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Uitslagen BC Lier tijdens de vierde speeldag 
 
Lier 3 blijft het voortreffelijk doen en wint deze keer overtuigend van Regeo 2. Ze staan 
ondertussen tweede in hun reeks, een plaats die recht geeft op promotie. Volhouden zo! De 
liga-ploegen beleefden een eerder ongelukkige speeldag. Lier 1 verloor licht en zakt hierdoor 
naar de voorlaatste plaats, echter op slechts een zucht van de vierde. En Lier 2 ging nogmaals 
de boot in. Ze blijven hangen op de 7de plaats en hebben nu al 11 punten achterstand op de 
6de. Er komen gelukkig nog matchen. De ploegen uit tweede District tenslotte hebben twee 
speeldagen achter de rug. Lier 5 heeft spijtig genoeg zijn prachtige reeks van de eerste drie 
speeldagen niet kunnen doortrekken en moest in de vierde speeldag zijn eerste nederlaag 
incasseren. Na het gelijkspel in speeldag 5, zakken ze van de eerste naar de zesde plaats. 
Lier 4 blijft het goed doen en rukt na twee nieuwe overwinningen op naar de tweede plaats. 
Rustig voortdoen en een promotie ligt in hun bereik!  
 

LIER 1  LIGA 1D           
        27 4 11 18 8 15 22 29 6 10 17 24 31 7
W.-Limburg 3 - Lier 1 18 - 12  Ter Elst 1 11 19 23 23            76
Ter Elst 1 - Pieterman 4 23 - 7  Genk 1 19 16 12 21            68
St. Truiden 1 - Regeo 1 10 - 20  St. Truiden 1 25 11 18 10            64
De Eburoon 1 - Genk 1 9 - 21  Regeo 1 19 11 7 20            57
       De Eburoon 1 11 15 22 9            57
       W.-Limburg 3 1 19 18 18            56
       Lier 1 19 14 8 12            53
       Pieterman 4 11 15 0 7            33
LIER 2  LIGA 1C           
        27 4 11 18 8 15 22 29 6 10 17 24 31 7
Reinaert 1 - Pieterman 5 20 - 10  Squeeze 8 25 25 12 16            78
Riviera 6 - Oostmalle 3 17 - 13  Herakles 2 20 15 18 22            75
Lier 2 - Herakles 2 8 - 22  Opwijk 1 21 20 14 14            69
Squeeze 8 - Opwijk 1 16 - 14  Reinaert 1 17 15 16 20            68
       Riviera 6 10 10 19 17            56
       Pieterman 5 9 21 11 10            51
       Lier 2 13 0 18 8            39
       Oostmalle 3 4 9 12 13            38
LIER 3   DISTRICT 1           
        27 4 11 18 8 15 22 29 6 10 17 24 31 7
Wobridge 1 - Forum 4 25 - 2  Westrand 2 25 19 23 23            90
Westrand 2 - Pieterman 9 23 - 7  Lier 3 21 19 14 24            78
Lier 3 - Regeo 2 24 - 6  Pieterman 9 25 25 16 7            73
Pieterman 10 - Keerbergen 3 8 - 22  Wobridge 1 9 16 15 25            65
       Keerbergen 3 15 11 15 22            63
       Regeo 2 5 14 18 6            43
       Pieterman 10 3 11 12 8            34
       Forum 4 15 4 7 2            28
LIER 4 & LIER 5  DISTRICT 2           
        27 4 11 18 25 8 15 22 29 6 10 17 24 31 7
Westrand 3 - Halse 3 17 - 13  Keerbergen 4 21 22 12 23 24           102
Halse 4 - Westrand  4 0 - 18  Lier 4 19 19 - 18 25           101.2
Halse 5 - Westrand 5 25 - 1  Haacht 3 - 19 24 10 24           96.2
Forum 5 - Haacht 3 20 - 10  Halse 5 18 16 17 25 15           91
Aarschot 3 - Pieterman 11 8 - 22  Westrand 3 11 21 20 17 -           86.2
Lier 4 - Haacht 1 18 - 12  Lier 5 21 25 22 3 15           86
Haacht 2 - Lier 5 25 - 3  Haacht 2 9 25 13 25 13           85
Keerbergen 4 - Pieterman 12 23 - 7  Pieterman 11 13 10 21 22 17           83
Wobridge 2 - Bye     Forum 5 12 14 18 20 16      80
       Halse 3 17 11 6 17 14           65
SPEELDAG 4b       Westrand 5 18 - 25 1 6           62.5
Halse 4 - Lier 4 3 - 25  Aarschot 3 25 9 8 8 12          62
Halse 5 - Lier 5 15 - 15  Haacht 1 1 20 14 12 15           62
Halse 3 - Forum 5 14 - 16  Westrand 4 9 8 9 18 18           62
Westrand 4 - Aarschot 3 18 - 12  Wobridge 2 12 11 10 - 15           60
Westrand 5 - Keerbergen 4 6 - 24  Halse 4 25 5 16 0 3           49
Haacht 2 - Pieterman 11 13 - 17  Pieterman 12 5 0 5 7 6           23
Pieterman 12 - Haacht 3 6 - 24             
Haacht 1 - Wobridge 2 15 - 15             
Westrand 3 - Bye                
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Brave meisjes denken aan Brecht 
Lier 3 - Wobridge 1 

Bron Vos 
 
Een nieuw seizoen en daarmee een nieuw 
gezicht. Het 'oude' Lier 5 is omgeturnd tot 
Lier 3. Ben versterkt dit jaar het 
nieuwe Lier 5 en ter compensatie versterkt 
Hilde Lier 3. Begrijpen jullie dit verhaal 
nog? Voor de niet-puzzelaars onder jullie: 
Lier 3 bestaat dit seizoen uit Brecht-Eric, 
Patrick-Hilde en Marianne-Bron. 
 
Een nieuw seizoen betekent ook een 
nieuwe systeemkaart. Aangezien ons 
systeem op regelmatige basis, lees enkele 
keren per jaar, aan vernieuwing toe is (wij 
begrijpen elkaar wel vaak, maar niet altijd 
en dat vraagt om een herziening van 
bestaande afspraken) en we inmiddels een 
aantal uitgebreidere conventies spelen, 
moeten de nodige systeemafspraken ook 
op onze systeemkaart worden weer-
gegeven. Op het web is de uitgebreide 
systeemkaart van Dries-Marijke beschik-
baar die een fraai voorbeeld geeft van hoe-
het-kan en die je direct kunt gebruiken als 
invulvoorbeeld. Systeemkaart gedownload 
en aangepast aan ons systeem. Enige 
creativiteit was wel nodig, want het bleek 
al snel dat we toch wel het een-en-ander 
aan bijzonderheden hebben. Maar het 
resultaat mag er zijn: een mooie, leesbare 
en overzichtelijke systeemkaart. Met één 
druk op de knop rolt er zo een nieuwe uit 
de printer. Altijd handig als je tegen-
standers minder voorzichtig met je 
systeemkaart omgaan of dringend behoefte 
hebben aan een bierviltje. 
 
Een nieuw seizoen heeft ook tot gevolg dat 
je nieuwe tegenstanders tegenkomt die, 
voor jou, nieuwe conventies spelen. Zo 
werden wij getipt dat men bij Wobridge de 
sterke 1♣-opening hanteert: 1♣ is in de 
regel een 15+ punter in een willekeurige 
verdeling. Een verdediging tegen deze 
conventie is gewenst: het risico bestaat dat 
je of zelf te snel in de bieding komt waarna 

je voor een vermogen wordt opgeknoopt 
of dat je te laat bent en zo een deelscore of 
zelfs een manche kunt missen. Via-via 
werd ons aangeraden het crash systeem 
eens te overwegen als verdediging tegen 
deze sterke 1♣. Op het web staat de 
nodige info over crash en de uitgebreidere 
varianten ervan. We hebben gekozen voor 
het basissysteem met een uitbreiding na 
1♣-pas-1♦-… Altijd leuk, een nieuwe 
systeemafspraak op je systeemkaart. Er is 
niet veel ruimte op de kaart om de 
volledige serie met afspraken rond crash 
weer te geven, maar het staat erop. 
 
Gewapend met onze nieuwe systeem-
kaarten en nieuwe conventie kunnen we 
beginnen aan de eerste carrématch van het 
seizoen tegen Wobridge 1. Helaas moeten 
we direct na het kennismaken een grote 
teleurstelling incasseren: dit paar van 
Wobridge speelt geen sterke ♣-opening, 
maar 'gewoon' Acol. Wat een pech. 
Hebben we zulke mooie afspraken 
gemaakt, kunnen we die niet gaan 
uitproberen op de partner. Zeer spijtig. 
 
Wij in de gesloten zaal, Patrick-Hilde in de 
open zaal (wij roken nog steeds niet, Hilde 
nog steeds). Spel 4 pakt tegen ons 
verkeerd uit: 
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4. W/Allen ♠ B95 
♥ HV65 
♦ 984 
♣ A107 

 

 
♠ V2 
♥ AB103 
♦ B632 
♣ 854 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠ H10743 
♥ 742 
♦ A7 
♣ B93 

 
 

 
♠ A86 
♥ 98 
♦ HV105 
♣ HV62 
 

 
 

Noord 
Wobridge 

Oost 
Bron 

Zuid 
Wobridge   

West 
Marianne 

- 
pas 
1♥ 
3ZT2 

- 
pas 
pas1 
a.p. 

- 
1♣ 
1ZT 
 

pas 
pas 
pas 

 
1 = Ik vind deze hand, in de sandwich, te 

slecht om te noemen. 
2 = Invites zijn toch forcing, dus dan maar 

ineens 3ZT bieden. 
 
Het biedverloop vraagt om een schoppen- 
of ruitenstart en Marianne besluit terecht 
met ♦2 te starten. Met het gegeven zitsel 
heeft de leider altijd 9 slagen door twee 
keer vanuit de hand naar ♥HV in de 
dummy te spelen. Marianne kan haar ♥A 
ophouden, maar ♣A is altijd een entrée. 
Het ophouden van ♦A werkt ook niet, 
omdat de leider dan in de tweede slag 
direct een ruiten vanuit de dummy naar de 
hand zal spelen (♦B is gemarkeerd in 
West na de kleine ruiten start). 
 
Aan de andere tafel vindt de Oost speler de 
hand wel goed genoeg voor een 1♠ 
tussenbod en komen Patrick en Hilde niet 
verder dan 1ZT. Door het tussenbod start 
West tegen 1ZT wel met ♠V, waarna OW 
minimaal 5 slagen maken. 
 
Jammer. Dat zijn 11 impen naar de 
tegenstanders. Marianne pakt in het 

volgende spel 5 impen terug door op 
geraffineerde wijze 2♦ te maken: ♦V zit 
in drieën bij de tegenstander, maar door de 
tegenstanders te strippen en aan het eind in 
te gooien met ♦V is het contract gemaakt. 
 
Gelukkig waren het niet alleen maar 
deelscore spellen: 
 
♠ AVB973 
♥ A73 
♦ 5 
♣ AV10 
 
Je partner opent 1♦ (je speelt majeurs van 
vijf en de langste mineur dus 1♦ is vanaf 
een driekaart). Het is altijd plezant als je 
partner opent en helemaal als je zelf ook 
een bak aan punten hebt. Met 2♠ geef je 
vervolgens een opening aan met een 
speelbare 6+-kaart schoppen. En nu begint 
de pret: 
 
Noord 
Wobridge 

Oost 
Bron   

Zuid 
Wobridge   

West 
Marianne  

- 
pas 
pas 
pas 

- 
2♠2 
4SA5 
6♠7 

- 
pas3 
pas 
a.p.8 

1♦1 
4♣4 
5♦6 
 

 
1 = Vanaf een driekaart. 
2 = Speelbare 6+-kaart, opening. 
3 = Vraagje van Zuid aan Marianne: “Ah, 

ik zie op jullie systeemkaart dat het 
2♠ bod 11-20 punten belooft met 
minimaal een vierkaart ♠-en.” Ehhh, 
pardon?! Hadden wij nu een nette 
systeemkaart verzorgd die uitstekend 
leesbaar is of niet?!? “Ja”, vervolgt 
Zuid, “er staat op jullie systeemkaart 
duidelijk na de 1♦ opening in de 
volgende kolom 2♠ en in de daarop 
volgende kolom 11-20 punten.” Zucht. 
Marianne is een braaf meisje en legt 
zeer kalm uit “Die 2♠ staat in de 
kolom die zich ‘N.D.’ noemt en dat 
betekent dat wij na een 1♦ opening tot 
en met 2♠ negatieve doubletten 
spelen.” “Oh”, is het antwoord van 
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Zuid die niet de indruk wekt de 
inhoud van onze systeemkaart te 
begrijpen. 

4 = Eigenlijk een splinter, maar bedoelt 
als gemengde controle. Het geeft in 
ieder geval aan dat we op weg zijn 
naar slem. 

5 = RKC-Blackwood. 
6 = 1 of 4 van de vijf keycards. 
7 = Marianne heeft of ♠H en dan is ♦A 

buiten, of ze heeft ♦A en dan is er een 
snit te nemen op ♠H.  

8 = Zuid heeft intussen verder gestudeerd 
en heeft ‘4ZT’ gevonden op onze 
systeemkaart. Vraag van Zuid aan 
Bron: “5♦ belooft ♦A?”. Wo! Wat is 
dit!! Is Zuid helderziend geworden?!? 
“Ehhh, Marianne belooft 1 of 4 van de 
vijf keycards, maar ik weet niet zeker 
of ♦A daar bij zit.” Zuid is nog niet 
klaar: “Maar op jullie systeemkaart 
staat duidelijk dat na 4ZT het 
antwoord van 5♦ ♦A belooft.” Zucht. 
Diepe zucht. Het blijft een lastig ding 
zo'n systeemkaart. Kalm blijven. “Nee 
meneer, u kijkt naar onze 4ZT 
opening. Dat is een specifieke 
azenvraag, waarna 5♦ inderdaad ♦A 
belooft. Maar we hebben in de huidige 
situatie helemaal niet te maken met 
een 4ZT opening, maar met 
RKC-Blackwood. Als u wat verder op 
onze zeer duidelijke systeemkaart had 
gelezen was u bij het hoofdstuk 
‘Slembiedingen’ aangekomen en daar 
staat wat 5♦ betekent.” “Oh”, 
repliceert Zuid. Waarschijnlijk heeft 
Zuid het nu opgegeven. 

 
Wat betreft afspelen is het spel ontzettend 
saai en aan beide tafels wordt vlot 6♠+1 
gemaakt: 
 
 
 
 
 
 

   

 ♠ H8 
♥ V9654 
♦ 987 
♣ 832 

 

 
♠ 652 
♥ HB 
♦ AHV632 
♣ H7 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠ AVB973 
♥ A73 
♦ 5 
♣ AV10 

 
 

 
♠ 104 
♥ 1082 
♦ B104 
♣ B9654 

 
 

 
Een laatste interessante gift uit de eerste 
helft is de volgende 3ZT door Zuid te 
spelen: 

 
 

 
♠ VB92 
♥ AH 
♦ B4 
♣ AB432 

 
 

 
♠ A853 
♥ 3 
♦ V1097 
♣ 10876 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠ H1064 
♥ B109765 
♦ H 
♣ V5 

 
 

 
♠ 7 
♥ V842 
♦ A86532 
♣ H9 

 
 

 
Aan beide tafels biedt Oost een keer z'n 
harten, zodat aan beide tafels met ♥3 
gestart wordt. Ik meen een ruiten-klaveren 
dwang tegen West te ontwaren (misschien 
ook wel niet, maar het is al laat), die Hilde 
wel vindt (voor contract) en onze 
tegenstander niet (voor -1).  
 
De ruststand is een gezonde 43-21 in ons 
voordeel. Helaas ben ik aan het eind van 
de eerste helft in een onmaakbare 1ZT 
3 down gegaan waarna ik een beetje 
gefrustreerd was en spijtig genoeg in een 
moment van waanzinnigheid mijn partner 
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de schuld probeerde te geven. Niet slim, 
niet handig en niet meer doen. Gelukkig is 
onze teamcaptain, de enige echte Brecht, 
zoals het een echte teamcaptain betaamt 
langsgekomen om zijn team geestelijk te 
ondersteunen. Tip van Brecht voor de 
tweede helft: doe gewoon zo voort. 
Aanvulling van mij: het ging erg goed in 
de eerste helft dus let niet op mij, denk 
maar aan Brecht. 
 
Er heerst deze dag een vloek op 1ZT 
spelletjes. In spel 18 mag ik wederom een 
1ZT afspelen. De tegenstanders hebben 
samen echter 24 punten. En weer ga ik 
3 down. Blijkbaar niets geleerd van de 
1ZT -3 uit de eerste helft. 
Vanzelfsprekend, dat zul je namelijk altijd 
zien, is het geen 3ZT voor de 
tegenstanders. 
 
Op spel 27 zit Noord aan beide tafels in 
4♠: 

 
 

 
♠ 10 
♥ A9532 
♦ AH9 
♣ VB72 

 
 

 
♠ AB642 
♥ 6 
♦ B105 
♣ A1096 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠ V93 
♥ 1074 
♦ 86432 
♣ H8 

 
 

 
♠ H875 
♥ HVB8 
♦ V7 
♣ 543 

 
 

 
Aan beide tafels wordt vanuit Oost ♠3 
gestart voor ♠A van West. En nu? Aan de 
andere tafel speelt West ♠2 na, waarna het 
contract vlot gemaakt wordt. Er zit echter 
een down variant in. Marianne gaat na het 
nemen van ♠A nadenken en besluit tot een 
klaverenswitch: ♣A. Hele goede switch, 
maar verkeerde klaveren. Na ♣A, klaveren 
voor de ♣H van Oost is het contract alsnog 
gemaakt. Een kleine klaveren (in plaats 

van ♣A) naar ♣H, klaveren na voor ♣A 
en klaveren na getroeft door Oost zou 
1 down zijn geweest. 
 
Een biedprobleem. Passief (houdt u niet 
van spanning in uw leven?) of actief (voelt 
u zich jong en onbezonnen?): 
 
♠ B 
♥ B103 
♦ HB106543 
♣ 87 
 
Noord 
Wobridge 

Oost 
Bron   

Zuid 
Wobridge   

West 
Marianne  

- 
1♠ 
pas 
3♠ 

- 
2♥2 
3♦3 
???5 

pas 
2♠ 
pas 

1♥1 
pas 
3♥4 

 
1 = Majeurs van 5. 
2 = Fit is bieden. De ruiten kunnen nog 

even wachten. 
3 = Het moment om aan partner duidelijk 

te maken dat ik een driekaart harten 
heb en een 6+-kaart ruiten. 

4 = Jouw ruitens interesseren mij niet. 
5 = Grote twijfel: als maat een dubbelton 

ruiten heeft, is 4♦ wellicht een 
interessante uitnemer tegen 3♠….. 
Wat een onzin. Partner heeft zojuist 
gecorrigeerd van 3♦ naar 3♥, dus 
partner ziet een ruitencontract echt 
niet zitten. Maar ja, je bent jong, voelt 
je jong, en biedt dus 4♦. 

 
Dat 4♦ bod lijkt goed: het gaat namelijk 
maar net 1 down. Uiteraard is het een 
slecht bod, want 3♠ is op z'n zachtst 
gezegd onmaakbaar: 
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♠ AV632 
♥ A2 
♦ V92 
♣ 932 

 
 

 
♠ H987 
♥ H8765 
♦ 7 
♣ AV5 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠ B 
♥ B103 
♦ HB106543 
♣ 87 

 
 

 
♠ 1054 
♥ V94 
♦ A8 
♣ HB106 

 
 

 
Marianne had met haar westhand gehoopt 
3♠ te mogen tegenspelen. Altijd leuk als je 
partner dan wegloopt naar 4♦ en je 
teleurgesteld achterlaat. Denk maar aan 
iets anders….. 
 
Na een dag zonder zwakke 2-openingen, 
komt er aan het eind van de dag toch nog 
één voorbij: 

 
 

 
♠ AV 
♥ V10984 
♦ 109 
♣ 10842 

 
 

 
♠ 1072 
♥ A732 
♦ A63 
♣ H63 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠ 64 
♥ H5 
♦ H87542 
♣ AV7 

 
 

 
♠ HB9853 
♥ B6 
♦ VB 
♣ B95 

 
 

 
Noord 
Wobridge 

Oost 
Bron 

Zuid 
Wobridge   

West 
Marianne 

- 
pas 
pas 
a.p. 

- 
3♦2 
4♦4 

2♠1 
pas 
pas 

pas 
3♠3 
5♦5 

 

1 = Zwak. 
2 = Wij spelen de Lebensohl conventie 

tegen zwakke-2-openingen. Dit 
belooft een gezonde 12-14 opening 
met minimaal een vijkaart ruiten. 

3 = Twijfelgeval. Tegenover een 
maximum bij partner wil je in de 
manche zitten, tegenover een 
minimum wordt dat wat lastiger. 
Marianne besluit een poging te wagen 
en vraagt om een schoppenstop voor 
3ZT. 

4 = Minimum, geen schoppenstop. 
5 = Marianne zou kunnen passen op 4♦ 

nu ze weet dat ik een minimale 
opening heb, maar ze had al besloten 
de manche te willen spelen (getuige 
het 3♠ bod) en wie A zegt moet ook B 
zeggen. 

 
Kleine schoppen gestart voor het ♠A van 
Noord en ♠V na. Zuid denkt er even over 
na, en besluit zeer goed de ♠V over te 
nemen met ♠H. Vervolgens ♠B na, de 
♠10 op tafel. En nu is Noord aan de beurt. 
Wat te doen? De slag ligt aan de partner. 
Voortroeven lijkt dus zinloos. Dan maar 
♣2 weg. 
 
Zoals je ziet is voortroeven helemaal niet 
zinloos. Door niet te troeven, kan de leider 
de derde slag laag introeven en met ♦A en 
♦H alle troeven trekken, waarna het 
contract gemaakt wordt. Als Noord wel 
voortroeft, promoveert er een troefslag bij 
Zuid, waarna het contract altijd 1 down 
gaat. 
 
De tweede helft hebben we ook gewonnen. 
In VIP's hebben we met 21-9 gewonnen. 
Dat is een prettig begin van het nieuwe 
seizoen, maar nog veel te vroeg voor grote 
feestjes. Alhoewel, leuk is het natuurlijk 
wel.  
 
Wat we binnenkort nog onder de aandacht 
moeten brengen is het takenpakket van de 
teamcaptain. Zoals al gezegd heeft hij 
uitstekend werk verricht door geestelijke 
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steun te bieden. Met name in de tweede 
helft werden we echter langzaam maar 
zeker overvallen door een dorstgevoel. Als 
captain hoor je daar op te anticiperen door 
je spelers (zeer) regelmatig van drank te 
voorzien. Jammer. Gemiste kans. Als je 
dan halverwege de tweede helft ook nog 
zelf het restant van je boards naar de 

andere tafel moet brengen (het moet 
gezegd: 90% van de boards was wel door 
onze captain gebracht) is het echt tijd voor 
een goed gesprek. De captain heeft zich 
verontschuldigd, want hij zou het druk 
hebben gehad met kibitzen en masseren 
van ons nevenpaar. Wat is 'ie lief, hè? 
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 Uitslagen BC Lier tijdens de vijfde speeldag 
 
Het lijkt wel of de ploegen die op de tweede plaats beland zijn, die recht geeft op promotie, 
ineens schrik hebben gekregen… Zowel Lier 3 als Lier 4 verliezen deze speeldag! Lier 4 
blijft gelukkig nog op de tweede plaats staan, Lier 3 zakt een plaatsje naar stek 3. Niet 
opgeven mannen! En om in het District te blijven, Lier 5, die na speeldag 3 het klassement 
aanvoerde, vergaat het ook niet zo goed. Ze verloren opnieuw en zijn nu naar de negende 
plaats teruggezakt. Ook voor hun is er echter nog niets verloren! De Ligaploegen, die op de 
voorlaatste plaats waren gesukkeld, zijn dan gelukkig weer begonnen met de 
“heropstanding”. Lier 2 wint slechts nipt en blijft op plaats 7, Lier 1 wint dan weer vlot en 
vliegt ineens naar de derde stek. In die reeks lijken de ploegen aan elkaar gewaagd, zodat 
alles nog mogelijk is.  
 

LIER 1  LIGA 1D           
        27 4 11 18 8 15 22 29 6 10 17 24 31 7
Lier 1 - Ter Elst 1 23 - 7  Genk 1 19 16 12 21  25          93
De Eburoon 1 - W.-Limburg 3 17 - 13  Ter Elst 1 11 19 23 23  7          83
Genk 1 - Regeo 1 25 - 2  Lier 1 19 14 8 12  23          76
Pieterman 4 - St. Truiden 1 20 - 10  St. Truiden 1 25 11 18 10  10          74
       De Eburoon 1 11 15 22 9  17          74
       W.-Limburg 3 1 19 18 18  13          69
       Regeo 1 19 11 7 20  2          59
       Pieterman 4 11 15 0 7  20          53
LIER 2  LIGA 1C           
        27 4 11 18 8 15 22 29 6 10 17 24 31 7
Pieterman 5 - Squeeze 8 9 - 21  Squeeze 8 25 25 12 16  21          99
Riviera 6 - Reinaert 1 19 - 11  Herakles 2 20 15 18 22  19          94
Oostmalle 3 - Herakles 2 11 - 19  Opwijk 1 21 20 14 14  14          83
Opwijk 1 - Lier 2 14 - 16  Reinaert 1 17 15 16 20  11          79
       Riviera 6 10 10 19 17  19          75
       Pieterman 5 9 21 11 10  9          60
       Lier 2 13 0 18 8  16          55
       Oostmalle 3 4 9 12 13  11          49
LIER 3   DISTRICT 1           
        27 4 11 18 8 15 22 29 6 10 17 24 31 7
Forum 4 - Pieterman 10 25 - 1  Westrand 2 25 19 23 23  20          110
Westrand 2 - Wobridge 1 20 - 10  Pieterman 9 25 25 16 7  20          89
Pieterman 9 - Regeo 2 20 - 10  Lier 3 21 19 14 24  9          87
Keerbergen 3 - Lier 3 21 - 9  Keerbergen 3 15 11 15 22  21          84
       Wobridge 1 9 16 15 25  10          75
       Regeo 2 5 14 18 6  10          53
       Forum 4 15 4 7 2  25          53
       Pieterman 10 3 11 12 8  1          35
LIER 4 & 
LIER 5 

 DISTRICT 2           

        27 4 11 18 25 8 15 22 29 6 10 17 24 31 7
Halse 3 - Haacht 1 13 - 17  Keerbergen 4 21 22 12 23 24 23          125
Halse 4 - Haacht 2 3 - 25  Lier 4 19 19 - 18 25 13          112.8
Halse 5 - Haacht 3 14 - 16  Haacht 3 - 19 24 10 24 16          111.6
Westrand 3 - Pieterman 11 10 - 20  Haacht 2 9 25 13 25 13 25          110
Westrand 4 - Pieterman 12 20 - 10  Halse 5 18 16 17 25 15 14          105
Wobridge 2 - Westrand 5  23 - 7  Pieterman 11 13 10 21 22 17 20          103
Lier 4 - Aarschot 3 13 - 17  Forum 5 12 14 18 20 16 -      96
Lier 5 - Keerbergen 4 7 - 23  Westrand 3 11 21 20 17 - 10          94.8
Forum 5 - Bye     Lier 5 21 25 22 3 15 7          93
       Wobridge 2 12 11 10 - 15 23          85.2
Uitslag op basis van 6 matchen     Westrand 4 9 8 9 18 18 20          82
       Aarschot 3 25 9 8 8 12 17         79
       Haacht 1 1 20 14 12 15 17          79
       Halse 3 17 11 6 17 14 13          78
       Westrand 5 18 - 25 1 6 7          68.4
       Halse 4 25 5 16 0 3 3          52
       Pieterman 12 5 0 5 7 6 10          33
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Uitslagen BC Lier tijdens de zesde speeldag 
 
Een topdag voor Lier deze speeldag. Met uitzondering van Lier 5, die deze speeldag bye was, 
winnen alle Lierse ploegen. Kort en bondig! Laten we dan maar bovenaan beginnen. Lier 1 
wint en nadert op de koppositie in hun reeks. Lier 2 speelt tegen de directe concurrent voor de 
zesde plaats en wint, spijtig genoeg slechts nipt. Ze blijven voorlaatste, maar dat zal niet lang 
meer duren! Lier 3 wint overtuigend en zouden hun tweede plaats terug innemen, zij het niet 
dat een arbitrage ondertussen in hun nadeel is uitgesproken. Ze gaan echter in beroep, wordt 
vervolgd… Volgende week spelen zij een belangrijke match tegen de koplopers in hun reeks. 
En Lier 4 tenslotte wint tegen de leider in hun reeks ⎯het kan dus duidelijk⎯, maar wordt 
spijtig genoeg langs achter ingehaald en zakt terug naar de derde plaats. De top vier ligt daar 
nu wel heel dicht bij elkaar en we kijken vol spanning uit naar de hun prestatie tijdens de 
volgende speeldag. 
 

LIER 1  LIGA 1D           
        27 4 11 18 8 15 22 29 6 10 17 24 31 7
W.-Limburg 3 - Genk 1 16 - 14  Genk 1 19 16 12 21 25 14      107
Regeo 1 - Pieterman 4 5 - 25  Ter Elst 1 11 19 23 23 7 15      98
Ter Elst 1 - De Eburoon 1 15 - 15  Lier 1 19 14 8 12 23 18      94
St. Truiden 1 - Lier 1 12 - 18  De Eburoon 1 11 15 22 9 17 15      89
       St. Truiden 1 25 11 18 10 10 12      86
       W.-Limburg 3 1 19 18 18 13 16      85
       Pieterman 4 11 15 0 7 20 25      78
       Regeo 1 19 11 7 20 2 5      64
LIER 2  LIGA 1C           
        27 4 11 18 8 15 22 29 6 10 17 24 31 7
Reinaert 1 - Oostmalle 3 15 - 15  Herakles 2 20 15 18 22 19 24      118
Squeeze 8 - Riviera 6 10 - 20  Squeeze 8 25 25 12 16 21 10      108
Herakles 2 - Opwijk 1 24 - 6  Riviera 6 10 10 19 17 19 20      95
Lier 2 - Pieterman 5 16 - 14  Reinaert 1 17 15 16 20 11 15      94
       Opwijk 1 21 20 14 14 14 6      89
       Pieterman 5 9 21 11 10 9 14      74
       Lier 2 13 0 18 8 16 16      71
       Oostmalle 3 4 9 12 13 11 15      64
LIER 3   DISTRICT 1           
        27 4 11 18 8 15 22 29 6 10 17 24 31 7
Pieterman 10 - Westrand 2 10 - 20  Westrand 2 25 19 23 23 20 20      130
Wobridge 1 - Pieterman 9 15 - 15  Pieterman 9 25 25 16 7 20 15      108
Regeo 2    - Keerbergen 3 14 - 16  Lier 3 21 19 14 24 9 20      107
Lier 3 - Forum 4  20 - 10  Keerbergen 3 15 11 15 22 21 16      100
       Wobridge 1 9 16 15 25 10 15      90
       Regeo 2 5 14 18 6 10 14      67
       Forum 4 15 4 7 2 25 10      63
       Pieterman 10 3 11 12 8 1 10      45
LIER 4 & LIER 5  DISTRICT 2           
        27 4 11 18 25 8 15 22 29 6 10 17 24 31 7
Halse 3 - Haacht 2 24 - 6  Keerbergen 4 21 22 12 23 24 23 11      136
Haacht 3 - Halse 4 16 - 14  Haacht 2 9 25 13 25 13 25 24      134
Haacht 1 - Halse 5 17 - 13  Lier 4 19 19 - 18 25 13 19      131.8
Pieterman 12 - Westrand 3 20 - 10  Haacht 3 - 19 24 10 24 16 20      131.8
Westrand 4 - Wobridge 2 9 - 21  Pieterman 11 13 10 21 22 17 20 23      126
Pieterman 11 - Westrand 5 5 - 25  Westrand 3 11 21 20 17 - 10 25      121.3
Keerbergen 4 - Lier 4 22 - 8  Halse 5 18 16 17 25 15 14 13      118
Aarschot 3 - Forum 5 18 - 12  Wobridge 2 12 11 10 - 15 23 25      112
Lier 5 - Bye     Lier 5 21 25 22 3 15 7 -      108.5
       Forum 5 12 14 18 20 16 - 13      108.5
Uitslag op basis van 7 matchen     Aarschot 3 25 9 8 8 12 17 17      96
       Haacht 1 1 20 14 12 15 17 17      96
       Westrand 4 9 8 9 18 18 20 3      85
       Halse 3 17 11 6 17 14 13 6      84
       Westrand 5 18 - 25 1 6 7 7      74.7
       Halse 4 25 5 16 0 3 3 10      62
       Pieterman 12 5 0 5 7 6 10 2      35
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Wieeeeh  
Lier 3 – Forum 4 

Bron Vos 
 
“I'm flying high…” 
“I'm flying right into the sky…” 
“I'm flying high…” 
“Boemboem…boemboem……boem…boem
…boem…boemboem…” 
“Countdown… five… four… three… two… 
one… ZEROzeroZEROzero…” 
“Wieeeeeeeh…” 
“Aaaaahhhhhh…” 
“I'm flying high…” 
“Boemboem…boemboem…boem…boem…
boem… boemboem…” 
“Wieeeeeeeh…” 
“Boemboem…boemboem……boem…boem
…boem…boemboem…” 
“I'm flying high…” 
 
Is 'ie nu helemaal zot geworden? Ja. Van 
de boemboem, de wieeeeh's en al het 
andere. Degenen die de laatste weken in 
't Schaekbert zijn geweest weten waar 
bovenstaande idioterie over gaat. De 
bungy jump. Jawel. De kermis staat voor 
de deur. En waar kermis is muziek. Nou ja, 
muziek. Als je boemboem en soortgelijken 
muziek wilt noemen, mij best. Maar na 
15 minuten dezelfde boemboems te 
hebben gehoord, heb je ruim voldoende 
gehad voor de komende jaren. Maar na 
5 uur heb je meer dan genoeg gehad.  
 
Je zal maar aan het plein wonen. Dat zal 
wel zijn zeker. Je zal maar 5 uur moeten 
bridgen….. 
 
Boemboem…. verkeerde contract… 
boemboem: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. O/NZ  
♠ 765 
♥ AV5432 
♦ 97 
♣ V8 

 
 

 
♠ AVB84 
♥ 976 
♦ H6 
♣ B74 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠ H10932 
♥ H108 
♦ B53 
♣ 63 

 
 

 
♠ - 
♥ B 
♦ AV10842 
♣ AH10952 

 
 

 
 
Noord 
 

 
Oost 
Marianne 

 
Zuid 
 

 
West 
Bron   

- 
2♥ 
4♥3 

pas 
3♠1 
pas 

1♦ 
4♣2 
pas4 

1♠ 
pas 
pas 

 
1 = I'm flying high… Niet inviterend, 

minimaal vierkaart steun. Hinderlijk 
voor de tegenstanders. 

2 = Zuid probeert op de één of andere 
manier haar bicolor aan te geven. 
Maar of haar partner nu gaat begrijpen 
dat ze een extreme bicolor heeft en 
niet echt geïnteresseerd is in de 
majeurs…. 

3 = Boemboem… Nee dus, niet begrepen.  
4 = Zuid gelooft niet meer dat een mineur 

beter speelt dan de hartens. 
Boemboem. 

 
De schoppenstart wordt getroefd in de 
dummy. Dan drie keer klaveren spelen, 
waarop in de hand een schoppen weggaat 
die getroefd wordt door Marianne (= 
slag 1 voor ons). Een ruiten na voor ♦H 
van mij (= slag 2 voor ons). ♠A 
meenemen (= slag 3 voor ons). De leider 



Achterklap N° 2/2 

 12

geeft nog troef H af (= slag 4 voor ons = 
1 down). Boem. 
 
Brecht en Eric bieden met grote sprongen 
het veel betere 5♣ uit. Eric maakt zelfs een 
overslag door de dubbele ruiten-snit te 
nemen. 
 
I'm flying right into the sky… de 
tegenstanders katapulteren zichzelf de 
ruimte in en komen al crashend naar 
beneden: 

 
12. W/NZ 

 
♠ HB72 
♥ - 
♦ HV104 
♣ HV954 

 
 

 
♠ A953 
♥ A3 
♦ AB8 
♣ AB76 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠ 1084 
♥ B1094 
♦ 976 
♣ 1032 

 
 

 
♠ V6 
♥ HV87652 
♦ 532 
♣ 8 

 
 

 
 
Noord 
 

 
Oost 
Marianne 

 
Zuid 
 

 
West 
Bron   

- 
dbl1 

- 
pas 

- 
4♥2 

1♣ 
a.p. 

 
1 = Haar partner gaat nu nooit meer 

geloven dat ze deze bewuste verdeling 
heeft: lange klaverens en een renonce 
harten. 

2 = Inderdaad, niet begrepen. Met 4♥ 
gooit ze de deur dicht voor een 
eventueel slem. Door dit bieden met 
forse stappen komen de tegenstanders 
wel in een zeer hoog tempo in een 
zeer kansloos contract. 

 
Ik heb het niet zo begrepen met 
hoogvliegen dus ik raap zeer saai (ik weet 
het) 4 azen op. Zo, dat is alvast eentje 
down. Alhoewel Marianne een ontzettende 

saaie hand heeft, en niet in slaap is 
gevallen dankzij de beats van buiten, is 
♥B in vieren goed voor een tweede 
downslag. 
 
Marianne is niet alleen niet in slaap 
gevallen, ze is ook nog alert. 
Boemboem…… boemboem… boemboem… 
Je zou er hoofdpijn van krijgen. Marianne 
laat zich niet gek maken: 

 
15. Z/NZ 

 
♠ H653 
♥ V1084 
♦ H 
♣ A1095 

 
 

 
♠ A107 
♥ B97 
♦ 92 
♣ HVB72 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠ V94 
♥ 32 
♦ AB865 
♣ 843 

 
 

 
♠ B82 
♥ AH65 
♦ V10743 
♣ 6 

 
 

 
Na een oninteressant biedverloop komen 
NZ in 4♥. Marianne (Oost) start met ♠4, 
voor mijn ♠A. In principe kan ik nu 
schoppen naspelen, zodat Marianne haar 
♠V een slag wordt, maar ik kies voor 
ruiten na. Misschien heeft Marianne ♦H 
en moet die dus ontwikkeld worden, 
misschien heeft ze ♦AH en kan ze mij een 
♦ aftroever bezorgen. Leuk gedacht. 
 
Gelukkig heeft Marianne wel in de gaten 
hoe dit spel in elkaar steekt. Ze pakt ♦A, 
maar komt nu een harten na. Als ze een 
ruiten na was gekomen, kan de leider 
gratis ♦10 leggen. Op ♦V kan dan in een 
later stadium een klaveren-loser weg, 
waardoor het contract gemaakt wordt. De 
harten na komst van Marianne levert de 
leider niets op, boemboem. Het contract 
gaat eentje down. Wieeeh. 
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De eerste helft zit erop. We staan met 40-7 
voor. Wieeeh. De kermis draait op volle 
toeren.  
 
Boemboem… boemboem… boem… 
boem… boem… boemboem… 
 
Countdown… five… four… three… two… 
one… ZEROzeroZEROzero… points: 

 
17. N/- 

 
♠ 94 
♥ 2 
♦ AB1064 
♣ VB932 

 
 

 
♠ VB1062 
♥ 9 
♦ 82 
♣ AH1084 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠ 75 
♥ HB863 
♦ HV95 
♣ 65 

 
 

 
♠ AH82 
♥ AV10754 
♦ 73 
♣ 7 

 
 

 

 
Noord 
 

 
Oost 
Marianne 

 
Zuid 
 

 
West 
Bron   

pas 
2♦2 

pas1 
pas 

1♥ 
4♥3 

1♠ 
a.p. 

 
1 = Marianne besluit zeer terecht dat deze 

hand in het geheel niet voldoet aan de 
eisen van een zwakke-2-opening met 
een vijfkaart ♥. 

2 = Noord vertelt zijn partner nu dat hij, 
behalve ruitens, ook 10 -11punten 
heeft. Dat laatste is niet waar. 

3 = Zuid maakt uit het 2♦ bod van zijn 
partner op, dat zijn partner naast ruiten 
ook harten-tolerantie heeft. Dat laatste 
is niet waar. Hoe Zuid tot die laatste 
conclusie is gekomen zal voor eeuwig 
een mysterie blijven. 

 
De bungy jump doet buiten de countdown. 
Wij doen binnen mee, maar dan anders: 
 

ONEoneONEone ♣H gestart, waarop Marianne ♣5 weggooit (kleintje = even 
aantal) 

TWOtwoTWOtwo  De klaverens in de dummy zier er gevaarlijk uit, dus 
ruitenswitch. Alhoewel troef na een schoppen-aftroever in de 
dummy voorkomt, leek het me op dat moment interessanter om 
♦H bij Marianne te ontwikkelen. Marianne pakt de slag met 
♦V. 

….. ♣6 na, getroefd door de leider. De leider wint hier geen slagen 
mee en ik weet nu tenminste hoe de klaverens zitten. 

….. ♠A. De leider gaat voor een schoppen-aftroever 
….. ♠H. 
THREEthreeTHREEthree ♠2, getroeft op tafel met ♥2, overgetroeft door Marianne met 

♥3! Verrassing! De leider kijkt sip uit zijn ogen. Was hij maar 
naar de kermis gegaan…. 

….. ♥6 na. 
FOURfourFOURfour De leider geeft nog af: 

♥H (snijden kan niet meer….) 
FIVEfiveFIVEfive ♥B (het is te laat… Marianne troeft toch niet voor) 
SIXsixSIXsix ♠V (jammer) 
 
We doen het beter dan de bungy jump. Wij 
komen zelfs tot zes! "Aaaaahhhhhh…." 
 

 
Maar na het sluiten van de 13e slag, en 
tevens 3e downslag, bereiken de 
tegenstanders pas echt hun hoogtepunt. 
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Waarop bied jij 2♦?! Boem. Met wat voor 
een belachelijke hand bied jij dan ineens 
4♥?!? Boemboem. Je hebt niet eens 
10 punten, dan MAG je helemaal niet 2♦ 
bieden!? BOEM. Over die 4♥ van jou dan 
nog maar te zwijgen!?! BOEMBOEM. 
Enzovoort. Kim probeert de heren ter 
afkoeling een drankje te serveren, maar 
wacht zeer diplomatiek nog maar een 
rondje. 
 
Boemboem… Boemboem… boemboem… 
Boemboem… boemboem… No, no, there's 
no limit: 

 
22. O/OW 

 
♠ VB6 
♥ AVB872 
♦ H6 
♣ 42 

 
 

 
♠ AH109872 
♥ - 
♦ 8 
♣ AB1085 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠ 54 
♥ 10953 
♦ B1072 
♣ 963 

 
 

 
♠ 3 
♥ H64 
♦ AV9543 
♣ HV7 

 
 

 

 
Noord 
 

 
Oost 
Marianne 

 
Zuid 
 

 
West 
Bron   

- 
2♥ 
a.p. 

pas 
pas 

1♦ 
4♥2 

1♠1 
5♣3 

 
1 = We beginnen kalm aan, de klaverens 

komen vanzelf wel op een hoger 
niveau aan bod. 

2 = Gooit de deur volledig dicht voor slem 
onderzoek. Met een singleton in de 
kleur van de tegenpartij wil je 
misschien nog wel eens iets uitzoeken. 
Maar nee. Boem. Dicht. 

3 = No, no, there's no limit. 
 
Hè, geen doublet? Dat is vriendelijk. No 
double, no trouble:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slag Verloop van de slag 
1 ♥A start - getroefd in de hand. 
2 ♣A 
3 ♣B - voor ♣H in Zuid. Jammer, er vallen geen plaatjes van de tegenstanders over 

elkaar. 
4 ♦A meegenomen. 
5 ♦V door - getroefd in de hand - hè, ♦H komt naar benenden. Fijn, de ruitens op 

tafel zijn hoog. 
6 ♠A. Tijd om de schoppens te testen. 
7 ♠H. Niet getroefd door Zuid, hetgeen bijzonder vriendelijk is van Zuid. Hierdoor 

geeft hij een schoppen-slag weg, want zijn partner gaat nu nooit meer ♠V maken: 
8 ♠2 - ♠V bij Noord - (troef) ♣9 - overgetroefd door Zuid met ♣H. 
9 t/m 13 De schoppens in de hand zijn vrij en de troef is de entree. 
 
Nadat Zuid in slag 7 niet troeft, maakt het 
daarna niet meer uit wat hij doet in slag 8. 
Overtroeven in de 8ste slag geeft het 
beschreven resultaat. Niet overtroeven en 

de leider steekt met een harten-aftroever 
over naar de hand en begint de schoppens 
van boven te draaien. Zuid zal een keer 
moeten troeven, waarna de leider alsnog in 
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zijn hand komt met de resterende laatste 
troef.  
 
Marianne besluit op ons allerlaatste spel 
van de dag de bungy-biedmachine van de 
tegenstanders volledig te doen crashen. 
Sorry folks, the ride is over: 

 
24. W/- 

 
♠ 754 
♥ AV543 
♦ 6 
♣ HV72 

 
 

 
♠ 862 
♥ HB976 
♦ B92 
♣ 104 

 
N 

W      O 
Z 

 
♠ 93 
♥ 2 
♦ AHV743 
♣ 9863 

 
 

 
♠ AHVB10 
♥ 108 
♦ 1075 
♣ AB5 

 
 

 
 
Noord 
 

 
Oost 
Marianne 

 
Zuid 
 

 
West 
Bron   

- 
pas 
pas 
pas5 

- 
2♣1 
pas 
pas 

- 
pas2 
2♠4 
pas 

pas 
2♦3 
pas 

1 = Een semi- of mancheforcing hand OF 
een zwakke twee in ♦. 

2 = Zuid heeft hoogtevrees en ziet een 2♠ 
bod met deze collectie niet zitten. 

3 = Relay. 
4 = Dan toch maar. 
5 = Dan toch maar niet. 
 
Blijkbaar ontbreekt het NZ aan enige 
afspraken over het bieden na zwakke twee 
openingen van de tegenstanders. Ze 
missen een koude 4♠ waar ons nevenpaar 
geen enkele moeite mee had. Wieeeeh. 
 
Al boemboemend hebben we het eind van 
de bridgedag toch gehaald. De tweede 
helft hebben we her en der een impje laten 
liggen en een niet nader te noemen aantal 
overboord gegooid. Spijtig, maar al met al 
hebben we toch met 20-10 in VIPs 
gewonnen. We're flying high…… 
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’n Zeer, zeer kort verslagje  
Dries Van den Eynde 

 
‘n Lange tijd sinds je van Lier 2 gehoord 
hebt? Je hebt gelijk, maar als de uitslagen 
wat tegenvallen, en dat zie je wel aan de 
stand, is de “goeste” om te schrijven 
sowieso net iets minder en bovendien is 
het professioneel op het ogenblik druk, 
DrUk, DRUK… Maar omdat ik jullie toch 
niet helemaal in de kou wil laten staan, 
daarom dit heel korte verslagje van de 
twee laatste matchjes. 
 
Beginnen we met de vorige match, de 
match tegen Opwijk 1. Na Squeeze 8 en 
Heracles 2 opnieuw een sterke ploeg, met 
een voormalige eerste-nationale-speler in 
hun rangen. Het zal weer niet eenvoudig 
worden… 
 
Bovendien loopt het in de eerste helft niet 
echt goed. In een van de eerste giften 
opent Marijke met 1♥ en dubbelt de 
tegenpartij. Wanneer ik nu een sprongbod 
doe naar 2♠ is dit zwak (minder dan 6 
HP), als ik een sprongbod doe naar 3♠ 
zonder dat er gedubbeld is, belooft dit een 
splinter, dit is fit in harten met singleton of 
renonce schoppen. Maar wat is eigenlijk 
een sprongbod naar 3♠ na een dubbel? Ik 
veronderstel dat het nog steeds splinter is 
en bied met mijn 12 punten, vierkaart 
harten en singleton schoppen dus rustig 
3♠. Marijke veronderstelt echter dat het 
zwak is, waarschijnlijk zevenkaart 
schoppen en minder dan 6 punten. Met een 
vierkaart schoppen mee, besluit ze te 
barreren tot 4♠… Uiteindelijk eindigen we 
in 5♥, wat echter ééntje down gaat voor 
veel imps buiten. Ik dacht dat Marijke het 
bod wel ging verstaan en misschien was de 
singleton, na de dubbel bij de tegenpartij, 
wel interessant. Toch had ik waarschijnlijk 
beter het risico niet gelopen en had ik 
misschien beter gewoon plat 4♥ geboden. 
We moeten echter verder…  
 

En het is nog niet gedaan. Wanneer ik 
onderweg in de eerste helft nog een 
kwetsbare manche down speel, terwijl ik 
nochtans op de goede weg was, en we in 
de laatste gift van de eerste helft een 3♦ 
contract van de tegenpartij dubbelen en 
laten maken (met zelfs twee overslagen!), 
staan we er niet goed op… 
 
Gelukkig… zijn er nog Raf en Aloïs, die 
een vlekkeloos parcours hebben gespeeld. 
Hier en daar hebben ze hun koffer zelfs 
nog open gehouden, zodat we bij de rust 
slechts 1 impje achter staan: 44-43!  
 
In de tweede helft gaat het gelukkig een 
pak beter. We maken geen fouten of toch 
geen blunders meer, al mis ik de kans om 
met een juiste uitkomst een 5♥ contract te 
laten sneuvelen. Uitkomsten zijn echter 
nooit evident, dus daar zitten we niet te 
hard mee in. Als de mensen even later na 
een mancheforcingbod in 3♥ blijven 
steken, en daar nogal uitgebreid over 
“debatteren”, terwijl 4♥ kapot gaat, vrezen 
we toch nog voor het ergste. Ons 
nevenpaar zit inderdaad en ook heel 
terecht in de manche… voor ééntje down. 
Dit is echter de enige score van belang in 
de kolom van de tegenstanders in de 
tweede helft. Raf en Aloïs blijven het 
uitstekend doen en halen onder andere een 
4♥ contract binnen, wat wij down kunnen 
spelen. Wanneer de tegenpartij tegen ons 
nog een 3ZT contract vermoordt, ook zij 
kunnen dat blijkbaar, al had ik er nog niet 
veel van gemerkt, winnen we de match 
uiteindelijk nog met 14-16, het moge 
gezegd, vooral dank zij de puike prestatie 
van ons nevenpaar. Goed gespeeld, 
mannen!! 
 
Deze week speelden we dan tegen de 
zesde in de stand, tegen de directe 
concurrenten voor de degradatieplaats, die 
we nu bezetten. Onze vrienden uit Leuven, 
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zouden ons moeten “helpen”  om van de 
voorlaatste plaats af te geraken.  
 
Spijtig genoeg staat het geluk echter nog 
steeds niet aan onze kant. In een platte 
match, waar weinig gebeurt, doen de slems  
ons deze keer de das om.  
 
Wat doe je met volgende hand: 
 
♠BTxx 
♥xxxx 
♦- 
♣HVxxx 
 
nadat je partner heeft geopend met 1♦. Ik 
biedt 1♥ en partner vervolgt met 3♣, 18-
20 HP, 5-kaart ruiten en vierkaart 
klaveren. Wat leg je nu? 
 
Na lang twijfelen besluit ik 3♠ te leggen, 
waarop Marijke 3ZT legt. Dit contract 
wordt wel vlot gemaakt, maar achteraf 
blijkt dat het zomaar 6♣ is. Marijke heeft 
immers volgende 5-5 in handen:   
 
♠Hx 
♥A 
♦AHxxx 
♣Axxx 
 

Wanneer de tegenpartij dit, volgens Roger 
niet gestoord door enige “kennis ter zake” 
en eerder op het goed geluk af ⎯“als het 
5♣ is, dan moet het maar 6♣ zijn ook”⎯ 
wel biedt, staan we weer enkele imps in 
het krijt. Gelukkig wordt door de 
tegenpartij een 3ZT contract down 
gespeeld, dat door Tof wel wordt 
binnengebracht, zodat we bij de rust licht 
voor staan.  
 
Ook in de tweede helft echter duikt het 
“slemspook” op. Deze keer eindigen we 
wel in een zeer redelijk 6♣ contract, maar 
dit gaat dan weer kapot. Ook een 6♠ 
contract in een 6-1 fit sneuvelt, maar daar 
zat de tegenpartij gelukkig ook in…  
 
Als Roger en Tof in de tweede helft dan 
spijtig genoeg even in een verkeerde 
manche terecht komen, moeten we van 
onze voorsprong nog wat terug afgeven. 
 
Uiteindelijk eindigt ook deze match op een 
16-14 winst. We hadden tegen deze directe 
concurrent op meer gehoopt, maar niet 
getreurd, we hebben nog heel wat matchen 
te gaan, de “redding” zal dan volgende 
week moeten gebeuren. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


