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EDITORIAAL
Beste vrienden,
Het 20ste nummer van ons clubbladje is eindelijk gearriveerd. Wegens een zeer drukke werkagenda
iets later dan gewenst, maar dat proberen we volgende keer beter.
Naast de klassieke ingrediënten, zoals het clubnieuws, de prijsvragen en de activiteitenkalender, vindt
u in dit nummer de nieuwe ledenlijst en het overzicht van het vorige seizoen het zogenaamde
goudkampioenschap. De kroegentochten komen dit nummer goed aan bod met een artikeltje van
Monique over onze eigenste kroegentocht en een lekker lang verslag van Bron over de Sinjorentocht,
mensen die de Achterklap lezen weten wat ze kunnen verwachten.
Verder heeft Eric ons het verslag van hun carré-voorbereidings-vergadering toegezonden. We
kunnen hun inzet alleen maar bewonderen al heeft die fles champagne er waarschijnlijk ook wel
mee te maken en hopen hun inzet op het einde van het seizoen zal leiden naar een promotie. Dat
wensen we trouwens ook alle andere teams in competitie toe, dat moge duidelijk zijn! En tenslotte
heeft Jaco nog een leuk artikeltje opgedist over de Drakenclub. Veel leesplezier.
Tot slot nog even de aandacht trekken op ons nieuw “referendum”. Omdat het “rookprobleem” de
gemoederen blijft beroeren, doet het bestuur een nieuw voorstel: alternerend roken in rondes 2, 4 en
6, inschrijvingen beneden. Het bestuur doet echter enkel een voorstel, de beslissing ligt volledig bij
jullie. Willen jullie het bij het oude systeem houden, met de nadruk op hoffelijkheid aan tafel, of
kiezen jullie voor een regime van alternerend–roken, aan jullie de keuze. Breng alsjeblieft je stem op
tijd, dit is voor 15 november, uit door het briefje ofwel in de “bus” te stoppen in het lokaal, ofwel
door het briefje aan Marc Van Uffelen te bezorgen. Waarvoor dank.
Dries.
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CLUBNIEUWS
PERSONALIA
Peter, de zoon van Madeleine Sels, is op 4 augustus laatstleden, veel te jong op 49-jarige leeftijd,
overleden. De club wenst Madeleine en haar hele familie zijn oprechte deelneming toe bij dit
verlies.
LEDENLIJST
Zoals elk jaar in het begin van het seizoen publiceren we de nieuwe ledenlijst van BC Lier in deze
mini-SPOETNIK. Deze lijst is achteraan in dit nummer te vinden. De ledenlijst is vooral zeer handig
als we een partner zoeken voor een avond. Verschillende mensen vroegen echter om de ledenlijst
met adressen en telefoonnummers ook op de website te plaatsen. We hebben daar in principe
niets op tegen, maar misschien vindt niet iedereen het leuk dat zijn adres en telefoonnummer op
het web vermeld wordt. Daarom vragen we jullie om iemand van het bestuur te verwittigen als u
niet wenst dat uw adres en telefoonnummer op de website van BC Lier komt. We zullen hier dan
rekening mee houden. Eventueel kunnen we de lijst ook met een paswoord beveiligen. Verder
zou het ook handig kunnen zijn om de e-mail van de leden in onze ledenlijst op te nemen. Ook
hier is het echter niet zeker of iedereen dit wel wenst. Daarom ook hier de vraag, laat iets weten
als u niet wenst dat uw e-mail in de volgende ledenlijst wordt opgenomen. Als uw e-mail
anderzijds nog niet gekend is en je toch wenst via e-mail berichtjes van je club te ontvangen,
gelieve je elektronisch adres dan aan iemand van het bestuur door te geven.
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Ook dit jaar richten we een dinsdag- en een donderdagkampioenschap in. Het donderdagkampioenschap is zelfs al van start gegaan op donderdag 23 oktober en loopt verder over de
volgende 5 donderdagen. Het kampioenschap loopt dus over donderdag 23 en 30 oktober, en
donderdag 6, 13, 20 en 27 november. Het kampioenschap wordt in tegenstelling tot het
butlerkampioenschap per paar ingericht en de beste vier uitslagen per paar van de zes sessies tellen
mee voor de eindrangschikking. Eind november weten we dus wie de opvolgers zijn van Kristien
en Dierik Mistiaen.
Net zoals vorig jaar wordt het dinsdagkampioenschap, volgens dezelfde formule, later op het
seizoen uitgevochten. De data liggen al wel vast, namelijk dinsdag 10, 17 en 24 februari en
dinsdag 9, 16 en 23 maart.
NAMIDDAGBRIDGE
Op de laatste Algemene Vergadering werden verschillende suggesties gedaan voor het aantrekken
van nieuwe leden voor onze club. Er werd toen ook gesuggereerd om eventueel na te denken
over namiddagbridge. Er werd in het bestuur over nagedacht, maar het is duidelijk dat dit een
zware investering van menselijke middelen vraagt. Er moet één of enkele vrijwilligers gevonden
worden die minstens voor een langere periode (bijvoorbeeld zes maanden) bereid zijn om hier
tijd in te steken (inrichten van tornooien, inschrijvingen, uitrekenen van resultaten, enz..).
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Daarom wensen we vooraf even te polsen of er wel een echte interesse bestaat voor het inrichten
van deze tornooien. Als je zit te wachten op een namiddagtornooi in BC Lier en je hieraan
enthousiast zou deelnemen, laat dan aan iemand van het bestuur weten welke dag je best zou
passen, wie er nog zou komen, of je eventueel bereid bent om een handje te helpen. Enkel als er
voldoende respons is, kunnen we een namiddagtornooi in BC Lier overwegen.
CLUBTORNOOIEN
De laatste tijd durven de clubtornooien wel eens uit te lopen. Er wordt niet steeds op tijd
gewisseld, mensen blijven aan tafel zitten omdat hun volgende tafel nog niet vrij is, wat allemaal
een vertraging van het tornooi met zich meebrengt. Trouwens, als één tafel te laat is in de eerste
ronde, zijn dit er reeds twee in de tweede ronde en vier in de derde ronde. Daarom is het op tijd
wisselen echt wel van belang om het tornooi op tijd te kunnen beëindigen. Het is waar dat het
“belsignaal” geen teken kan zijn dat je geen nieuwe gift meer zou mogen beginnen dit zou in
strijd zijn met de bridgereglementen. Anderzijds ben je wel verantwoordelijk voor het tijdig
afwerken van al je giften en kan de tornooileider arbitrale straffen geven wanneer je hierin
(systematisch) niet slaagt. Aangezien we dit laatste zoveel mogelijk wensen te vermijden, een
oproep voor het tijdig wisselen. Trouwens, vergeet je ook de “pre-alert” niet, zoals reeds in de
vorige mini-SPOETNIK werd gevraagd?
ALTERNEREND ROKEN?
We hebben er in het bestuur lang over gedebatteerd om de meest ideale oplossing te vinden voor
het “rookprobleem”. Er werd de nadruk gelegd op hoffelijkheid aan tafel, filters werden
geï nstalleerd en afzuigingen voorzien, het kleine zaaltje werd in dienst genomen als “rookvrije
zaal voor toevallige Noord-Zuid niet-rokers”. Toch bleef het rookprobleem een heikel punt, waar
onder de leden regelmatig over gepraat wordt. Een mogelijke oplossing zou kunnen liggen in het
alternerend roken, wat in meer en meer clubs of tornooien wordt toegepast. Ook in de competitie
wordt vanaf dit jaar bijvoorbeeld nog slechts alternerend roken toegelaten in de open zaal in de
gesloten zaal is roken altijd verboden. Een oplossing, die het bestuur dan ook voorstelt, is dan
ook het invoeren van alternerend roken in de clubtornooien. Enkel tijdens rondes 2, 4 en 6 zou
dan mogen gerookt worden. De inschrijvingen, per trekking, zou dan beneden gebeuren, zodat
de zaal rookvrij blijft tot het begin van de tweede ronde. Dit zou de rook in de zaal hopelijk
verminderen.
Voor we overgaan tot zulk een ingrijpende verandering wenst het bestuur echter zijn leden te
consulteren, een echte referendum dus. Iedereen heeft ondertussen zijn brief gekregen (hopen
we toch) en we kunnen daarom enkel met aandrang vragen, laat je mening horen, vul je briefje in
en steek hem voor 15 november in de enquêtebus in het lokaal of bezorg hem bij onze secretaris
Marc Van Uffelen. Een beslissing zal dan kort na 15 november worden genomen.
ACTIVITEITEN
Naar jaarlijkse gewoonte zullen we ook dit jaar meedoen met het “SS Finland” simultaantornooi,
dat door onze vriend Herman De Wael jaarlijks wordt ingericht rond 1 november, om de
geboorte van het contractbridge op 1 november 1925 door Harold Vanderbilt op het stoomschip
Finland te herdenken maar dat herinnert u zich ongetwijfeld nog van het artikeltje van Ben in
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mini-SPOETNIK N° 17. Vorig jaar deden 316 paren uit een 30-tal clubs mee. Meet the rest of the
world op donderdag 30 oktober.
Op zondag 7 december is het weer zover. De brief aan alle dames van BC Elckerlyc, BC
Keerbergen, BC Lier, BC Lint en BC Zevenbergen moet kortelings volgen, maar die zondag
staan de dames weer aan het roer. Het tweede “Dames Nodigen Uit”-tornooi zal doorgaan
volgens dezelfde formule als vorig jaar en zal hopelijk evenveel succes hebben. De bedoeling is
dus terug dat het (zoveel mogelijk) een mixte-tornooi en dat er geen vaste (bridge-)partners met
elkaar spelen.D e deelnam e aan het tornooikost opnieuw 5 per persoon, waarbij de gehele inleg
terug in het tornooi zal “geï nvesteerd” worden met prijzen, traktaties, hapjes. Er wordt wel
gevraagd vooraf in te schrijven.
De thematornooien gaan natuurlijk gewoon door. Volgende evenementen staan op stapel: op
dinsdag 4 november het Lierse Vlaaikes-tornooi en op donderdag 4 december het
Sinterklaastornooi. Het nieuwe jaar zal worden gevierd, met een uitgebreide receptie, op dinsdag
6 januari en ons jaarlijks Valentijntornooi zal doorgaan op donderdag 12 februari.
Op vraag van een aantal mensen zal het “Gezellig Samenzijn” volgende keer niet meer
samenvallen met de laatste competitiematch. Alhoewel herhaaldelijk werd gezegd dat iedereen
welkom was, bleef blijkbaar het gevoel dat dit vooral of zelfs enkel voor de competitiespelers was.
Daarom werd beslist om het “Gezellig Samenzijn” te laten doorgaan enkele weken na het einde
van de competitie, op zaterdag 21 februari. En wat meer is, we gaan dit nu combineren met een
Crazy Tornooi in de namiddag. Wat dit Crazy Tornooi inhoudt, is een goedbewaard geheim, maar
verwacht u aan het onverwachte, huiver en vrees, want na dit Crazy Tornooi zal bridgen nooit
meer hetzelfde zijn. Hou de datum zeker vrij!
En tot slot nog verder in de toekomst richt BC Lier op zaterdag 6 maart de Halve Finale van de
Flanders Pairs in in zijn clublokalen. Hoeveel de inschrijving van dit VBL-tornooi zal kosten is
nog niet geweten, wel weten we al dat het bestuur een fikse korting zal geven voor de leden van
BC Lier. Dit wordt dus een uitgelezen mogelijkheid om je tegen een zacht prijsje te meten met
andere spelers en je misschien wel te plaatsen voor de grote Finale!
KORT VERSLAG VAN DE 24 UREN VAN LIER
Op zaterdag 13 en zondag 14 september ging voor de 2de maal de 24 Uren van Lier door. Net
zoals vorige jaar waren gingen onze vrienden van BC Keerbergen de uitdaging aan. Om 10 u ’s
morgens werd de viertallenwedstrijd op gang geschoten door Maurice & Walter en Marc & Marc.
Uur na uur werd er gewisseld, werd er gebridged, werd er gedeeld en vergeleken. Tof & Roger,
Ghislaine & Eddy, Raf, Roger & Yvonne, Gilbert & Annemie, Monique & Min, Luc & Jaco,
Hilde & Sonja, Eric & Nicole, Yves & Tony, Ludo & Luc, Dries, Joke & Lieve en tenslotte Fie
kwamen allemaal langs en legden hun kaartje om de Lierse eer te verdedigen. En zoals vorig jaar
kon ook dit jaar Lier de wisselbeker van de 24 Uren in Lier houden. Zonder iemand te kort te
willen doen, willen we toch even de prestaties van Raf & Roger en Ghislaine & Eddy in de
namiddag in de verf zitten, toen op 2 uren een voorsprong van een 70-tal imps werden genomen,
wat de basis was voor de uiteindelijke overwinning, en de prestaties van Eric & Nicole en Yves &
Tony, die in het holst van de nacht, tegen de topopstelling van BC Keerbergen geen krimp gaven,
integendeel nog uitliepen. Knap werk van iedereen! Rest nog de organisatoren van de brunch te
bedanken, zoals daar zijn Babs, Monique, Ghislaine en alle andere helpers en werkers. Bedankt!
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BOLLEKES, BEN, BRON EN BABES*
Bron Vos
Een van de allerleukste bridgevormen is natuurlijk de kroegendrivebridge. Een legitieme
kroegentocht onder het excuus van een bridgetoernooi. “Wat heb jij de ganse zaterdag gedaan?”
“Ik heb gebridged.” “Oei, da's wel een moeilijke sport, nietwaar?” “Hangt van de omstandigheden
af…..” “Het is wel veel gezonder dan de gehele zaterdag op café gaan.” “Ehhh, …..ja, inderdaad.”
Na de kroegentocht van Lier, vind ik de Sinjorentocht van Antwerpen eveneens een zeer geslaagd
bridge-evenement. Indien mogelijk doen we daar elk jaar aan mee.
De setting wisselt per jaar. Vaak speel ik de Sinjorentocht met Marianne met als ‘tegenstanders’
twee van onze Nederlandse vrienden. Helaas had één van onze vrienden verplichtingen elders
(de kroegentocht van Maastricht, ook een aanrader, viel dit jaar zeer spijtig genoeg samen met die
van Antwerpen), maar een oplossing was snel gevonden. Marianne speelt met onze Nederlandse
vriendin en ik zoek een partner die het ziet zitten om het op te nemen ‘tegen’ dit vrouwelijke
duo. Gelukkig had ik snel een zeer gezellige partner gevonden: Ben. Ha! Dames, maakt uw borst
maar nat. Dit wordt een pittig toernooi voor jullie!! Het doel van deze dag is zeer simpel: wij (de
mannen) moeten winnen van de vrouwen (Marianne en Anneloes). Simpel? Da’s altijd
afwachten, maar een één-na-laatste plaats is meer dan voldoende voor ons, mits de dames maar
laatste worden. Ben en ik spelen, net als de dames, NZ. Dat is wel leuk, want zo kunnen we aan
het eind de scores, geniale invallen en absurditeiten helemaal één-op-één vergelijken. We spelen
wel in verschillende series, dus we komen elkaar niet tegen. Ook prima, want zo blijft de
spanning er de gehele dag in zitten. Bijkomend voordeel: we leren mogelijk 16 nieuwe, gezellige
eet- en/of drinklocaties in Antwerpen kennen in plaats van slechts 8.
De inschrijving sluit om uiterlijk 12:30 uur. Geen probleem, ik schrijf ons ruim voor die tijd in,
haal de administratie op (een kroegentocht gaat altijd gepaard met een verzameling paperassen) en
rond 12:30 uur zien Ben ik elkaar bij de inschrijving. Zo kunnen we in alle rust voor 13:00 uur
in het eerste café zitten. Goed plan. 12:40 uur: nog steeds een goed plan. 12:45 uur: nog immer
een goed plan, maar het begint wat spannend te worden. 12:47 uur: Ben komt er al hardlopend
aan. Ben, wat goed dat je er bent. Carine had hem met de wagen voor de deur willen afzetten,
maar het verkeer zat een beetje vast. Dan maar het laatste eind gelopen.
Prima. Dames, succes, jullie zullen het nodig hebben. Wij starten in café ‘De plaisante hof’. Voor
degenen die Antwerpen een beetje kennen moet je daarvoor door de ‘Lange Ridderstraat’ en
aansluitend de ‘Korte Ridderstraat’. Op zich geen probleem, maar het zal blijken dat we deze
Ridderstraat nog enkele malen gaan doorlopen.
Wat elk jaar weer opvalt in de Sinjorentocht is deze enorme hoeveelheid Hollanders. Het zou
helpen als die eens een paar woordjes Belgisch leren. Vooraf maken ze afspraken over zwakke
‘sans’ in plaats van een ‘zonder’ en spelen ze vrijwel allemaal ‘vijfkaarten hoog’ in plaats van
‘majeurs van vijf’. Leer bridgen.

*

Sorry dames, maar 'dames' begint niet met een 'B' en 'babes' wel.
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♠95
♥BT
♦HT9874
♣AV4

♠AT8
♥A65432
♦5
♣B32
N
W
O
Z
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♠763
♥H7
♦B63
♣HT765

Op het eerste spel zet Ben, met de bollekes op tafel,
de inzet van de dag (dames vs. heren) meteen op
scherp. De dubbel van Ben is een negatief doublet,
belooft doorgaans een vierkaart harten en een punt
of 10-11. Tja, met zo'n 25 punten samen wil ik wel
in de manche zitten, maar welke? Ben en ik hebben
geen uitgebreide systeemafspraken dus heb ik
bijvoorbeeld geen idee hoe hij 3♦ gaat opvatten.
Een hartenfit zit er niet in, misschien verzuipt een
schoppenfit, maar ik heb in ieder geval een
ruitenstop. Dan maar 3ZT.

♠HVB42
♥V98
♦AV2
♣98
♥B gestart voor ♥H in Oost. Okee, jammer. De
Ben
Oost
Bron
West
klaveren zijn zo lek als een mandje, maar een 4♠pas
pas
1♠
2♦
contract was leuk geweest. Pech. Oost komt
dbl.
pas
3ZT
a.p.
inderdaad een….. ruiten na! En bedankt!! Gepakt
met ♦A en daarna de hartens en de schoppens afdraaien. 3ZT+2 is (blijkt achteraf) goed voor
een score van 93.8%. De dames zullen hun best moeten doen als Ben en ik zo blijven doorgaan.
Ben
pas
a.p.

Oost
pas
1♠

Bron
pas
pas

West
1♥
3♠

♠954
♥T943
♦V9
♣AVB9

♠VB62
♥AHB82
♦AT4
♣8

♠A7
♥65
♦H865
♣HT543
N
W
O
Z

Ben en ik zijn op dreef. Welke kaart start je?
Ik was in een tijdelijke geï nspireerde bui en legde
♦V op tafel. De winnende start is gevonden!
Door met ♦V te starten krijg je altijd een
ruitenaftroever. De leider kan maximaal 9 slagen
maken. Mooi, geen overslagen weggegeven.
Jammer dat de tegenstanders niet in 4♠ zitten.

♠HT83
♥V7
♦B732
♣762

En bij de dames? Anneloes zat op mijn positie.
“Tja”, zei ze, “ik was geï nspireerd en vond ♦V,
alhoewel een gevaarlijke start, wel interessant.” We
zitten op dezelfde golflengte! Het wordt een
waardige m/v strijd.

Volgende café: café Hoegaarden. Voor de nietbierkenners onder u: Hoegaarden witbier is
♠954
natuurlijk het beste witbier bij uitstek. Gelukkig
♥T943
beperken onze loopafstanden zich, voorlopig, tot
♦V9
enkele minuten. Dus houden we tijd over om
♣AVB9
vooraf een witbier te drinken op het terras. Eind
september op het terras in Antwerpen. Het is inderdaad een fantastische dag voor een
kroegentocht. Strak blauwe hemel. Goed gezelschap. Bij aankomst aan de bridgetafel blijken onze
tegenstanders ook Hoegaarden te drinken. Uitstekende keus. Goede tegenstanders. Ik draai me
even om om mijn jas op te bergen, kijk terug op tafel en opeens staat er een tweede Hoegaarden
glas naast de mijne. Geen probleem, maar volgens mij is de volste van mij. Ik buk even om onze
administratie van de grond te rapen. Staat er opeens nog maar één Hoegaarden glas voor me.
Hola. De laatste keer dat ik keek had ik volgens mij een voller glas. Het bier verdampt hier wel
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bijzonder snel. De man links van mij begint nu te twijfelen. Hij was er van overtuigd dat het
vollere glas van hem was, maar nu weet hij het ook niet meer. Twijfel alom. Compromis: vanuit
zijn glas vult hij mijn glas aan totdat we allebei even veel hebben. Goed compromis. Goede
tegenstander. Voor de rest een saaie bridgetafel.
Op naar de volgende bollekes. “Brasserie de gondel”
aan de Groenplaats is een pizzatent. De bediening
denkt blijkbaar dat bollekes en bridgen niet
samengaan. Rare bediening. Het is schier
onmogelijk iets te drinken te krijgen. Onze, oma,
♠5
♠8763
tegenstanders proberen tevergeefs koffie te krijgen.
♥HVB82
♥T654
Vanuit bedieningsstandpunt kan ik me dat
♦8743
♦9
voorstellen. Voor koffie ga je geen moeite doen.
♣976
♣HB53
Zonder koffie kaarten de oma's blijkbaar iets
♠AVB92
slechter dan wij zonder bollekes, want uiteindelijk
♥levert deze tafel een gemiddelde op van 83%. Eén
♦AB65
spel wil ik eruit lichten. Ben biedt hier heel goed
♣AVT8
4♠ om aan te geven dat hij fraaie schoppens heeft
Ben
Oost
Bron
West
en een maximale hand. Daarna is het eenvoudig om
1♠
pas
via azenvragen in klein slem te komen. Na het
2♦
pas
3♣
pas
nemen van de ♥H start met ♥A en het nemen van
4♠
pas
4ZT
pas
een klaverensnit over Oost heb je 13 slagen. Mooi
5♦
pas
6♠
a.p.
geboden. Nu zo snel mogelijk naar de toog,
bollekes gekregen, en buiten op het terras
nagenieten van deze uitstekende tafel. We toasten op de dames die wel heel erg hun best moeten
doen om onze scores te evenaren of zelfs te verbeteren.
♠HT4
♥A973
♦HVT2
♣42
N
W
O
Z

Na het nuttigen van een verkwikkende curryworst
nemen we plaats in ‘De groote witte arend’. Het
bier smaakt uitstekend, maar de spellen zijn niet de
moeite waard van het vermelden. In ‘Den glattigen
dorpel’ daarentegen is er wel een tenenkrommend
♠862
biedverloop. Enige commentaar is welkom. 1: Altijd
♥H9532
leuk als je tegenstander jouw bod biedt. We zwijgen
♦A32
een rondje, want misschien gaan ze nog wel even
♣A5
door met die schoppens. 2: Inderdaad, OW hebben
een schoppenfit. Mooi. Als Ben nu z’n mond
houdt, kan ik iedereen aan tafel vertellen dat ik ook
schoppens heb. 3: Waaaah. Waarom? Nou ja, heel
logisch, de klaveren zijn best herbiedbaar. Ja maar,
waarom? Waarom toch? Ik had zo graag schoppens willen doubleren. 4: OW komen met een
herkansing. 5: Eindelijk!! Ik hoop dat ik mijn doubletkaartje met enige subtiliteit op tafel heb
neergevleid en niet door de tafel heb heen geduwd. Boodschap voor Ben: zwijg. Mededeling voor
de tegenstanders: 3♠ gaan jullie niet maken. Dit contract ga je sowieso al niet maken en zeker niet
als je de ♣9 start een keer duikt op tafel. Dan ga je namelijk 3 down, hetgeen Ben en mij een
90+% score oplevert.
♠♥VB86
♦HV
♣HBT8732
N
♠AVT74
W
O
♥4
Z
♦BT96
♣V64
♠HB953
♥AT7
♦8754
♣9
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Tijd om terug naar het ‘Cultureel centrum Sint
Andries’ te lopen. De kortste weg is door de twee
Ridderstraten. Deze starten herkennen we van het
begin van de dag. Op het eerste spel krijgen we,
volledig ten onrechte, een bijna-nul aangesmeerd.
♠T982
♠V653
Ben
West
Opnieuw enige uitleg (?). 1: Alleen West begreep
♥A73
♥VT96
pas
zelf waarom ze dit doublet neerlegde. Haar partner
♦7432
♦H9
1♣
2♠2
en wij zagen hier de majeurs in, maar zij wilde
♣AH
♣B53
3
3♣
a.p.
gewoon aangeven dat ze wel een paar punten had.
Op z'n zachtst gezegd een bijzonder doublet. 2:
Door Oost bedoeld als teruggekaatst doublet:
partner kies maar uit één van de beide majeurs. 3:
Door West niet zo opgevat. West vond dat ze zelf al
Ben
West
wat punten had aangegeven en zag in het doublet
1♣
dbl.1
van Oost gewoon wat punten. Nadat 2♣! is
2♣
pas3
uitgepast begint meneer Oost een hele tirade tegen
pas
zijn partner. Oost begrijpt niet waar West mee bezig
is. Wij ook niet, maar wij worden er wel de dupe van. Na een hartenstart van Oost voor ♥A van
zijn partner, komt West een ruiten na. Hierdoor gaat Oost altijd een ruitenaftroever krijgen.
Alhoewel de ruitens op tafel hoog worden, heb je als leider spijtig genoeg geen entrees meer op
tafel. Je gaat dan ook al vechtend 1 down. Door het wanstaltige doublet doet dat heel veel pijn.
♠AH7
♥H2
♦AT
♣T98764
N
Oost
Bron
W
O
pas
Z
1♠
pas1
3♠4
dbl.5
♠B4
♥B854
♦VB865
♣V2
Oost
Bron
pas
1♦
2
dbl.
pas

♠HVT763
♥HV3
♦B
♣H85

♠B85
♥A
♦VT86532
♣73
N
W
O
Z

♠♥T96542
♦H
♣VBT962

♠A942
♥B87
♦A974
♣A4

♠VT3
♥♦♣H85-

♠B8
♥♦V8
♣7
N
W
O
Z
♠A94
♥♦9
♣4

♠♥T9
♦♣BT9

Het volgende spel is echter wel een hele fraaie. Als
Zuid wordt je leider in 5♦. West start met ♠H die
door Oost wordt afgetroefd met ♦H. Vervolgens
komt Oost ♣V na. Hoe ga je dit contract maken? Je
gaat altijd nog een klaveren verliezen. Je moet dus
zien te voorkomen dat je een schoppen aan West
moet afgeven. Wat te doen? De oplossing voor dit
spel zit in een eliminatie en ingooi: je neemt ♣V
met het aas. Je trekt één keer troef. ♥7 naar het aas.
Ruiten naar de hand. Harten getroefd. Ruiten naar
de hand. Harten getroefd.
Nu speel je ♣7 van tafel: als Oost neemt zit hij
ingegooid: hij moet in harten of klaveren in de
dubbelrenonce terugspelen waarop de verliezende
schoppen op tafel wordt weggegooid. Als West de
slag neemt dan is ze ook ingegooid: of klaveren in
de dubbelrenonce terugspelen, of onder ♠V uit
spelen. Dit afspel werd door Anneloes wel
gevonden, waarvoor proficiat. Merk op dat ♠H (of
♠V) start de enige maakstart is. Bij elke andere start
ontkomt de leider niet aan 2 schoppenlosers.
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Het laatste café waar Ben en ik naar toe moeten zit op de vrijdagmarkt. De oplettende lezer weet
nu hoe Ben en ik gaan lopen. Inderdaad, daar is ’ie weer: de Ridderstraat. Voor de zoveelste keer.
Het begint nu echt saai te worden. De eerste keer dat we, via de Ridderstraat, de Vrijdagmarkt
waren gepasseerd (op weg naar de eerste kroeg van de dag) hadden we reeds een terras gespot met
biedingboxen en bridgeboards. Al discussierend en becommentariërend over de vertrouwde
aspecten van de Ridderstraten stevenen we direct op dat café af. We zijn wat aan de vroege kant,
zodat er ruimte is voor een sanitaire stop. Ben zoekt intussen in het café naar onze tafel.
Terug van het toilet tref ik Ben enigszins verbaasd aan. We bridgen al de ganse dag aan tafels met
witte boards en dit café zit vol met gele boards. Daarbovenop is ons tafelnummer onvindbaar.
Binnen niet te vinden en buiten ook niet. Vreemd. We zijn hier op de Vrijdagmarkt dus dat moet
goed zijn. Terwijl op het terras ons nog wat staan te verbazen over het niet kunnen vinden van
onze tafel zien we aan de andere kant van de Vrijdagmarkt een ander café. En daar zitten best wel
veel mensen op het terras. Zou het kunnen dat…. Inderdaad. Het kan. En het is zo. In ons
enthousiasme zijn we dat café volledig voorbij gelopen. En laat dat nou net het café zijn waar we
moeten zijn. ‘Moretus’ is ons laatste café van deze bridgetocht. Gezellige tegenstanders. Goede
bollekes.
En ter afsluiting nog een spel dat Marianne en
♠5
Anneloes zeker niet gaan evenaren. Ben en ik waren
♥T63
tijdens het bieden nog wat gezellig aan het praten
♦A42
over de goed smakende Koninck en het uitstekende
♣AHV954
weer. Blijkbaar zagen we, of toch in ieder geval ik in
♠T863
N ♠AB742
Zuid, er niet geloofwaardig uit. Dat kan wel zijn,
♥B975
W
O
♥A42
maar dan moet je wel je timing van doubletten goed
♦98
Z
♦HT65
in de hand hebben. Na schoppen start van West gaat
♣B76
♣8
Oost een tijdje in de denktank en produceert
♠HV9
uiteindelijk ♠A. Dat is vriendelijk, want nu gaat
♥HV8
3ZT! +2 voor een gezonde 98.8%. De laatste tafel
♦VB73
was een nuttige tafel: we scoren gemiddeld een
♣T32
kleine 70%.
Ben
Oost
Bron
West
1♠
pas
pas
Nu terug naar het startpunt alwaar we met de
2♣
2♦
3ZT
pas
dames hebben afgesproken. Weer door de
1
pas
dbl.
a.p.
Ridderstraten? Vijf keer op een dag door één-endezelfde straat vinden wel genoeg geweest. We pakken de straat die er parallel aan loopt. We zijn
in een zeer goede stemming. De bollekes smaakten uitstekend. Het weer was uitstekend. En
bovenal: we hebben ontzettend lekker gescoord! De dames gaan het heel zwaar krijgen!! Ze
moeten wel heel erg hun best doen om zelfs maar gelijk met ons te eindigen.
Terug bij het ‘Cultureel centrum Sint Andries’ ontmoeten we elkaar aan de overkant van het
plein. Daar zit een café/restaurant waar ze bollekes serveren (belangrijk voor ons), jenever
(belangrijk voor Anneloes) en tapasschotels hebben (belangrijk voor ons allemaal). Het moment
van de waarheid is aangebroken…… En het is een bittere waarheid. Alhoewel Ben ik ontzettend
goed gescoord hebben (ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo hoog ben geëindigd in een
bridgekroegentocht; Ben: bedankt!), hebben de dames het net iets beter gedaan. Babes: proficiat.
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De uitslag in het kort: eerst werden J. Van Asten – A. Verschueren met 69,46 %. Het eerste Lierse
paar werden zeer knap Lieve Sol & Jo Van Laer op een 26ste plaats met 62,84 %, voor Kristien &
Dierik Mistiaen (52ste met 60,38 %) en Marianne & Anneloes (59ste met 60,17 %). Bron en Ben
werden 220ste met 52,41 %, Monique Mertens en partner 252ste met 51,31 %, Jenny Marynissen &
Josine Van Driessen 270ste met 50,58 % en nog net boven de moyenne Yves Meyus & Marc Van
Uffelen (292ste met 50,08 %). Nicole Sainderichin & Brecht Luyckx haalden de moyenne net
niet.

SIGNALEREN
Vrij vertaald naar Mollo door Jaco Lambrechts
VOORWOORD
Onlangs hebben we een oude kaartvriend van mij begraven. Hij was een uiterst begaafde en
gedreven kaartspeler. Van bridge wou hij niet weten. Te weinig psychologie, veel te eng en te
strikt en daarenboven, volgens eigen zeggen, beperkte dit spel zijn natuurlijke talenten. Hij was
een constante winner in elk kaartspel. Voor het plezier wou hij nooit spelen, alleen voor geld,
liefst veel geld. Met ons, zijn vrienden, speelde hij wel voor een bescheiden tarief. Bij het boxen
(hartenjagen) met drie speelde hij flitsend snel. Soms, midden het spel, pauzeerde en grijnsde hij.
“Iemand krijgt nu 2 dames”, kondigde hij aan, “ik heb de keuze aan wie ik ze ga geven”. Dan keek
hij naar de stand, en jawel, degene die er het best voorstond had prijs. We noemden hem de
SNOEK,…. of Leon als hij er bij was.
Op weg naar zijn laatste rustplaats dacht ik onwillekeurig aan de Drakenclub, hij leek
angstwekkend sprekend, nee …, hij was het Verschrikkelijk Varken, ten voeten uit. Als eerbetoon
aan mijn vriend zal ik deze figuur voortaan de Snoek noemen.
OVER ROBBERBRIDGE
Robberbridge wordt om geld gespeeld. Alle leden van de Drakenclub zijn er aan verhangen en
spelen nauwelijks een andere vorm van bridge. Bij het begin van een robber loten ze om wie met
wie speelt. Een manche kun je ook halen in 2 of meerdere deelscores. Heb je een manche gehaald
dan word je kwetsbaar en begin je aan de volgende. Wie het eerst 2 manches haalt wint de robber
en strijkt de robberpremie op, afhankelijk van het aantal gespeelde manches. De lopende scores
worden opgeteld en het verschil, afhankelijk van het tarief, omgerekend in geld. Nu wissel je van
partner en begint de volgende robber.
DE SNOEK OVER SIGNALEREN
Piet Konijn, een echte fan van alle laatste conventies, had zijn vriend Tim de Toekan overtuigd
samen de laatste nieuwigheden toe te passen. Ze zaten samen met nog wat leden aan een diner te
vieren. De Snoek schrokte de laatste oesters op. Van deze spraakinpotentie maakte het Konijn
gebruik hem te vragen wat hij van het Michaels cue-bid dacht. “En is Muiderberg wel goed?”,
wou de Toekan weten. Na het laatste volle glas gedronken te hebben, beval hij beide conventies
van harte aan. “Kun je er dan wat uitleg over geven?”, opperde het Konijn.
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“Ik ken geen van beide”, snauwde de Snoek. “Euh, waarom raad je ze dan aan”, riposteerde de
Toekan verbaasd. De Snoek zat nu op zijn stokpaardje en was niet meer te stoppen.
“Zoals wijlen Victor Mollo al zei, brengt elke conventie verwarring en alle conventies totale
verwarring. Van elke 3 robbers speel ik er één met u en twee tegen u. Van alle stom…,
vergissingen die je kunt begaan, zit ik het dubbele aan de ontvangende kant. Vandaar dat ik geen
conventie moet kennen om ze aan te bevelen.”
“En toch”, drong het Konijn aan, “ben ik zeker dat je zelf ook conventies gebruikt, zoniet in het
bieden dan toch in het spelen. Neem nu signalen..”. “Vanzelfsprekend gebruik ik signalen”,
onderbrak de Snoek, “ik durf er niet aan te denken wat het zou zijn zonder. Gelukkig is de
standaard hoog tegenwoordig, zo hoog dat verdedigers in staat zijn automatisch te signaleren
zonder er te hoeven bij na te denken. Voor 9 op 10 spelers is signaleren geen middel tot een doel,
maar een doel op zichzelf, een deugd. En zoals bij elke deugd ligt de beloning in zichzelf.”

♠
♥
♦
♣

♠85
♥A75
♦A32
♣98753
N
W
O
Z
♠763
♥HV32
♦HVT4
♣AH

Kijk, ik was gisteren in 3ZT met volgende gift. West
startte schoppen. Ze zaten 4-4. In de 5de slag kwam
een harten. In dummy gooide ik een harten en een
klaveren af, in de hand een harten. Vervolg zelf.
♠
♥
♦
♣

“Jammer dat je die harten liet gaan”, kloeg het
Konijn, “ze kon slag worden”. “Tja, met een 3-3 in
ruiten”, sputterde de Toekan. “Of een snit over de
boer”, opperde Walter de Walrus, die er was komen
bijzitten.

De Walrus, een zwaarlijvig robuust figuur,
boekhouder op rust sinds zijn afstuderen, is de
meester-puntenteller van de club. “Het zal dus van een gok afhangen”. De Snoek drong aan op
hoe verder te spelen.
Niemand sprak en toen de stilte alsmaar luider werd, ontvouwde de Snoek Het Speelplan. “Geen
gok”, sprak hij, “tegen 4 ruiten met de boer bij West is geen verhaal. Neem ♥A, ♣AH, ♥HV en ga
voor 4 ruitenslagen naargelang de omstandigheden u opleggen”.
“En wat leggen de omstandigheden op”, riepen allen in koor. “Wel, daar dienen de signalen
voor”, legde de Snoek uit. “Speel eerst de klaveren om het signaleren uit te lokken, en omdat het
zo moeilijk is goede gewoontes af te leren, zullen OW u vertellen hoe de klaveren verdeeld zitten.
Zelfs als een tegenstander het besef heeft dit geheim te houden zal de andere aan de drang niet
kunnen weerstaan. Je krijgt zo een volledige betrouwbare telling over Oost: met 4 schoppens, 3
klaveren en 3 harten speel je de ruiten op vallen, met slechts 2 harten bij hem speel je ♦H, ♦A en
maak je de snit. Heeft Oost 4 schoppens, 2 hartens en 4 klaveren dan zal hij op de derde hartens
een klaveren afgooien en speel ik de drop”.
“Nu weet je waarom ik zo een fervent aanhanger van signaleren ben”. “Bedoel je”, vroeg de
Toekan ongelovig, “dat je in verdediging niet signaleert omdat de leider beter gebruik van deze
informatie kan maken dan uw partner?” “Het hangt er van af wat je juist bedoelt met signalen”,
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antwoordde de Snoek. “Soms is het van cruciaal belang informatie te verstrekken: zie hier een
voorbeeld.”
“Wat doe je in Zuid?”

♠
♥
♦
♣
♠H84
♥HB84
♦HVT
♣B96

♠
♥

N
W

O
Z

♦
♣

♠V9
♥A973
♦A96
♣AH74

“Pas zonder aarzelen. Met ongeveer 30 HP tussen
West en Zuid is het zeker gepast tegen te spelen.
Zuid start ♣AH, de derde klaveren is voor Oost
met de vrouw. Deze speelt nu schoppen naar de
heer en schoppen naar zijn boer die Zuid neemt
met de vrouw. Zuid heeft nu al 3 slagen en verlangt
er nog drie meer. Enige suggestie?”.

“Speel harten”, zei de Toekan, “de leider moet de
goede kaart inleggen en zal wel missen, althans zo
gaat het altijd bij mij”. “Nee, nee”, wierp de Snoek
West
Noord
Oost
Zuid
op, “de leider zal het de helft van de tijd goed doen.
1ZT1
pas
2♠2
?
Ik wil dat hij altijd mis gokt, ik wil hem daar bij
1 :12-14 HP
helpen”. “Hoe kan dat nou!”, sputterde het Konijn
2 : natuurlijk, stopbod
tegen. “Wel door te signaleren, het is te zeggen,
informatie te verstrekken zoals je daar juist al zei.”
???!!!!!
“Speel ♦A natuurlijk”, riep de Snoek “Speel ♦A en dan ♥3. Elke normale leider kent nu al 13 HP
bij Zuid en verwacht niet dat met ♥A er bij Zuid zo vlot zou passen”. “Juist”, zei het Konijn
enthousiast, “jij zat zuid, paste vlot, speelde ♦A, harten en de leider ging één down”.

♠H84
♥HB84
♦HVT
♣B96

♠653
♥V65
♦8542
♣T85
N
W
O
Z

♠ABT72
♥T2
♦B73
♣V32

♠V9
♥A973
♦A96
♣AH74

“Nee, nee, u hebt het volledig mis”, protesteerde
de Snoek. “Papa de Griek zat Zuid en speelde zoals
gezegd. Helaas niet tegen een gewone leider maar
tegen mij. Toen hij ♦A toonde vroeg ik me af,
begint hij nu plotseling me graag te mogen of is hij
informatie aan het verstrekken, niet voor zijn
partner die er niets kon mee doen maar aan mij.
Toen herinnerde ik me de Grieken en hun
geschenken en legde ♥H in. Je moest zijn gezicht
zien!”.
Dit was de volledige gift.

GOUDEN RAAD VAN MARCEL
De uitkomst is zeer dikwijls bepalend voor het al dan niet maken van het contract. Maak
afspraken met je partner over de uitkomst.
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NIEUW OP DE KROEGENTOCHT LIER 2003, EEN UNICUM IN BELGIË
Monique Mertens
De kroegentocht van Bridge Club Lier, is al lang een traditie. De eerste zaterdag van september is
het dan zover. Ook deze keer weer een perfecte “beweging” (tja, zo noemen ze dat) namelijk 42
deelnemende paren. Ondanks de regen die voorspeld was, bleef het heel de tijd droog, en soms
zelf wat zonnig. Perfect!
De inschrijvingen verliepen vlot —“Gelieve er op te letten dat er de eerste ronde NIET moet
gedeeld worden, heren, het zijn gedupliceerde giften.” “En de tweede ronde, mijnheer?”.
“Neeeeeen!!”— en tegen 14 uur konden we eraan beginnen.
Er was al bij al weinig verschil met de vorige jaren: de eerste kroeg die wij bezochten bleek nog
gesloten. Dit hebben we nogal eens meegemaakt, dus geen probleem. GSM bovengehaald en
naar de organisatoren gebeld. We hebben ons dan maar gezellig op het overdekt terras gezet, de
biedingboxen al klaargezet, en terwijl we aan ’t wachten waren op onze tegenspelers, hoorde we
doodleuk iemand aan de andere tafel zeggen: “Ik heb deze gift al gedeeld!” —notabene aan tafel
van een gevorderde speler, die het heel grappig vond toen de “beginneling” vroeg of er de tweede
ronde dan wel moest gedeeld worden—. Weer GSM bovengehaald, en naar de organisatoren
gebeld, om toch voor de volgende paren deze gift terug keurig te kunnen samenstellen. Een
vriendelijke dame gaf ons de kaartverdeling door: Aaaa, Kuuuu, Teeeee, 6 2 enz ???? Na de
uitbundige lach van Jo, en een rechtzetting van de score voor de niet gespeelde gift, konden we
onze tocht verder zetten.
Maar, en dit is wel nieuw, en een unicum voor België: er liep op onze kroegentocht een vrij
knappe jongeman rond met een stralende glimlach op zijn gezicht, en in zijn hand een prachtige,
rode roos —merk op: deze jongeman is wel knap, maar niet vrij!— Deze jongeman is door velen
ondervraagd naar de reden van deze prachtige bloem, maar hij wou zijn geheim niet prijsgeven.
Ook zijn levensgezellin werd heel discreet ondervraagd: zij bleek wel te weten wat er aan de hand
was, maar ook zij gaf dit geheim niet vrij. Naarmate de middag vorderde, werd de glimlach al een
beetje minder, maar de jongeman gaf de moed niet op: telkens hij een nieuwe kroeg
binnenkwam, werd zijn gezicht terug één en al lach en keek hij heel voorzichtig maar toch ook
wat timide rond, duidelijk op zoek naar iets of iemand.
Niemand zal de ware toedracht achterhalen, en niemand zal dit ooit kunnen evenaren. En
ondanks dat de prachtige rode roos er nu niet meer is, de echte reden blijft bestaan: en dat is
vriendschap!!!
Nogmaals hartelijk dank, Bron.
En dan nog de uitslag van de kroegentocht: winnaars werden “onze” Irene Van de Velde en Rik
Somers met een fenomenale 72,15 %, meer dan 5 % meer dan de tweede Bob Beyens en Paul
Brouwer. Jo Govaerts en Greet De Grave werden derde met 65,42 %. Het eerste Lierse paar
vinden we op de 6de plaats: Hilde Smet en Sonja Baert haalden 60,14 % en gingen daarmee Tof
Govaerts & Wim Beukeleirs (9de met 57,23 %), Ludo De Preter & Marc Van Uffelen (11de met
55,35 %) en Marianne Berkman & Bron Vos (12de met 55,28 %) vooraf. De volledige uitslag vindt
u op onze website...
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VERSLAG STRATEGISCHE VERGADERING LIER 3
De competitie is terug van start gegaan en BC Lier wordt opnieuw vertegenwoordigd door vijf teams, die optreden
van Liga 1 tot District 2. Dat het sommige ploegen, met name, Lier 3, menens is moge blijken uit het volgende
verslag van de Strategische Vergadering, die vooraf werd gehouden. We mogen er allen een voorbeeld aan nemen....
De vergadering ging door ten huize van...

Eric Lauwers
Op woensdag 30 juli —uiteraard op een fantastische zomeravond— en op het terras van Eric’s
“Nest of the Gooze” nr. 2 in Mortsel kwam het volledig team van Lier 3 bijeen voor een
strategische bespreking en het opstellen van een “strak” plan in het vooruitzicht van de komende
competitie. De vergadering werd geopend met het knallen van een fles champagne en een toast
met zijn allen op de komende successen van Lier 3. Iedereen was het al snel eens over de
doelstelling van Lier 3 voor volgend competitiejaar: promotie naar liga. Maar hoe???
Lier 3 beschikt inderdaad over 3 uitstekende paren, zijnde Bron en Marianne, Hilde en Patrick en
last but not least Brecht en Eric. Een kleine optelsom leert ons dat deze carré beschikt over 50 jaar
relevante bridge-ervaring.
Brecht, onze kapitein, had de vergadering tot in de puntjes voorbereid met een indrukwekkende
en to-the-point agenda en voldoende ruimte om iedereen aan het woord te laten. Vooreerst werd
de competitiekalender besproken en het rooster (wie speelt wanneer) vastgelegd. Er werd
overeengekomen dat, in afwezigheid van Brecht, Bron als kapitein van Lier 3 zal optreden. De
kapitein dient de uitslagen onmiddellijk door te bellen naar de competitieleider(s).
De cursus voor gevorderden van Marc is elektronisch beschikbaar (dankzij Luc Lauwers) en kan
door ieder paar in onderling overleg aangepast, uitgebreid en verder ontwikkeld worden zodat
ieder paar over een gezond, éénduidig en vooral schriftelijk systeem kan beschikken. Eric zendt
deze Basiscursus voor Gevorderden elektronisch naar Bron en Marianne.
Hilde suggereerde volgende aanvulling, namelijk de verdediging tegen een 1♣ opening bij
klaveren squeeze tegenspelers als volgt:
1♣
dubbel
: opening (12-15 HP) met 4 krt ♣
1♦/1♥/1♠
: opening (12-15 HP) met 4 krt ♦/♥/♠
pas, daarna dubbel : 16+ HP
Ieder paar dient zijn conventiekaart in onderling overleg en tijdig in orde te brengen. Deze
kaarten zullen door Eric in elektronische versie ingevoerd en opgeslagen worden en in kleur
afgedrukt. De kaarten van Brecht en Eric zullen aan Yves Meyus en Eric Smets voorgelegd
worden. Bron en Marianne dienen eveneens hun (systeem) conventiekaart door Yves te laten
goedkeuren voor conformiteit met de regels van het 1ste district.
De website van Lier 3 wordt verzorgd door Bron en Marianne. Op deze website komt o.a. de
voorstelling en samenstelling van ons team. Eric en Brecht zullen daarvoor digitale fototoestellen
meenemen naar ’t Schaeckbert om foto’s te schieten van iedereen afzonderlijk, de drie paren apart
en van de ganse carré. De beste foto’s komen op de site.

16

mini-SPOETNIK nr. 20, jul-sep 2003

Ter voorbereiding van het nieuwe seizoen zal Lier 3 meedoen aan de schaal “Staf Vlaeymans” op
zaterdag 30 augustus in de Rivièra te Deurne. Dit betreft een viertallentornooi (9 keer 6 giften)
met uitslagen in 3 reeksen (1ste en 2de nationale, 3de nationale en liga, districtploegen en
recreanten) —Bij het ter perse gaan van dit artikel, werd dit tornooi reeds gespeeld en eindigde
Lier 3 op de tweede plaats in zijn reeks met 138 punten, 1 puntje minder dan de eerste dewelke
Lier 3 naar huis gespeeld heeft in de eerste ronde met 18-12—.
Vorig jaar zag het competitieblad Achterklap voor het eerst het licht op initiatief van en met Bron
en Marianne als de geestelijke ouders. Dankzij eveneens de vele verslagen van de andere carré’s
van Lier werd de Achterklap een succes. Ook dit jaar zullen Bron en Marianne aan de Achterklap-kar
trekken en leuke verslagen van Lier 3 noteren. In afwezigheid van dit nobele paar, zal Hilde de
heldendaden van Lier 3 in haar geheugen opslaan en een mooi verslag neerpennen.
Op de Pieterman-site staat een leuke oefening (eindwerk van een laatstejaarsstudent) in verband
met bieden en “Hoe goed ken je jouw partner?”. Eric zal dit downloaden en elektronisch (zipfile) verdelen aan iedereen. De bedoeling is deze test individueel uit te voeren en daarna de
resultaten te toetsen met deze van jouw partner.
De beperkte bridgebibliotheek van Lier 3 wordt opengesteld aan de carréleden. Bron zal het boek
“Spel & tegenspel: bijzondere speelwijzen” doorgronden en Patrick het boek “Kunst van afspel en
tegenspel”. Het is de bedoeling deze boeken half augustus terug te bezorgen aan Eric of Brecht
voor verdere verdeling.
Als laatste punt is het zeer belangrijk dat het nieuwe paar Hilde & Patrick zeer regelmatig met
elkaar spelen op de clubavonden en het is zeker geen slecht idee dat ieder paar daarbovenop nog
eens apart samenkomt om hun volledig biedsysteem te analyseren teneinde mogelijke
misverstanden preëmptief uit de weg te ruimen.
Als laatste deel van het plan, zal Eric op regelmatige tijdstippen het team bridgeproblemen
elektronisch doorsturen (biedproblemen, afspel, tegenspel, …). De antwoorden volgens “Berry”
worden apart verzonden. Partners kunnen achteraf bijvoorbeeld bepaalde biedsituaties met elkaar
vergelijken. Het is tenslotte de bedoeling dat beide partners elkaar ten allen tijde begrijpen.
Voorstel volgende bijeenkomst: zaterdag 13 december, na de voorronde van de Beker van
Vlaanderen. Doel: evaluatie van de eerste periode en eventueel bijsturing van Lier 3’s “strak” plan.

OVER BRIDGEFANATEN & GOUDKAMPIOENEN – SEIZOEN 2002-2003
Dries Van den Eynde
Naar jaarlijkse gewoonte geven we bij het begin van het seizoen een overzicht over het verloop
van onze clubtornooien gedurende het vorige seizoen. Op die manier willen we de mensen, die
het meeste op onze tornooien verschijnen, even in de bloemen zetten, terwijl we anderzijds de
mensen, die het meeste in de prijzen vallen, kunnen huldigen. Deze uitslag werd berekend voor
de periode september 2002 tot augustus 2003. In totaal werd de uitslag opgemaakt over 50
dinsdagen, op kerstavond en oudjaar werd niet gespeeld, en over 52 donderdagen.
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De Top 6 voor de dinsdag en de donderdag zien er als volgt uit:
DINSDAG AANWEZIGHEID (OP 50)
1.
2.
3.
5.
6.

Raf De Cat
Anne-Marie Verrijken
Yvonne Blockxhuysen
Roger Van de Eynde
Eric Smets
Jan Wouters

DONDERDAG AANWEZIGHEID (OP 52)
47
45
44
44
43
41

1.
2.
3.
6.

Yvonne Blockxhuysen
Anne-Marie Verrijken
Eric Smets
Raf De Cat
Roger Van den Eynde
Kristien Mistiaen
Dierik Mistiaen

47
46
45
45
45
43
43

Vertrouwde gezichten natuurlijk met Raf op 1 op dinsdag en Yvonne op 1 op donderdag en
verder met Annemie, Roger en Eric in de top 5. Het valt op dat dezelfde spelers zowel dinsdag als
donderdag dit lijstje vullen terwijl er in de vorige jaren toch enige variatie zat. Jan Wouters op
dinsdag en Kristien en Dierik Mistiaen op donderdag vallen net buiten de Top 5. Verder is er
natuurlijk de grote afwezige Aloï s, die door ziekte voor het eerst in jaren, niet in dit lijstje prijkt.
We rekenen er op dat Aloï s volgend jaar terug ergens bovenaan staat.
De lijst van de spelers, die minstens 35 keer op onze clubavonden geweest zijn, ziet er als volgt
uit:
ALGEMEEN AANWEZIGHEID (OP 102)
1.
2.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
20.
21.

Raf De Cat
Anne-Marie Verrijken
Yvonne Blockxhuysen
Roger Van den Eynde
Eric Smets
Eddy Taeymans
Marc Van Uffelen
Gilbert Apers
Min Lemmens
Roger Van Engelen
Monique Mertens
Eric Lauwers
Marijk Huysmans
Aloï s Verbert
Ben De Lathouwer
Jacqueline Van Ouytsel
Maria Wouters
Patrick Carrette
Luc Peeters
Jos Robrechts
Madeleine Van Sande
Jan Wouters

92
91
91
89
88
81
81
77
76
74
73
71
70
69
69
66
64
63
63
62
59
59

23. Kristien Mistiaen
Dierik Mistiaen
Tony Brems
26. Dries Van den Eynde
27. Jenny Marynissen
Ludo De Preter
29. Jaco Lambrechts
30. Brecht Luyckx
31. Linda Ringler
32. Carine Jeunen
33. Abi Ringler
Ghislaine Schoofs
Maurice Van Osta
36. Luc Lauwers
37. Sonja Baert
38. Nicole Sainderichin
Yves Meyus
40. Fie Van der Planken
Marcel Vetters
Tof Govaerts
43. Agnes Van den Eynde
Edgard Heylen
45. Marianne Berkman

56
56
56
53
52
52
51
50
47
46
44
44
44
43
41
40
40
39
39
39
37
37
36
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Ook hier natuurlijk vele vertrouwde namen in deze lijst. Voor het tweede jaar op rij voert onze
penningmeester Raf deze lijst aan. Opvallende stijgers zijn verder Annemie, die van 11 naar 2
stijgt en Eddy die van 14 naar 7 stijgt. Ook Min is dit jaar gestegen van een 15de naar een 9de
plaats. En Eric tenslotte stijgt van 28 naar 12! De nieuwe namen in deze lijst zijn Jaco en
Ghislaine, Maurice, Sonja, Nicole, Edgard, Agnes en Marianne.
En nu het minder goed nieuws: hoe gaat het met de clubtornooien in het algemeen? Het kon
natuurlijk niet blijven duren (waarom eigenlijk niet?): na een continue stijging gedurende de
vorige jaren hebben we het vorig seizoen in het totaal een iets mindere bezetting gehad. Terwijl
de donderdag nog steeds blijft stijgen, is de bezetting op onze dinsdagtornooien iets teruggevallen.
Gemiddeld zijn er dit jaar slechts 16,98 paren komen opdagen, tegenover 19,18 paren vorig jaar
en nog steeds 17,52 paren het jaar daarvoor. Dit is toch een verlies van meer dan 2 paren op een
gemiddelde dinsdag. De donderdag daarentegen stijgt nog steeds en is dit jaar boven de magische
grens van 20 paren gekomen. We sluiten het seizoen af met een gemiddelde bezetting van 20,02
paren, dit is dus een lichte stijging met 0,31 paren tegenover vorig jaar en een absoluut record,
sinds we deze statistieken maken. Voor het totaal brengt dit ons op echter op “slechts” 18,53
paren op een gemiddeld clubavond, een daling met bijna 1 paar tegenover vorig jaar, toen er nog
19,45 paren kwamen.

Gemiddeld aantal paren op clubtornooien
25

Aantal paren

20
15

Dinsdag
Donderdag

10

Gemiddeld

5
0
19951996

19961997

19971998

19981999

19992000

20002001

20012002

20022003

Seizoen

Ondanks de kleine terugval, vooral dan van de dinsdag, blijven we het toch goed doen, dit bewijze
de bezetting van de donderdag. Toch mogen we deze “waarschuwing” niet zomaar voorbij laten
gaan en moeten we blijven werken aan het verbeteren van onze clubtornooien.
Tot slot nog het zogenaamde goudklassement. Zoals vorig jaar geven we 1 punt voor een eerste
plaats en 0,5 punt voor een tweede plaats. De top van het “Goudklassement” (meer dan 10
punten) ziet er als volgt uit:

3

GOUDKLASSEMENT
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marc Van Uffelen
Yvonne Blockxhuysen
Eric Smets
Marijk Huysmans
Luc Peeters
Dierik Mistiaen
Kristien Mistiaen
Carine Jeunen
Roger Van Engelen

28,5
28,5
27,0
23,0
22,5
21,5
21,0
18,5
18,5

10. Dries Van den Eynde
11. Maria Wouters
Raf De Cat
13. Jaco Lambrechts
14. Gilbert Apers
15. Sonja Baert
16. Anne-Marie Verrijken
17. Aloï s Verbert
18. Roger Van den Eynde
19. Ludo De Preter

18,0
17,5
17,5
17,0
15,0
14,5
13,5
11,5
11,0
10,0

Voor het tweede jaar op rij is Marc onze Goudkampioenschap, een titel die hij dit jaar wel terug
moet delen met Yvonne, die reeds voor de vijfde keer gedurende de laatste zeven jaar deze titel
mee draagt. De opvallendste stijgers dit jaar zijn Marijk, die van 11 naar 4 stijgt, en Luc, die van
14 naar 5 oprukt. Annemie speelt niet alleen veel, maar doet ook een grote stap voorwaarts in het
goudkampioenschap door van plaats 35 de Top 20 in te duikelen. Andere nieuwe namen in deze
lijst zijn dit jaar Jaco, Sonja, Roger en Ludo. Proficiat aan deze kampioenen! En voor de mensen,
die niet in deze toplijst staan, maar toch geï nteresseerd zijn in hun prestaties van vorig jaar, de
volledige lijst van het goudkampioenschap is (natuurlijk) op onze website te vinden.

PRIJSVRAAG

♠AHVBT
♥BT9
♦BT92
♣8

♠876
♥5432
♦876
♣765
N
W
O
Z
♠5432
♥876
♦543
♣432

OPGAVE N° 19: NULLO
Opgave:
♠9
♥AHV
♦AHV
♣AHVBT9

De opgave, ingestuurd door Jaco, was de volgende:
Zuid speelt “nullo” en Oost-West moeten het
contract twee down spelen, dus Oost-West moeten
Noord-Zuid verplichten om twee slagen te maken.
Hoe doen ze dat, na de uitkomst met ♦B?
Oplossing:

Verschillende juiste oplossingen deze keer. Agnes
Van den Eynde en Marijk Huysmans vonden zelfs
een manier om de ongelukkige Zuid-speler drie down te laten gaan! Dit gaat als volgt: ♦B wordt
door Oost overgenomen met ♦V, die drie ♥AHV en ♣AHV incasseert. Op de twee hoge
klaveren doet de Oostspeler ♦T9 weg. Oost vervolgt met kleine schoppen voor ♠AHV van West.
Op ♠HV doet de Oostspeler ♦HV weg. Je kan nagaan dat, wanneer West vervolgt met ♦2 de
Noordspeler de resterende drie slagen maakt, namelijk ♦76 en de dertiende harten.
Juiste oplossingen werden ingezonden door Marijk Huysmans, Monique Mertens, Agnes Van
den Eynde, Roger Van den Eynde en Guy Verbessem. Guy Verbessem mag een prijs komen
afhalen.
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♠A9653
♥V7
♦T82
♣972
♠7
N
♥T842
W
♥H963
♦VB96533
Z
♣63
♠HV4
♥AB5
♦AH
♣AHVBT

OPGAVE N° 20

♠BT82
O

Voor deze 20ste prijsvraag en na de vakantieopgave
van vorige keer terug een “moeilijkere” prijsvraag.
Zuid moet 7ZT maken, na de uitkomst van West
met ♦V. Hoe klaart hij de klus? Veel puzzelplezier.
Oplossingen zoals steeds binnenbrengen bij Dries,
er wordt een prijs verloot onder de juiste
inzendingen!

♦74
♣854

OPLOSSING DOORLOPENDE BRIDGEKRUISCRYPTORAADSEL
In de vorige mini-SPOETNIK stond opnieuw een “doorlopende kruiscryptoraadsel”, opgesteld,
ontworpen en uitgevonden door onze enige echte professionele puzzelmagiër Marcel Vetters.
Hier volgt de enige echte officiële oplossing.

A G
B B
C S
D H

G
H

E
B
E
L
U
S
T
O
E
R

V
L
E
E

F
P
A
R
T
N
E
R
T
S

A
E
N
K

G
A
R
E
N
D
I
V
A
N

W
A
G
M

H
R
E
A
A
L
M
O
E
S

L
R
A
R

HORIZONTAAL
A
Onraad (6)
Behouden zeereis (7)
B
Heeft het ergste achter de rug (9)
C
Een kei van een schilder (5)
Een unieke moeder (6)
D
Ik noem het zeer warm (4)
Is de plaats bemeubeld? (8)
VERTICAAL
E
Gretig naar (6)
De heilige is sterk (5)
F
Dikwijls de zondebok bij een kaartspel (7)

Het mineraal bevat metaal (4)
Een vogel achteraan een slee (5)
De rijksraad op de rustbank (5)
De munt van een oude Spanjaard (5)
De vis gaf brij uit liefde (7)

Oplossingen werden ingezonden door Marijk Huysmans, Monique Mertens, Eric Lauwers &
Agnes Van den Eynde. De prijs gaat deze keer naar Agnes Van den Eynde.
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ACTIVITEITEN KALENDER
In deze kalender worden de belangrijkste activiteiten opgenomen die ofwel in onze club ofwel in de
omgeving worden georganiseerd, en die dus voor onze leden interessant zijn. Een meer uitgebreide
kalender vind je natuurlijk in Bridgekontakt en in de competitiekalender. Noteer alvast de volgende data:
OKTOBER 2003
Zaterdag 25 oktober
Donderdag 30 oktober
NOVEMBER 2003
Dinsdag 4 november

Competitiespeeldag District 2
2de sessie donderdagkampioenschap
SS Finland simultaantornooi

Donderdag 6 november
Zaterdag 8 november
Donderdag 13 november
Zaterdag 15 november
Donderdag 20 november
Zaterdag 22 november
Donderdag 27 november
Zaterdag 29 november

Lierse Vlaaikestornooi
3de sessie Butlerkampioenschap
3de sessie donderdagkampioenschap
5de speeldag competitie
4de sessie donderdagkampioenschap
6de speeldag competitie
5de sessie donderdagkampioenschap
7de speeldag competitie
6de sessie donderdagkampioenschap
8ste speeldag competitie

DECEMBER 2003
Dinsdag 2 decemberr
Donderdag 4 december
Zaterdag 6 december
Zondag 7 december
Zaterdag 13 december

4de sessie Butlerkampioenschap
Sinterklaastornooi
9de speeldag competitie
Dames Nodigen Uit
Voorronde Beker van Vlaanderen voor viertallen

JANUARI 2004
Dinsdag 6 januari
Zaterdag 10 januari
Zaterdag 17 januari
Zaterdag 24 januari
Zaterdag 31 januari

Nieuwjaarsreceptie
5de sessie Butlerkampioenschap
10de speeldag competitie
11de speeldag competitie
12de speeldag competitie
13de speeldag competitie

FEBRUARI 2004
Dinsdag 3 februari
Zaterdag 7 februari
Dinsdag 10 februari
Donderdag 12 februari
Zaterdag 14 februari
Dinsdag 17 februari
Zaterdag 21 febuari
Dinsdag 24 februari

6de sessie Butlerkampioenschap
14de speeldag competitie
1ste sessie dinsdagkampioenschap
Valentijntornooi
Halve Finale Beker van Vlaanderen voor viertallen
2de sessie dinsdagkampioenschap
Crazy Tornooi + Gezellig Samenzijn
3de sessie dinsdagkampioenschap

MAART 2004
Dinsdag 2 maart
Zaterdag 6 maart

7de sessie Butlerkampioenschap
Halve Finale Flanders Pairs in BC Lier

