lid van kan worden.
2 = Het bridgespel gereduceerd tot een
puur gokspel. De filosofie van Oost (de
Oostspeler heeft na afloop van dit spel de
moeite genomen de volledige filosofie uit
de doeken te doen):“ Ik heb 18 punten en
mijn partner en ik hebben samen
misschien wel 32 punten of meer. En dat is
genoeg voor slem. En als alle plaatjes
netjes verdeeld zitten, kan het ook zomaar
6ZT zijn.”  Deze redenering is volkomen
juist, maar er zijn toch de nodige
onzekerheden die overwonnen moeten
worden alvorens je aan een slem kunt gaan
denken.
3 = 0 azen. Partner heeft toch niet de
gewenste hand voor 6ZT.
4 = Dan maar eindigen in 5ZT. Dat moet
wel een goed contract zijn als alle plaatjes
verdeeld zitten.....
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Wat een pech toch. Soms zitten de plaatjes
verdeeld. En soms niet. Zoals nu. Maar
goed, als bridge dan toch een gokspel is,
dan kunnen we dit geval onder de noemer
‘pech’  rangschikken. Of toch niet…

Marianne start een kleine schoppen voor
♠H van de leider. Kleine ruiten via ♦H
voor ♦A van Marianne. Schoppen na voor
♠A. Misschien zitten de hartenplaatjes wel
verdeeld...... je weet maar nooit….. kleine
harten richting ♥B, maar door Marianne
met ♥V onderschept. En weer schoppen
na. Voor de ♠V. Nog maar eens een kleine
harten richting ♥B gespeeld, want die
harten-plaatjes zullen toch zeker wel
verdeeld zitten…. Soms wel. Nu nog
steeds niet. Marianne pakt ♥A en raapt
haar vrije schoppen op. Resultaat van deze
goksessie: 5ZT –3. Niet gek voor een
middagje in het bridgecasino. Aan de
andere tafel zitten Ben en Patrick in het
juiste 3ZT +1.

Aan de andere tafel kunnen de
tegenstanders er in een volgend spel ook
wat van:

♠ 9753
♥ H32
♦ AV105
♣ HB

♠ B2
♥ B106
♦ H8742
♣ V93

N
W      O

Z

♠ A864
♥ 975
♦ 93
♣ 10876

♠ HV10
♥ AV84
♦ B6
♣ A542

Via een boeiend biedverloop (dat we
helaas niet meer kunnen reconstrueren)
komen NZ in 6ZT. Knap geboden. Alles
zit goed:

2 ♠ slagen, omdat ♠A goed zit.
4 ♥ slagen, omdat de ♥’s 3/3 zitten.
3 ♦ slagen, omdat de snit op ♦H goed zit
3 ♣ slagen, omdat de snit op ♣V goed zit
12 slagen in totaal

Verbijsterend.

Met al deze manche- en slemswings staan
we na de 1ste helft met 54-48 voor.

In de tweede helft kunnen we ons gelukkig
weer bezig gaan houden met bridgen. Als
je geen degelijke afspraken hebt over een
verdediging tegen zwakke twee-openingen
kan het wel eens lastig worden:

♠ H
♥ V873
♦ H642
♣ V1053

♠ B972
♥ H542
♦ 985
♣ H8

Z
O      W

N

♠ V108654
♥ 109
♦ 104
♣ A62

♠ A3
♥ AB6
♦ AVB7
♣ B974

Noord Oost
Marianne

Zuid West
Bron

-
dbl2

4♦4

-
3♠3

a.p.

pas
pas

2♠1

pas

1 = zwakke twee in schoppen. Belooft een
vijf- of zeskaart schoppen en 6-10 punten.
2 = geen eenduidige afspraken met
partner, maar met zoveel punten moet je
iets van je laten horen.
3 = barrage: de tegenstanders biedruimte
ontfutselen, zodat ze meer moeite krijgen
om het juiste contract te vinden.
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4 = En dat werkt. Noord heeft geen idee
hoe sterk zijn partner is en durft niet te
gokken op 3ZT. Hij heeft ook geen idee
hoe zijn partner een herhaald doublet gaat
interpreteren en kiest ervoor zijn mooiste
vierkaart te bieden.

Zodoende missen NZ het prima
3ZTcontract. Ben en Patrick bereiken op
eenvoudige wijze 3ZT (West heeft gepast,
waarna Noord 1ZT kan openen en vlot
3ZT wordt bereikt). Ben echter maakt van
dit ogenschijnlijke onschuldige contract
een heuse thriller:

Slag Opmerkingen
1 ♠ start voor de secce ♠H in de dummy.
2 ♥ snit: kleine ♥, via ♥B, voor ♥H. Ben probeert zijn ♥’s te ontwikkelen in plaats

van de ♣-en. Dit is de juiste aanpak, want als je begint met ♣-en ga je
onherroepelijk down.

3 ♠ voor ♠A.
4 ♥A.
5 ♥ naar ♥V.
6 Het begin van de thriller.

♦H. Interessant. Ben raapt zijn hoge ♥ niet op, maar begint eerst met ♦. Zou Ben
nog een fraai afspel in gedachten hebben? Nee. Het zit iets anders in elkaar. Ben
weet dat er nog een ♥ bij de tegenstanders zit, maar realiseert zich niet dat zijn ♥
hoger is.

7 t/m 9 3 rondjes ♦.
Ben gaat het zichzelf moeilijk maken. Maar de tegenstanders krijgen het ook
moeilijk: net als Patrick begrijpen zij ook niet goed wat er gaande is. West gooit 2
♠’s weg en een ♣ (West wil niet ♣A sec zetten).  Oost aan de andere kant zet ♣H
sec en wil niet zijn ♠’s weggooien.

10 ♣4. ♣H bij Oost (zoals hierboven gezegd zat die inmiddels sec).  West is echter
bang dat Oost geen ♠’s meer heeft en om geen enkele risico te nemen neemt hij
♣H met ♣A!

11,  12 West raapt zijn 2 ♠ slagen op.
13 West heeft als laatste kaart nog een ♣ over voor ♣V. Contract!

Griezelig. Patrick kan weer opgelucht
ademhalen. Ben heeft het contract
uiteindelijk toch gemaakt. Het zal alleen
waarschijnlijk nog even duren voordat
Patrick zijn hartslag weer wat gekalmeerd
is.
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Tegen het eind van de dag komt dan
eindelijk een spel langs waar 7♠ in zit.
Alleen, aan geen van beide tafels wordt
slem bereikt:

♠ A96
♥ A
♦ AHV6
♣ A9643

♠ 84
♥ 10964
♦ 8754
♣ VB8

N
W      O

Z

♠ 1053
♥ HV32
♦ B3
♣ 10752

♠ HVB72
♥ B875
♦ 1092
♣ H

Bij ons aan tafel gaat het bieden als volgt:

Noord Oost
Marianne

Zuid West
Bron

2♦1

2ZT3

4♠

pas
pas
pas

2♥2

3♠
pas4

pas
pas
pas

1 = Noord besluit deze sterke hand via een
semi-forcing opening te verkopen.
2 = Relay. Niets bijzonders te melden
(alhoewel je volgens mij tegenover een
semi-forcing bij je partner toch best wel
slemvisioenen krijgt en rustig je schoppens
kunt bieden).
3 = Eerst besluit Noord zijn hand niet als
een ZT collectie te verkopen (anders had
hij gewoon 2ZT kunnen openen), maar nu
is het opeens wel een ZT-achtige hand?
Niet erg consequent.

4 = Ondanks dat partner een fit aangeeft
wil Zuid nog steeds geen slem poging
ondernemen.

Patrick en Ben beginnen het bieden een
stuk beter:

Noord
Ben

Oost Zuid
Patrick

West

1♣1

2♦
4♠3

pas
pas
a.p.

1♠
2♥2

pas
pas

1 = Volledig juist begint Ben rustig met
zijn vijfkaart klaveren. 1♣ wordt toch niet
uitgepast en later kan je rustig reverse de
ruitens bieden.
2 = 4de kleur, forcing. Belooft in ieder
geval een vijfkaart schoppen.
3 = Ben zou nu rustig 3♠ kunnen bieden:
driekaart schoppen mee, forcing en
geïnteresseerd in slem. Met 4♠ is het
echter afgelopen.

Zodoende kost het spel niets, maar levert
het ook niets op.

In tegenstelling tot de 1ste helft hebben we
de 2de helft gewonnen met een kleine
40 impen verschil. En dat is uiteindelijk
goed voor een 22-8 overwinning.

Inmiddels is bekend geworden dat de
nummer 1 in onze poule heeft gewonnen
van de nummer 3 in de poule, waardoor
wij nog maar 10 punten van de 1e plaats in
de poule af staan en het verschil met de
nummer 3 is opgelopen tot 31 VIP's. Het
pluche van de top twee begint steeds
comfortabeler aan te voelen. Volgende
week mogen wij tegen de nummer 3
aantreden. Ben benieuwd……
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Over  L imburgers…

Dries Van den Eynde

Na het verlies tegen West-Limburg vorige
week, moesten we de laatste speeldag van
de heenronde opnieuw tegen een
Limburgse ploeg. We moesten immers
naar Leopoldsburg. De ploeg stond juist
boven ons en wilden we de aansluiting met
de top niet verliezen, mocht er deze week
niets mis gaan.

Vorige week hadden we de match zowat
weggegeven in de eerste twee giften. Na
gift 2 stonden we reeds 25 IMP’s achter.
We verloren uiteindelijk met een goede 30
IMP’s, de basis was dus al in de eerste
twee giften gelegd… Dit zou ons deze
match NIET gebeuren.

En kijk, vanaf gift 1 ging het al goed.
Terwijl onze sympathieke tegenstanders in
de open zaal 1ZT speelden en maakten,
speelde Marijke 2ZT gemaakt met een
overslag! Goed voor 2 IMP’s winst en dat
al vanaf gift 1! Deze keer zou het goed
komen…

Twee IMP’s, ’ t is een start, maar het kan
beter, natuurlijk. In gift 2 krijg ik niet
kwetsbaar tegen kwetsbaar, volgende
collectie in handen:

♠ 84
♥ B93
♦ B
♣ VB87542

Misschien geen “monster”  maar toch 13
kaarten… Partner opent in eerste hand met
1♠. Zuid dubbelt direct. Volgens het
systeem kan ik nu 3♣ bieden, wat lang en
zwak belooft. Ik ben echter niet 100%
zeker van het bod, ik heb het namelijk nog
nooit meegemaakt zolang ik dit systeem
toepas. Ik heb schrik dat ik wel eens een
splinter zou kunnen beloven, waarmee ik
dan een sterk hand, fit in schoppen en kort

in klaveren aangeef. Ik besluit daarom
maar een rondje te passen, de bieding is
immers nog niet afgelopen… De bieding
gaat als volgt verder:

West
Dries

Noord Oost
 Marijke

Zuid

pas
pas
??

pas
2♦
3ZT

1♠
pas
pas

dbl.
2♥
pas

De tegenpartij is dus zonder problemen in
3ZT geraakt en het lijkt er wel op dat het
geen probleem zal geven om dit contract
binnen te rijden. Niet kwetsbaar tegen
kwetsbaar en onder het motto: “Elke
zevenkaart is biedbaar”  bied ik dan maar
4♣, wat zoals verwacht door Noord wordt
gedubbeld. Tot daar loopt alles volgens
plan, de dummy die op tafel komt is echter
minder goed nieuws: elf punten met een
chicane klaveren…

De volledige gift:

Gift 2 ♠ AVBT
♥ 64
♦ T852
♣ T63

♠ 84
♥ B93
♦ B
♣ VB87542

N
W      O

Z

♠ H9762
♥ T87
♦ AH943
♣ -

 ♠ 53
♥ AHV52
♦ V76

 ♣ AH9

Zoals je kan zien ligt 3ZT voor Noord-
Zuid over tafel, maar…, zij zitten niet in
3ZT, ik in 4♣ gedubbeld!
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Hoe het contract gespeeld wordt is
waarschijnlijk minder interessant, het
resultaat was en bleef 5 down, welliswaar
niet-kwetsbaar maar toch voor 1100. Toen
Raf en Aloïs er nog eens 200 bijdeden (2♥
twee down), kwamen we op een totaal van
–1300, toch goed voor 16 IMP’s verlies.
Al goed dat we al 2 IMP’s in het goede
kolommetje hadden staan…

Vanaf dan gaat het verhaal gelukkig toch
iets anders als vorige week. We laten het
niet aan ons hart komen, we blijven
gewoon rustig verder bridgen en in gift 3
staat het geluk al aan onze kant.

Ik open in tweede hand met 1ZT terwijl
Marijke volgende hand heeft:

♠ B54
♥ AT93
♦ 532
♣ V42

Normaal zou Marijke passen met haar 4-3-
3-3 verdeling en 7 HP. De bieding gaat
echter iets anders:

West
Dries

Noord Oost
 Marijke

Zuid

1ZT
pas
3ZT

dbl.1

pas 3

pas

pas
2ZT4

pas

pas
2♣2

pas

1 = DONT: belooft een lang onbekende
kleur.
2 = Verplicht.
3 = Noord belooft dus een lange
klaverenkleur.
4 = Marijke wil geen 2♣ laten spelen en
biedt met haar 7 punten 2ZT.

“Dankzij”  de tussenbieding komen we dus
in 3ZT terecht.

De volledige gift:

Gift 3 ♠ T82
♥ 8
♦ B98
♣ ABT765

♠ AH7
♥ HB742
♦ H64
♣ H8

N
W      O

Z

♠ B54
♥ AT93
♦ 532
♣ V42

 ♠ V963
♥ V65
♦ AVT7

 ♣ 93

Na hartenstart wordt 3ZT gemaakt. Merk
trouwens op dat het 4♥ contract, met toch
een negenfit harten, volledig kansloos is,
zelfs als je ♥V vindt. Ook daar zijn we dus
veilig uitgebleven. Dank je, Dame
Fortuna. De tegenpartij zit inderdaad
slechts in 1ZT, zodat deze gift ons direct
terug 9 IMP’s opbrengt.

In gift 8 spelen wij rustig 2♦ +2, terwijl de
tegenstanders in 3ZT zitten, voor twee
down (+6 IMP’s), in gift 9 zitten onze
tegenstanders in 6♠, wat twee down gaat
(+11 IMP’s), in gift 10 maakt Marijke
rustig 3♣, terwijl de tegenstanders in
hetzelfde contract ééntje down gaan
(+5 IMP’s). Zo bouwen we stilaan aan een
kleine maar verdiende voorsprong…

Gift 13 is een “specialeke” . Ik heb 16
mooie punten in handen gekregen:

♠ 53
♥ AH9854
♦ V97
♣ AH

Na de 1♦ opening in Noord antwoordt
Zuid met 1♠. Met mijn 16 HP, maar met
♦V voor de ruitenopening, bied ik rustig
2♥ tussen.  Noord past, waarop Zuid 3♠
biedt. Noord maakt de manche vol. Dubbel
je ?
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Na de vorige match (5♦ gedubbeld voor
+1 kostte toen 950) blijf ik maar wat
rustiger en pas. De volledige gift:

Gift 13 ♠ 7
♥ T32
♦ AHBT32
♣ V95

♠ 53
♥ AH9854
♦ V97
♣ AH

N
W      O

Z

♠ HBT4
♥ 7
♦ 865
♣ T8742

 ♠ AV9862
♥ VB6
♦ 4

 ♣ B63

Na ♥H en ♥A ligt de hartenintroever
open. Eerst nog even ♣A en ♣H
incasseren, zodat ook ik nog een introever
in klaveren krijg. Als Marijke uiteindelijk
met ♠HBT nog een troefslag maakt, gaat
het contract 4 down! Misschien was de
dubbel toch te overwegen geweest… Als
Raf en Aloïs in de andere zaal 4♥ in Oost-
West down spelen, komt er nog 200 bij,
voor een totaal van 12 IMP’s op deze gift !

In de laatste giften van de eerste ronde
geven we nog wat af, we missen onder
andere een 4♥ contract, maar we kunnen
de eerste helft toch afsluiten met een
voorsprong van 12 IMP’s.

Ook in de tweede helft gaat het goed. In
gift 17 zitten we nog iets te hoog in 4♥, en
in gift 23 laten we de tegenpartij twee
deelscores noteren, maar voor de rest
schrijven we vooral in onze kolom. Zonder
veel spectaculaire giften, telt de score toch
mooi aan. In gift 24 mag Raf door enkele
foutjes van de tegenpartij een onmogelijke
3ZT maken, maar voor de rest is het vooral
het secure bieden en het knappe tegenspel
van de vier spelers dat opbrengt.

Opmerkelijk is dat in vier giften in de
tweede helft de Lierse ploeg in een
deelcontract eindigt, terwijl onze
tegenstanders van Leopoldsburg door-
bieden tot manche, wat down gaat. Ook in
een viertallenmatch kan het opbrengen om
te passen, als de manche er niet inzit…

Laten we eindigen met gift 31. Ik zit in
Noord en heb volgende hand :

♠ B
♥ V7654
♦ B76
♣ H972

Marijke opent met 1♠ en herbiedt, na mijn
antwoord van 1ZT, 2♥. Alhoewel ik
slechts zeven punten heb, kan ik met mijn
vijfkaart harten toch niet passen, dus bied
ik maar 3♥. Marijke maakt de manche vol.

Gift 31 ♠ B
♥ V7654
♦ B76
♣ H972

♠ 86
♥ B32
♦ 9842
♣ 8654

N
W      O

Z

♠ HVT32
♥ H
♦ AHVT5
♣ T3

 
 ♠ A9754

♥ AT98
♦ 3

 ♣ AVB

Als Marijke ♥H sec nog vindt, maakt ze
het contract met een overslag. Als onze
tegenstanders deze manche dan weer niet
bieden, kunnen we weer 9 IMP’s
opschrijven voor Lier.

Zo kabbelt de tweede helft rustig verder en
eindigt de tweede helft op 18-48. Lier wint
de match dan ook verdiend met 8-22.
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Na de match schrijven we met zijn allen
nog wat giftjes op � anders kon ik dit
verslag echt niet maken�  en keuvelen we
nog wat met de sympathieke
tegenstanders.

We houden dus aansluiting met de top en
kijken uit naar de terugronde. Volgende

week, de eerste match van deze
terugronde, tegen een… Limburgse ploeg!
We hopen alvast op even toffe
tegenstanders en op een even mooie
overwinning. We hebben immers nog een
revanche te nemen op de Teuten!


