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Kort Verslag:

Eerlijk is eerlijk, de Lierse viertallen hebben ooit betere tijden gekend. Van de vijf ploegen in
competitie kon er geen enkele ploeg een overwinning behalen. Gelukkig zijn er geen zware
nederlagen te noteren… Lier 1 verloor slechts nipt (14-16), spijtig genoeg wel tegen een
directe concurrent voor de voorlaatste plaats (een zakkersplaats). Lier 2 laat dan weer een
mooie kans liggen om zich in de titelstrijd te mengen. Aangezien de eerste in de reeks met
10-20 de boot inging, had Lier 2 vooraan kunnen gaan postvatten. Edoch… ze verloren met
12-18 en zakken terug naar de vierde plaats. Lier 3 en Lier 4 verliezen beiden tegen de
tweede in hun reeks £Lier 3 verliest met slechts 13-17, Lier 4 met 11-19£, matchen die
moesten gewonnen worden als de ploegen nog play-off-ambities hadden. De titelambities
kunnen nu stilaan worden opgeborgen... Niets aan te doen, meedoen is nog steeds
belangrijker dan winnen. Lier 5 tenslotte verloor nipt met 14-16 tegen de derde in hun reeks
maar staan nog steeds 29 VP's voor. Ze kunnen zich opmaken voor de belangrijke match
tegen de eerste, begin januari…

Uitslagen:

8LWVODJ�/,(5��

Genk 2 Squeeze 8 9 21 1. Oostmalle 1 150 5. Hasselt dL 3 117

West-Limburg 3 Oostmalle 1 21 9 2. Squeeze 8 148 6. Lier 1 112

Pieterman 4 Lier 1 16 14 3. West-Limburg 3 139 7. Pieterman 4 110

De Eburoon 1 Hasselt dL 3 18 12 4. De Eburoon 1 124 8. Genk 2 49

8LWVODJ�/,(5��

West-Limburg 2 St. Truiden 1 16 14 1. Oostmalle 2 142 5. Aarschot 1 114

Lier 2 De Teuten 2 12 18 2. West-Limburg 2 139 6. De Teuten 2 111

Begijntje 3 Aarschot 1 10 20 3. Leopoldsburg 1 133 7. St. Truiden 1 101

Leopoldsburg 1 Oostmalle 2 20 10 4. Lier 2 128 8. Begijntje 3 90

8LWVODJ�/,(5��

Forum 5 Westrand 3 11 19 1. Westrand 3 140 4. Lier 3 110

Westrand 5 Lier 3 17 13 2. Westrand 5 129 5. Keerbergen 5 110

Keerbergen 5 Halse 3 9 21 3. Halse 3 125 6. Forum 5 104

8LWVODJ�/,(5��

Haacht Halse 6 10 20 1. Halse 6 148 4. Lier 4 121

Pieterman 9 Lier 4 19 11 2. Pieterman 9 141 5. Westrand 2 99

Westrand 2 Halse 4 22 8 3. Haacht 132 6. Halse 4 68

8LWVODJ�/,(5��

Wobridge 2 Halse 5 25 5 1. Wobridge 2 166 4. Regeo 3 102

Keerbergen 4 Regeo 3 16 14 2. Lier 5 145 5. Halse 5 98

Lier 5 Westrand 4 14 16 3. Westrand 4 100 6. Keerbergen 4 83
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Voor de match van vandaag zouden
Patrick en Ben niet meespelen, zodat de
opstelling Brecht-Eric met Marianne-Bron
is. Dat is allemaal wel leuk en aardig, maar
wie wordt er dan kapitein? Hoezo, wie
wordt er dan kapitein? Ben komt toch
gewoon even langs om zijn team moed in
te praten en ze te behoeden voor jeugdig
overmoed en rariteiten? Dat hoopten wij
ook, maar Ben had dat slimmer bekeken.
Als kapitein heb je namelijk het recht een
vervangend kapitein aan te wijzen. Als
kapitein heb je doorgaans heel veel
rechten, dus dit kan er ook nog wel bij. En
Ben vond het een goed plan om Bron aan
te wijzen als waarnemend kapitein. Dat
kun je doen als echte kapitein. En dat deed
Ben dan ook. Of dit een verantwoorde
keuze is? We zullen zien...

Het feit dat de kapitein niet in hoogst eigen
persoon zich op de hoogte komt stellen
van het wel en wee van zijn team, heeft
voor de spelers een bijzonder prettig
gevolg. De schuldvraag is namelijk al voor
de wedstrijd opgelost. Wat er ook mis gaat
tijdens een wedstrijd, van te laat komen via
natuurrampen naar een eventuele
overwinning, de schuldige is reeds bekend.
En dat is goed. Hoeven we daar na afloop
geen ruzie over te maken. En hebben we
iets om over te schrijven. Ook niet
onbelangrijk. Ik kan me echter voorstellen
dat Ben niet kon overzien wat er deze dag
zo al mis zou gaan…

Omdat Ben zijn spelers inmiddels ook al
langer kent dan 24 uur, had hij voor de
zekerheid mij een mailtje gestuurd met
aanwijzingen voor de beginnend kapitein.
En dat is maar goed ook, want weet ik veel
wat je allemaal mag doen en moet laten als
kapitein. Eens kijken: bidding boxen
klaarzetten, giften klaarleggen, rode
onderleggers en gele wedstrijdformulieren

erbij. Pfoei. Dat ging nog maar net goed.
Gelukkig komen de tegenstanders, zoals
afgesproken, een kwartiertje later, zodat ik
nog wat reservetijd heb. Het blijkt dat je
ook nog het een en ander op die
wedstrijdformulieren moet invullen.
Behoorlijk ingewikkeld allemaal.

Inmiddels zijn de tegenstanders
(Westrand 4) gearriveerd en kunnen we op
de bovenste verdieping van 
W�6FKDHFNEHUW

aan de slag. Op spel 4 komt er een
interessante 3ZT langs:

���$OOHQ ♠ 98
♥ V987
♦ 963
♣ AT73

♠ T53
♥ BT4
♦ B75
♣ HV92

W
Z      N

O

♠ VB642
♥ H63
♦ V42
♣ 65

♠ AH7
♥ A52
♦ AHT8
♣ B84

1RRUG 2RVW
%URQ

=XLG :HVW
0DULDQQH

-
1♠1

1♦
3ZT2

pas
a.p.

1♥

1 = Gezien de kwetsbaarheid is dit een
redelijk onverantwoord bod.
2 = Punten genoeg voor de manche, een
gezonde schoppenstop en geen vierkaart
harten.

Ondanks het schoppenbod van Noord
verzint Zuid toch een kleine klaverenstart.
Dat is natuurlijk een leuk begin: ♣2-♣3-
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♣5-♣8. Maar toen. Je telt 7 topslagen: 2♠,
1♥, 2♦ en 2♣. Nog twee te gaan. Een
derde klaverenslag en een ruitensnit lijken
de voor de hand liggende kansen. ♣B na
voor ♣H van Zuid en …… ♣A gelegd. En
dat is niet goed. Nu ga je met ruiten van
slag (je laat ♦9 rennen naar ♦B van Zuid).
Zuid kan ♣V oprapen, waardoor je ♣10
niet meer kunt bereiken. En zoals het spel
zit kom je dan niet verder dan 8 slagen.
Opmerkelijk is dat Zuid niet met schoppen
start. Doet hij dat wel en houdt hij de
klaveren van de leider een keer op, dan
kan 3ZT nooit gemaakt worden. Zolang
Zuid maar van de hartens afblijft…

Goed dat waren dan 12 impen de deur uit.
Tijd voor het volgende spel… PLOF.
PLOF?! Wat nou PLOF?!? Jawel, het licht
is uitgevallen. En da's niet handig als je
wilt bridgen. Niets aan de hand, wordt ons
verzekerd. Zo gefixed. Niet dus. Na wat
stoelen en tafels omver te hebben gelopen
bemachtigen we één van de zaklantaarns.
Op het eerste verdiep blijkt nog wel licht te
branden. Dat is mooi. Maar de kachel
brandt daar niet. Dat is niet zo mooi.
Bridgen rond het vriespunt. De
tegenstanders vragen zich af of Lier nog
meer van dit soort afleidingsmanoeuvres
heeft om de tegenstanders op het verkeerde
been te zetten.

We gaan verder met koude vingers (maar
er is wel licht):

♠ AT95
♥ HT7
♦ HV9752
♣ -

♠ VB
♥ V93
♦ 63
♣ VBT432

N
W      O

Z

♠ H87643
♥ 854
♦ T84
♣ 5

♠ 2
♥ AB62
♦ AB
♣ AH9876

Onze tegenstanders bieden wat klaveren,
ruitens, hartens en schoppens en eindigen
uiteindelijk in 4♥. Daar komen ze
wonderwel goed weg, want de hartens
zitten 3-3. Eric en Brecht eindigen in 3ZT
waar ze 12 slagen maken. Het spel is
echter een hele leuke 6♦. Helaas aan geen
van beide tafels geboden.

De kachel begint wat warmte af te geven
en dan krijg je dit spel:

♠ VT76
♥ A953
♦ AV6
♣ V9

♠ 943
♥ HV42
♦ B875
♣ H3

Z
O      W

N

♠ AB2
♥ B8
♦ 9432
♣ A876

♠ H85
♥ T76
♦ HT
♣ BT542

De leider (Noord) zit in 1ZT en krijgt een
kleine ruitenstart. Bij een goede
verdediging ga je als leider down (OW
maken altijd 1 schoppen-, 3 harten-, 1
ruiten- en 2 klaverenslagen). Als je dan in
het eindspel door West op tafel geplakt
wordt ga je zelfs 2 down. Hetgeen
gebeurde. Goed voor +8 impen. Het wordt
al iets warmer.

Aan het eind van de eerste ronde staan we
36-35 voor. Brecht en Eric hebben helaas
een 3♠ contract en een 5♠ contract
gedoubleerd die beide potdicht zijn. Dat
kost één of twee impen. Wat een spanning.
Het licht op de bovenste verdieping is
weer in orde gebracht. We besluiten om
met z'n allen weer terug naar boven te
verhuizen. Nieuwe spelletjes, nieuwe
gekkigheden:
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♠ A8643
♥ V5
♦ AT32
♣ VT

♠ HVT97
♥ B82
♦ 965
♣ H5

N
W      O

Z

♠ B5
♥ AH94
♦ B74
♣ A864

♠ 2
♥ T763
♦ HV8
♣ B9732

Via een heel normaal biedverloop (1♠ in
Noord gevolgd door 1ZT in Zuid) wordt
Zuid leider in 1ZT. Een normaal
biedverloop, een op het oog relatief
onschuldig spel, maar een pechvol zitsel.
Na ♠H start vanuit West ga je als Zuid
nooit meer dan 5 slagen maken. Je kunt
♠A pakken en 4 ruitenslagen meenemen,
maar daarna is het gedaan. West houdt de
schoppens en ♣H5 vast en het is over met
het contract.

Tijd voor de volgende…. PLOF! Nee hè,
niet weer PLOF. Jawel, weer PLOF. Weer
het licht weg. Maar troost u, niet helemaal
dezelfde PLOF. Nu is er ook geen licht
meer op het eerste verdiep. Bridgen bij
zaklamplicht blijkt na testen niet haalbaar.
Wat nu? Beneden in de bar verder? Is daar
dan wel licht? Nou, ja en nee. Oh? Er is
wel licht, maar het is meer sfeerlicht. Het
heeft een beetje een oranje gloed. Erg
gezellig. Oranje-achtig licht heeft wel een
nadeel: de rode kleuren beginnen een
beetje op elkaar te lijken. Niet zeuren. In
het donker lijken alle kleuren op elkaar.
Ok, ok, ok. We gaan noodgedwongen
verder in de bar bij sfeerlicht en met
opzwepende muziek. De viertallen-
competitie begint eindelijk op een
kroegentocht te lijken. De tegenstanders
vragen zich af of dit het laatste is uit de
trukendoos van Lier. Ik hoop het. Ik heb er
langzamerhand ook genoeg van.

Meehossend op de muziek het volgende
spel dan maar:

����2: ♠ A6
♥ B982
♦ B732
♣ 854

♠ HB87
♥ H53
♦ AV65
♣ 76

Z
O      W

N

♠ T5432
♥ AV76
♦ HT8
♣ 3

♠ V9
♥ T4
♦ 94
♣ AHVBT92

1RRUG 2RVW
%URQ

=XLG :HVW
0DULDQQH

-
2♣
4♣2

1♦
2♠
pas3

pas
3♣
pas

1♠
3♠1

pas

1 = Met een vierkaart schoppen steun bij
partner en een singleton in de kleur van de
tegenpartij mag je met deze hand best 4♠
bieden.
2 = Een gunstige kwetsbaarheid, een
partner die je klaveren steunt en
tegenstanders die mogelijk op weg zijn
4♠? 5♣ is ook een optie.
3 = Een doubleton in de kleur van de
tegenstanders en een partner die,
weliswaar niet forcing maar toch licht
inviterend 3♠ biedt? 4♠ is het overwegen
waard.

Niets van dat alles echter. Het eindigt in
een saaie 4♣-1. Brecht en Erik weten wel
5♣ te bereiken met de NZ handen, maar
OW bieden nog door tot 5♠. Een pure gok
met twee minimale handen tegenover
elkaar en kwetsbaar tegen niet. Maar je
ziet het: met het gegeven zitsel is 5♠ dicht.
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Nog een laatste spel waar je met de
volgende collectie tegen 3ZT mag starten:

♠ V73
♥ H8754
♦ BT72
♣ H

Een kleine hartenstart? Dat zouden we in
de analyse achteraf allemaal gedacht
hebben. Maar Marianne startte
ongelukkigerwijs (kwam het door alle
verplaatsingen van het ene verdiep naar het
andere, was het iets anders… we kunnen
het niet meer reconstrueren) met ♦B:

♠ 986
♥ V2
♦ AHV6
♣ VT76

♠ V73
♥ H8754
♦ BT72
♣ H

N
W      O

Z

♠ B54
♥ T96
♦ 54
♣ AB842

♠ AHT2
♥ AB3
♦ 983
♣ 953

En daardoor heeft de leider 9 lagen: 4
ruitenslagen (de leider kan ♦T eruit
snijden, aangezien hij door de ♦B-start
weet dat ♦T in West zit), 2 harten- en 3
schoppenslagen (via de dubbele
schoppensnit over Oost). Zuid moet in het
afspel wel op tijd z'n ruiten aanspelen,
want anders gaan deze blokkeren.

Al met al geen lekkere 2e helft die dan ook
eindigt in 23-32 voor de tegenstanders.
Uiteindelijke verliezen we met 14-16 van
Westrand 4. Jammer, maar onze plaats in

de play-offs is nauwelijks in gevaar. We
staan, ondanks deze wedstrijd, nog altijd
29 punten voor op de nummer 3 (dat is
namelijk Westrand 4 waar we zojuist tegen
gespeeld hebben) met nog slechts
2 wedstrijden te gaan. We moeten nog een
keer tegen de nummer 1 in onze poule.
Daar kijken we al met vertrouwen naar uit.

Bijna had ik mijn vervangend
kapiteinsplichten verzaakt. Ben had al
duidelijk geschreven dat ik na afloop van
het spelen de achterkant van het
wedstrijdformulier volledig moest invullen
(het stuk over de systeemkaarten,
voorbehoud en dergelijke). Dat ging nog
goed. Maar wat het verhaal niet vertelde
was dat ik de voorkant van het formulier
van een paraaf moet voorzien. Gelukkig
wees de kapitein van de tegenstanders mij
daar op. Anders hadden we nu toch mooi
onze eerste verwittiging van het seizoen te
pakken gehad. Nu nog de score voor
20:00 uur doorbellen naar Yves. Wat is
Yves z'n telefoonnummer eigenlijk?
Eeeuh…. Heeft iemand een
viertallenboekje bij zich? Helaas niet.
Boven in de bestuurskamer ligt er gelukkig
één. Yves gebeld. Krijg ik zijn phonemail
aan de telefoon. Ok, ik geef zo rap
mogelijk de score door van de eerste
zitting, de tweede zitting en de einduitslag.
Hmmm. Heb ik aan het eind wel duidelijk
verteld wie er nu gewonnen en wie er nu
verloren heeft? Straks denkt Yves dat wij
16 VIP's hebben gescoord en Westrand
14 VIP's. Voor de zekerheid toch nog maar
eens naar Yves zijn phonemail gebeld.
Nog een bericht achtergelaten. Nu moet
het toch duidelijk zijn. Hoop ik. Ik vind
het maar knap ingewikkeld, al die
kapiteinsverantwoordelijkheden. Gelukkig
hebben we Ben.
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Er heeft zich een grote menigte
verzameld voor 7DYHUQH� 6FKDHFNEHUW� op
het Zimmerplein van Lier.   Normaal start
hier rond 20h00 het wekelijkse
bridgetornooi van BC Lier, maar deze keer
staat iedereen buiten te wachten… De
elektriciteit is immers uitgevallen en het is
pikdonker in de taverne. Enkele kaarsen
verlichten de toog, maar het is duidelijk:
hier kan niet gekaart worden. Roger
Goossens vertelt dat de oorzaak een
elektriciteitspanne van Electrabel is, die
tegen acht uur, of iets later, zal opgelost
zijn. Of zit de Mol achter deze “panne”…?

7RI stelt voor om te gaan spelen in de
cafetaria van het Sint-Gummaruscollege in
de Kanunnik Davidlaan, een klein beetje
verder. 5RJHU stapt in zijn auto en spoedt
zich erheen. Dierik stelt voor om in
Kontich te gaan kaarten. 0DUF oppert om
toch nog even te wachten, misschien is het
binnen een kwartiertje opgelost…

5DI gaat naar de werklui die druk bezig
zijn aan de  Gevangenenpoort. Hij krijgt te
horen dat verschillende ploegen zijn
opgeroepen om te komen helpen bij de
elektriciteitspanne. Een kraan is onderweg.
Ze hebben eigenlijk geen idee waar het
probleem ligt en het zal nog minstens twee
uur duren eer het probleem opgelost zal
zijn…

'ULHV belt naar Roger op zijn GSM om te
melden dat er in het 6FKDHFNEHUW niet zal
gespeeld kunnen worden en vraagt naar de
stand van zaken in ‘t college. Roger meldt
dat de cafetaria in het college dicht is maar
dat hij nu in de cafetaria van GH�0RO staat,
het culturele centrum aan de Molbrug!
Daar kan volgens de gerant worden
gespeeld…

Na een kort overleg wordt door de groep
beslist om op dit voorstel in te gaan. Er
wordt uitgelegd waar de Mol kan worden
gevonden en iedereen spoedt zich erheen.

Dries, Tof, Raf en Marc gaan naar boven
om biddingboxen, scorebriefjes en een
inschrijvingspapier te gaan halen. Dries
heeft nog kaarten in zijn auto liggen, die
kunnen gebruikt worden. Onder het licht
van enkele aanstekers, waarbij Marc bijna
zijn vingers verbrandt, wordt in het donker
naar de zaklampen gezocht, die daar voor
de algemene veiligheid steeds hangen, om
te kunnen bijschijnen. De zaklampen
worden gevonden maar slechts één
zaklamp werkt. Bij de anderen blijken de
batterijen ondertussen leeg. Toeval of…?

Uiteindelijk wordt bij het schijnen van de
ene goede zaklamp toch het nodige
verzameld en verdwijnt Tof met de bak
materiaal naar de Mol. Hij kan meerijden
met 0DULMNH en Luc. Dries loopt naar zijn
auto om ook naar de Mol te rijden en de
kaarten mee te brengen.

'RQGHUGDJ����QRYHPEHU����K��

Iedereen is in de Mol geraakt. 0RQLTXH

schrijft met Ludo in. Marc komt ineens tot
de vaststelling dat iemand de loopkaarten
is vergeten mee te brengen…

Dries stapt in zijn auto om de loopkaarten
te gaan halen. In het 6FKDHFNEHUW

aangekomen blijkt de taverne donker te
zijn, zoals verwacht, maar blijkt bovendien
de rolluik naar beneden en de deur op slot!
Waar zijn Roger en zijn crew gebleven…?
Gelukkig laat Dries zich niet te snel uit het
lood slagen en stormt hij de )DJRHPSHO,
het naburige café binnen, waar hij
toevallig of niet, Roger aantreft.
Afgesproken spel…? Roger opent snel de
taverne en geeft Dries de nog werkende
zaklamp zodat de loopkaarten kunnen
worden opgehaald.
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Dries komt terug aan in de Mol. Iedereen
is op hem aan het wachten. Nochtans zijn
de kaarten aanwezig, zijn er biddingboxen,
scorebriefjes, er kan rustig gekaart worden.
Iedereen weet toch dat in ronde 1 paar 1
tegen 2 de giften 1-4 speelt, enzovoort,
enzovoort. Daar heb je geen loopkaarten
voor nodig. Toch blijkt niemand op het
idee gekomen te zijn om het tornooi toch
al maar te starten…

Vijf minuten later kan er dan toch gestart
worden met bridgen. Alhoewel toch moet
gemeld worden dat de kaarten verdacht nat
en klam aanvoelen. Is ook al met de
kaarten geknoeid…?

9ULMGDJ����QRYHPEHU����K��

Het tornooi is afgelopen. Dries is tijdens
zijn bye-ronde thuis een laptop gaan halen
waarop Brigitte geïnstalleerd is. Het is nog
maar een kwestie van een tiental minuutjes
eer de uitslag klaar is en deze avond dan
toch tot een einde komt.

Tot blijkt dat de tornooischema’s niet meer
in de computer zitten. Wie heeft die
tornooischema’s van de computer gewist?
Hebben ze er eigenlijk ooit wel
ingezeten…? Slotsom blijft hetzelfde, er is
geen uitslag die avond…

$IOHYHULQJ� ��� =DWHU�

GDJ� ��� QRYHPEHU�

��K��

Op de zolder spelen twee
Lierse ploegen hun viertallenwedstrijd.
Lier 5 bestaat uit Brecht en Eric en uit
Bron en Marianne. Lier 2 speelt achter
schermen (toch, toch!) tegen De Teuten 2,
waar ze in de heenronde zwaar tegen
verloren hadden. Een revanche was op zijn
plaats. Open speelt kapitein Raf met $ORwV,
gesloten zitten Marijke en Dries.

Marijke en Dries beginnen met gift 9. De
eerste giften gebeurt er niet veel. In gift 12
komen de Teuten in een verkeerd 2ZT
contract terecht (6 IMP’s voor Lier) en in
gift 15 komen  Dries en Marijke via een
mooie bieding in een 3♣ contract terecht,
terwijl in de open zaal geëindigd wordt in
2♠, wat twee down gaat. Opnieuw 6
IMP’s voor Lier.

Voor de eerste opwinding moeten we
wachten tot gift 16. Dries heeft volgende
monster in handen gekregen:

♠ AH9864
♥ AVT32
♦ H6
♣ -

Partner Marijke opent in eerste hand met
2♦ multi, wat een zwakke twee Majeur of
een sterke hand belooft (23-24 HP en ZT
verdeling of semi-forcing mineur). Dries
biedt 2ZT, ondervragend, waarop Marijke
antwoordt met 3♦, wat nu een minimale
zwakke twee in schoppen belooft. Dit
wordt door Noord gedubbeld. Wat nu?

Dries gaat lang in de “denktank”, zoals
Tof zo mooi zegt, en komt tot de
constatering dat hij er nooit achter kan
komen of Marijke de goede kaarten heeft.
Ruiten heer zal wel goed zitten, maar als
Marijke punten in klaveren heeft zijn die
waardeloos en veel punten heeft ze al niet.
Hij besluit nogal laf om 4� te leggen, wat
wordt uitgepast.

:HVW

0DULMNH

1RRUG 2RVW

�'ULHV

=XLG

2♦
3♦

pas
dbl.

2ZT
4�

pas
a.p.

De volledige gift:
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*LIW��� ♠ -
♥ B84
♦ VT9875
♣ HB76

♠ VBT732
♥ 7
♦ B43
♣ V83

N
W      O

Z

♠ AH9864
♥ AVT32
♦ H6
♣ -

 ♠ 5
♥ H965
♦ A2

 ♣ AT9542

Dankzij de singleton harten bij Marijke en
na de uitkomst in Zuid met ♦A, wordt vlot
4�+2 gemaakt…

Eigenlijk had Dries toch in 6� moeten
zitten. In plaats van 4� te bieden, had hij
beter 4♣ geboden, wat schoppenfit
aangeeft en klaverencontrole. Nadat
Marijke 4♥ had geantwoord, controle
harten, kon hij met een gerust gemoed 6�
bieden. De vraag blijft natuurlijk of Zuid
in dat geval nog steeds ♦A zou gestart
zijn. Hij kon er toch van uitgaan dat Oost-
West zeker een ruitencontrole zou hebben,
en was misschien gewoon  kleine
schoppen gestart, waarna 6� kansloos is…
De Zuidspeler bevestigde dat hij niet ♦A
zou starten tegen 6� maar ook dat is
natuurlijk “praat achteraf”. We zullen het
nooit weten. De harde realiteit is 4�+2 in
beide zalen, want in de open zaal ging de
bieding en de uitkomst zeer gelijkaardig,
voor een nulgift.

De giften worden gewisseld, de eerste acht
giften is er dus niet veel gebeurd, licht
voordeel voor Lier 2 en dan..

=DWHUGDJ����QRYHPEHU����K��

…gaat het licht uit, letterlijk, wel te
verstaan. Ongetwijfeld heeft de Mol terug
toegeslaan. Was Dries nu niet net naar het

toilet geweest? En komt Roger gewoon
kijken in de open zaal…?

De meeste zaklampen werken nog steeds
niet, die ene zaklamp die werkte, ligt
trouwens niet meer boven, maar het is nog
dag en in de schemering gebeuren er geen
ongelukken. Gelukkig heeft de Mol in het
midden van de dag zijn werk niet zo
grondig kunnen doen: op de eerste
verdieping werkt de verlichting nog. Dus
verhuizen de bridgers met al hun hebben
en houden, maar natuurlijk zonder de
schermen to scherm or not to scherm,
the story continues… naar de eerste
verdieping. Het is er wel koud maar daar
verhelpen de kachels gelukkig snel aan.

Ondertussen zijn we bij gift 2 (remember?)
aangeland. Dries zit in eerste hand en
opent met 12 punten 1♦. De bieding gaat
verder als volgt:

:HVW

0DULMNH

1RRUG 2RVW

�'ULHV

=XLG

rdbl.1

1ZT
dbl.2

pas
1♥
pas
pas

1♦
pas
pas
?

dbl.
pas
2♥

1 = belooft 8+ HP, en geeft interesse aan
in gedubbeld tegenspelen.
2 = voor straf.

Wat doe je met zijn hand?

Zijn partner heeft slechts 1ZT geboden na
het 1♥ bod en wou dus niet 1♥ gedubbeld
tegenspelen én is gelimiteerd. Hij vindt
zijn hand toch maar zeer plat en wil niet
het risico lopen op 2♥ gedubbeld en
gemaakt voor de tegenpartij, wat een
manche scoort. Hij besluit dan maar om
3♣ te bieden, wat prompt wordt gedubbeld
door Zuid en verder wordt uitgepast
Doet dit iemand denken aan een vorige
match waar hij in gift 2 in 4♣ gedubbeld
zat voor een paar slagen te kort…
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Na de uitkomst met ♥A komt dummy op
tafel met een vierkaart harten én een
vierkaart klaveren:

♠ H3
♥ B943
♦ 963
♣ AV62

Misschien is dit nog niet hopeloos… tot
blijkt dat Zuid een 5-kaart troef tegen
heeft. De volledige gift:

*LIW�� ♠ T872
♥ HT875
♦ HT84
♣ -

♠ H3
♥ B943
♦ 963
♣ AV62

N
W      O

Z

♠ VB6
♥ V
♦ AVB75
♣ 9875

 ♠ A954
♥ A62
♦ 2

 ♣ HBT43

Dries kan ongetwijfeld slechts één down
gaan, maar hoopt op een onwaarschijnlijke
doubleton ruiten bij Zuid om zijn contract
toch te maken… en gaat nu twee down.
Anderzijds blijkt dat door het bizarre zitsel
2♥ in cross-ruff steeds gemaakt kan
worden. Dus toch een goede beslissing…?
Wat er ook van zij, gift twee kost ons deze
keer slechts 9 IMP’s, er is dus verbetering
te merken sinds de vorige twee matchen.
Misschien kan tegen het einde van de
competitie gift 2 nog wel eens opbrengen?

In gift 4 gaan Raf en Aloïs mooi in
verdediging met 5♣ tegen een kwetsbare
4♥ en in gift 5 maakt Dries zijn foutje
goed door een 4♠ contract binnen te
loodsen, wat in de open zaal down wordt
gespeeld. Na de eerste helft staat Lier dan

ook voor met 26-22. Het is niet veel, maar
liever 4 IMP's voor dan 4 IMP's achter…

$IOHYHULQJ� ��� =DWHU�

GDJ� ��� QRYHPEHU�

��K��

Dries is ondertussen nog even
naar boven geweest, om zijn jas te halen
(?), en heeft gemerkt dat de lichten boven
terug werken. Hij stelt dan ook voor om
terug boven te gaan spelen, waar het toch
gezelliger is en waar de schermen staan.
Kapitein Raf is direct akkoord. Dries moet
nog even aandringen bij de spelers van
Lier 5, het is een beetje zot om in vier
zalen de verwarming te laten draaien, maar
uiteindelijk verhuist iedereen terug naar de
tweede verdieping voor een boeiende
tweede helft…

De eerste gift van de tweede helft gaat het
al mis bij Dries en Marijke. Dries heeft
volgende mooie veertien punten gekregen:

♠ 972
♥ T
♦ AHVB9
♣ HBT5

De bieding gaat als volgt:

:HVW

0DULMNH

1RRUG 2RVW

�'ULHV

=XLG

dbl.1

pas

1♥
3♥
pas

2♦
4♣2

dbl.3

2♥
4♥
a.p.

1 = Belooft de twee andere kleuren OF
10+ HP en een driekaart ruiten. Marijke
wil gerust 3♦ spelen, maar stelt voor om
in een andere kleur (waarschijnlijk vooral
schoppen) te spelen.
2 = Dries vindt de schoppen niet echt
interessant, maar als partner op drieniveau
wil spelen, wil hij met zijn overwaarde wel
4♣ of 4♦ proberen.
3 = Nu kan het wel weer.
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*LIW��� ♠ V6
♥ AHV987
♦ 32
♣ A76

♠ A853
♥ 65
♦ 854
♣ 9843

N
W      O

Z

♠ 972
♥ T
♦ AHVB9
♣ HBT5

 ♠ HBT4
♥ B432
♦ T76

 ♣ V2

Zoals je kan zien, ligt 4♥ over tafel. De
dubbel van Marijke was aan de lichte kant,
de dubbel van Dries is niet goed: tien
punten zitten in ruiten, wat slechts één slag
oplevert. Als Raf en Aloïs in de open zaal
in 3♥+1 zitten, kost de gift 9 IMP's.

Niet getreurd, er zijn nog 15 giften te gaan.
In gift 28 missen Dries en Marijke een 4�
contract, maar ook in de open zaal wordt
dit niet geboden, zodat we bij gift 31
belanden. De Teuten zijn na een korte
1ZT-3ZT bieding in 3ZT terecht gekomen.
Marijke moet starten van volgende hand:

♠ A4
♥ HV82
♦ 432
♣ AVT8

Marijke vindt subliem de enige start
waarmee het contract down gaat, namelijk
♥V (of ♥H).

De volledige gift:

*LIW��� ♠ T72
♥ 63
♦ AHT987
♣ 75

♠ A4
♥ HV82
♦ 432
♣ AVT8

N
W      O

Z

♠ B963
♥ T9754
♦ 5
♣ 432

 ♠ HV85
♥ AB
♦ VB6

 ♣ HB96

Dries is echter niet echt aan het opletten,
ziet de vierkaart harten bij partner niet en
signaleert de uitkomst fout af met ♥2!
Daarna loopt het mis. De leider incasseert
zijn zes ruitenslagen en speelt schoppen
naar ♠H. Aangezien Dries de hartens heeft
afgesignaleerd, durft Marijke als ze aan
slag komt met ♠A geen harten meer na te
spelen, uit vrees het contract weg te geven.
Ze incasseert nu ♣A, waarop Dries de
downslag in harten weggooit. De laatste
twee slagen zijn voor de leider met ♣H en
�H, zodat het 3ZT toch gemaakt wordt…
In de open zaal vindt de tegenpartij de
juiste uitkomst niet, zodat ook Raf en
Aloïs het 3ZT contract maken, maar toch
blijft het spijtig, het had dankzij de
schitterende uitkomst een mooie swing
kunnen zijn…

In gift 32 stomen de Teuten in de gesloten
zaal rustig door naar 6♦. Dummy komt op
tafel en dan…

=DWHUGDJ����QRYHPEHU����K��

…wordt het opnieuw donker. The Mole
Strikes Again… Terwijl iedereen bij het
licht van enkele aanstekers zijn
biddingboxen bijeenzoekt, checkt Dries de
eerste verdieping. Echter, ook daar is het
donker! Dus zoeken we maar verder. Raf
en Aloïs kunnen verder blijven spelen
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onder de noodverlichting en ook in het
bureautje brandt er nog wat licht. Roger is
ondertussen verdwenen…

Gelukkig blijkt even later dat in het café
nog wat lampen op halve kracht branden.
Dus trekken drie tafels naar beneden,
opnieuw met matjes, biddingboxen, giften
en andere benodigdheden…

Beneden blijkt dat het 6♦ contract ten
dode is opgeschreven. De volledige gift:

*LIW��� ♠ HT7
♥ 2
♦ AB64
♣ AHB53

♠ 9
♥ AT9876
♦ T853
♣ 82

N
W      O

Z

♠ V85432
♥ 54
♦ V
♣ VT94

 ♠ AB6
♥ HVB3
♦ H972

 ♣ 76

Toch nog de bedenking of het misschien
de bedoeling was van de Mol om de
Teuten voor deze slechte gift te behoeden
en de match voortijdig te beëindigen…?
Spijtig genoeg zitten ook Raf en Aloïs in
deze kleine slem, zodat geen plusscore kan
worden opgeschreven.

Gift 17 en 18 kunnen geen redding
brengen voor Lier, wel integendeel. In gift
17 zitten de Teuten in de gesloten zaal in
3ZT:

*LIW��� ♠ A9
♥ A984
♦ 986
♣ HT53

♠ 6532
♥ 7632
♦ AVB3
♣ V

N
W      O

Z

♠ BT8
♥ VB
♦ H2
♣ 98642

 ♠ HV74
♥ H5
♦ T754

 ♣ AB7

Als ♣V sec valt zijn de negen slagen voor
het oprapen. Raf en Aloïs blijven met hun
24 HP en hun verdeelde handen
begrijpelijk in 2ZT steken…

En in gift 18 antwoordt de Noordspeler
met 4 punten op een opening van partner
Zuid, zodat ze in het 2♠ contract terecht
komen. In de open zaal wordt in Oost-
West 2♥  gespeeld. Ook dit kost 8 IMP’s.

Tot slot nog gift 24. Hier komen Dries en
Marijke met 24 HP in 3ZT terecht, terwijl
in de open zaal de tegenpartij in 1ZT blijft
steken.

*LIW��� ♠ T872
♥ AH
♦ 874
♣ 9542

♠ AHV3
♥ 543
♦ A92
♣ HT6

N
W      O

Z

♠ 954
♥ BT6
♦ VT3
♣ AB87

♠ B6
♥ V9872
♦ HB65
♣ V

Een analoge situatie als gift 17, maar hier
blijkt 3ZT ééntje down te gaan. In totaal
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kosten deze twee analoge giften ons 10
IMP’s, toch ook een beetje pech dus…

=DWHUGDJ����QRYHPEHU����K��

Raf heeft net op tijd de uitslag kunnen
doorbellen, dat heeft de Mol dan toch niet
kunnen verhinderen. Het uiteindelijke
verdict is een eigenlijk logisch 12-18
verlies. Lier 2 heeft zijn score van de
vorige match tegen de Teuten verdubbeld,
maar of ze hiermee tevreden moeten zijn,
is nog maar de vraag.

Ze laten het niet aan hun hart komen en
drinken nog iets in het café. Roger is
ondertussen terug komen opdagen en
drinkt onschuldig een Dentergemse mee.
Ook Monique is binnengevallen, terug van
Pieterman. Ze weet van niets. Marc is nog
niet terug van Pieterman, en ook Tof, die
nochtans had aangekondigd zeker langs te
komen, heeft zich heel de namiddag niet
laten zien…?

Om 20h40 moet Dries plots weg, “naar
een feestje” zegt hij zelf…

ZRUGW� RQJHWZLMIHOG

YHUYROJG���
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