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EDITORIAAL
Hoi vrienden,
Het is al een eeuwigheid geleden en velen dachten dat er geen mini-SPOETNIK meer zou komen maar
gelukkig heb ik toch nog wat tijd gevonden om een nieuwe editie klaar te stomen. Het heeft veel
moeite gekost —drukke agenda op het werk, computerproblemen, bezigheden thuis— maar het zou
toch spijtig zijn moest ons clubbladje verdwijnen. Ondanks enkele rimpelingen op het water de
laatste weken, hebben we toch een club die leeft, een club waar het goed spelen is, met veel
activiteiten, een leuke sfeer, kortom een club die bruist, en daar hoort toch ook een clubbladje bij.
Daarom heb ik er mijn schouders nog eens onder gezet en ben ik vast van plan het nog op zijn minst
een paar nummertjes vol te houden. Zoals jullie weten kan ik het echter niet alleen, dus daarom
nogmaals een oproep. Als jullie ook willen dan onze mini-SPOETNIK blijft bestaan, stuur eens een
artikeltje in, schrijf eens een verslagje van een activiteit of een gift, en werk mee aan onze miniSPOETNIK.
In dit nummertje dan veel clubnieuws, een verslag van de vorige Algemene Vergadering en een brief
van het bestuur over de acties rond de rookproblemen… Verder twee grote verslagen deze keer.
Carine vertelt over de slems tijdens de vorige Marathon en laat ons zo al vooruitzien naar onze
volgende Marathon, die voor de deur staat. Verder nog een korter verslagje over de laatste
kroegentocht.
In dit nummer ook een iets gemakkelijkere prijsvraag.
Veel leesplezier,
Dries.
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CLUBNIEUWS
PERSONALIA
Twee mensen uit onze club zijn ernstig ziek op het ogenblik. Yvonne Blockxhuysen is met een
ernstige ziekte opgenomen in het ziekenhuis, terwijl Bart Radeur geopereerd is aan zijn rug. We
wensen aan hen beiden een spoedig herstel toe!
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
De clubkampioenschappen vallen wat later dit jaar. Het donderdagkampioenschap start na het
Valentijnstornooi op donderdag 24 februari en loopt verder over de donderdagen van maart, dus
op 3, 10, 17, 24 en 31 maart. Het dinsdagkampioenschap start wat later op dinsdag 19 april en
loopt verder op 26 april. Na een korte onderbreking voor ons butlerkampioenschap krijgen we
nog vier sessies op 10, 17, 24 en 31 mei. Zoals steeds zijn de clubkampioenschappen per paar en
tellen de vier beste uitslagen van de zes sessies mee voor de einduitslag.
LOKAAL & CLUBTORNOOIEN
Zoals mensen misschien al gezien hebben is er een nieuwe brandtrap geïnstalleerd. In plaats van
de “vallende” ladder is er nu een vaste brandtrap gekomen van het dak van het achtergebouw naar
de begane grond. Deze trap heeft een aanzienlijke som gekost, een 1545 euro, maar veiligheid
boven alles!
In de biddingboxen zijn alle biddingskaartjes vernieuwd. Er zijn echter nogal wat opmerkingen
over deze nieuwe biddingskaartjes, vooral het feit dat ze “plakken” wordt soms vernoemd.
Daarom kijkt het bestuur op het ogenblik naar een mogelijke andere oplossing voor onze houten
biddingboxen.
Verder willen we u er op wijzen dat we in BC Lier proberen de reglementen van bridge zo juist
mogelijk toe te passen. Dit houdt onder ander in dat er na een ronde pas niet herdeeld mag
worden, natuurlijk niet tijdens de latere rondes, maar ook niet tijdens de eerste ronde. Misschien
opent er iemand anders wel een of andere zwakke opening mee, bijvoorbeeld zwakke twee of
Muiderberg, zodat aan andere tafels de gift wel gespeeld wordt. Trouwens een score van 0 is een
score zoals elke andere. En het staat gewoonweg zo in de bridgereglementen…
Tot slot willen we jullie nogmaals vragen om na het tornooi alles op te ruimen. Dit geldt
trouwens ook voor de competitiespelers!
DISTRICT
Iedereen weet het ondertussen wel maar voor de goede orde: BC Lier is van district veranderd en
is overgegaan van District Vlaams Brabant naar District Antwerpen. De voornaamste redenen
hiervoor waren “geografisch”. Voor de ploegen die in District competitie spelen waren de
afstanden voor een match tegen Tienen of tegen Halle bijvoorbeeld niet minder dan de afstanden
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die Liga-ploegen moesten afleggen, wat noch voor de Lierse, noch voor de andere ploegen uit
Vlaams Brabant leuk was. Ook andere activiteiten werden daarom minder in Lier ingericht.
Daarom was een overgang naar District Antwerpen eigenlijk logisch. Ook BC Zevenbergen, onze
zusterploeg uit Lier, speelt bijvoorbeeld in District Antwerpen. Het enige probleem was eigenlijk
het behouden van onze ploeg in District 1. Lier 4 was immers vorig jaar net gepromoveerd van
District 2 naar District 1. Dit werd echter probleemloos geregeld door Chris Roelants, de
competitieleider, en François Kilian, de voorzitter, waarvoor dank.
COMPETITIE
De competitie loopt ondertussen bijna ten einde. Lier treedt dit jaar voor de eerste keer met zes
viertallen aan! We geven hier kort hun wedervarigheden en de stand na 12 van de 14 speeldagen.
Lier 1 met kapitein Yves Meyus doet het heel goed in Liga 1C en staat na 12 speeldagen op een
tweede plaats. Ze heeft nog wel 13 punten achterstand op de eerste maar in de laatste match moet
ze nog tegen die koploper spelen zodat alles nog mogelijk is. Lier 2, kapitein Raf De Cat, speelt in
een reeks waar de kampioen na enkele speeldagen reeds gekend was. Met een gemiddelde van
21,3 na twaalf matchen is Merksem 1 enkele klassen te sterk voor de rest van de bende. Zij is op
twee dagen van het einde reeds kampioen. Lier 2 deed tot voor kort goed mee voor de tweede
plaats, ze stond op de elfde speeldag nog op 1 punt van de tweede, maar verloor toen serieus. Met
nog een match tegen Merksem 1 (ja, de koploper…) en een match tegen de voorlaatste zelf zou
het zelfs eventueel nog kunnen mislopen. We rekenen er echter op dat 33 punten genoeg
voorsprong moet zijn om er “rustig” in te blijven… Lier 3 met als kapitein Brecht Luyckx speelt,
na de promotie vorig jaar, voor de eerste keer in Liga 2. Ze startte zeer sterk met een 24-6
overwinning en stond na 6 speeldagen nog steeds boven de moyenne. Vanaf toen liep het echter
mis en met nog twee matchen te gaan staat Lier 3 op een voorlaatste en dus zakkersplaats met 25
punten achterstand op de derde laatste. Theoretisch is het nog mogelijk, in de praktijk wordt het
nog zeer moeilijk met nog een match tegen de eerste…
Lier 4, we doen het maar gewoon verder van boven naar beneden, was met kapitein Roger Van
Engelen, vorig jaar naar 1ste District gestegen. Deze competitie wordt in twee rondes gespeeld. Na
een eerste ronde stond Lier 4 bij de eerste vier, zodat ze naar de promotiereeks mochten.
Sindsdien gaat het wat minder goed, maar toch knap dat ze in de promotiereeks geraakt zijn.
Lier 5, met Ben De Lathouwer als kapitein, is het succesverhaal van deze competitie. Ze startten
ijzersterk met een gemiddelde van meer dan 23 de eerste vier matchen. Daarna ging het wat
rustiger maar Lier 5 bleef nog steeds rond het gemiddelde draaien. Nobele Donk 3 kwam echter
sterk opzetten en nam de koppositie van Lier over….Tot vorige week toen de directe confrontatie
tussen de twee titelkandidaten plaats had. Lier 5 maakte Nobele Donk 3 in met 25-1 en liet er
geen twijfel over bestaan wie dit jaar kampioen ging worden in District 2A. Proficiat alvast!! En
Lier 6 tenslotte, met Monique Mertens “aan het roer”, draaide rustig mee dit jaar en hebben een
gemiddelde van 15.
Kortom, Lier had na het vorige succesjaar vorig jaar, met twee promoties, een iets minder jaar.
Lier 5 wordt hoogst waarschijnlijk kampioen, maar spijtig genoeg hebben we waarschijnlijk ook
een zakker. Het is echter zeker geen slecht seizoen, en misschien…
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Een gevolg van het feit dat we nu in District Antwerpen is dat we ook mee kunnen doen aan de
Damesviertallencompetitie. Lier 1, terug onder “leiding van” onzer aller Monique, startte in de 3de
afdeling en startte daar zeer sterk! Met een gemiddelde van 21 staan ze los eerst! Knap werk!
En nu we toch bezig zijn, ook in het Antwerpse Handelsverbond treedt een Lierse ploeg aan
onder de naam van onze thuisbasis ’t Schaeckbert. In de tweede afdeling staan ze, met nog drie
wedstrijden te gaan, ook al knap eerste. Zo wordt het dus toch nog een seizoen van kampioenen!
ACTIVITEITEN
En er staat veel voor de boeg binnenkort. Zoals vorig jaar gaat ons Gezellig Samenzijn door op de
zaterdag na de competitie, dit jaar dus op zaterdag 5 februari. Waar we vorig jaar eerst een Crazy
Tornooi speelden, hebben we dit jaar gekozen om samen te gaan bowlen. De bowling gaat door
in Bowling Enbild op de Mechelsesteenweg te Lier, en gaat door van 16 uur tot 18 uur. Deze
activiteit wordt voor de leden en hun partners door de club aangeboden. Aansluitend start dan om
19 uur in het Schaeckbert ons Gezellig Samenzijn waarop de club een hapje en een drankje
aanbiedt. Alle leden en symphatisanten van onze club zijn hierop van harte uitgenodigd!
Op donderdag 17 februari gaat dan ons jaarlijks Valentijnstornooi door. Zoals steeds wordt
gevraagd om met mixte paren aan te treden en dat geen vaste bridgepartners samen spelen. En
zoals steeds bij onze thematornooien is er een prijs voor iedereen. De volgende thematornooien
worden dan het Paastornooi op donderdag 24 maart, het Vijgen-Na-Pasentornooi, dat de Blind
Date vervangt, dat op minder succes kon rekenen het vorige jaar, dat op dinsdag 5 april doorgaat,
het Biertornooi op donderdag 12 mei en het Aardbeientornooi op dinsdag 7 juni.
En zoals steeds (met uitzondering van vorig jaar) zal onze Marathon doorgaan op de laatste
zaterdag voor 1 mei. Onze 6de editie reeds gaat dit jaar dus door op zaterdag 30 april. Tijdig
inschrijven aangezien het aantal plaatsen beperkt is!
ENKELE UITSLAGEN
Aangezien het een tijdje geleden is dat de mini-SPOETNIK verschenen is, zijn er ondertussen een
aantal activiteiten doorgegaan, waarvan we u niet op de hoogte hebben gehouden. Daarom dit
kort overzicht:
• Dinsdagkampioenschappen van het vorige seizoen waren Yvonne Blockxhuyzen en Eric
Smets met een gemiddelde van 59,7 % voor Carine Jeunen en Marc Van Uffelen met
57,5 % en Frank Van Breuseghem en Bart Van Gelden met 56,9 %.
• Een heel aparte vermelding voor Eric Lauwers die dit jaar butlerkampioen werd met 246
imps en hiermee de geroutineerden Carine Jeunen en Marc Van Uffelen klopte. Heel
knap!
• Ook een hele knappe prestatie van Ben De Lathouwer die onze nieuwe Individueel
Kampioen werd dit jaar. Hij behaalde een indrukwekkende 60,5 % haalde en klopte
hiermee onze voorzitter Roger, die afklokte op 60,1 %. Lieve Sol werd derde in dit
kampioenschap.
• En last but not least: op het zeer sterk bezette mixte tornooi van Carta Mundi werden
Louis Soontjens en onzer Jo Van Laer gewoonweg eerste! Wat een knappe prestatie!
De volledige uitslagen zijn natuurlijk te vinden op onze website.
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BRIEF VAN HET BESTUUR
Onlangs stuurde Abe Ringler een brief naar bijna alle niet-rokers van BC Lier, waarin hij het
rokersprobleem in onze club nogmaals onder ogen wou brengen. Hij constateerde dat hij op een
bepaalde avond tussen twee spelers zat die elk drie sigaretten rookten en dat hij dus willens nillens
duchtig moest meeroken. Hij erkende dat het bestuur reeds een inspanning had gedaan door het
alternerend roken in te voeren, maar stelde dat iedereen kon bevestigen dat dit geen oplossing
was. Daarom riep Abe de niet-rokers op om op twee dagen niet op de club te komen spelen om
een duidelijk signaal te geven aan het bestuur dat een andere oplossing nodig was.
Enkele dagen later werd door ene “Eddy VanDer Vink” een e-mail gestuurd naar Linda waarin
“Henri” werd gewaarschuwd dat hij zich niet geliefd maakte met een dergelijke actie; dat het
bestuur reeds inspanningen gedaan had; dat Henri steeds naar niet-rokerclubs als Zevenbergen —
hier is zijn/haar informatie natuurlijk fout— en Keerbergen kon gaan spelen, dat hij een rotte
appel was in de mand, en dat de ondertekenaar en vele anderen liever zagen dat hij niet meer
terugkwam in de club. Bovendien werd deze brief ondertekend met BC Lier. De brief stond
(bewust?) vol taalfouten, werd naar Henri (?) gestuurd in plaats van naar Abe, en werd via een
Nederlandse gratis e-mail-server gestuurd, zodat het voor ons onmogelijk is om te achterhalen
wie de mail stuurde.
Eerst en vooral willen we ons zeer duidelijk en krachtig distantiëren van deze achterbakse aanval
op Henri, i.c. Abe. Iedereen kan en mag zijn eigen mening hebben over de actie van Abe, maar het
is natuurlijk beneden alles om enkel niet geargumenteerde en dus nietszeggende scheldpartijen
naar iemand te sturen. Verder is het toch maar normaal dat de persoon in kwestie voor zijn/haar
mening en dus ook voor zijn/haar identiteit uitkomt. Het feit dat de persoon via een Nederlandse
server zijn/haar identiteit wil verhullen bewijst dat hij/zij zich bewust is van de laag-bij-degrondsheid van de e-mail. Bovendien is het feit dat de brief wordt ondertekend met BC Lier en
niet met “Eddy VanDer Vink” zeer stuitend. De persoon kan dan wel claimen dat hij opkomt
voor de club, hij/zij “verdedigde” de club dat die al een toegeving had gedaan, doch het feit dat
zulk een brief ongeoorloofd wordt ondertekend met BC Lier is ongehoord en brengt het bestuur
en de club in het algemeen veel meer schade toe dan kan worden ingeschat. Spijtig genoeg is het
onmogelijk om te achterhalen wie deze persoon is, zodat geen passende maatregelen kunnen
worden toegepast.
Meer ten gronde wil het bestuur de actie van Abe eerst en vooral afkeuren. Ten eerste heeft de
club al meerdere inspanningen gedaan om het rokersprobleem op te lossen dan alleen het
alternerend roken in te voeren. De club heeft op vraag van clubleden een tijd met gescheiden
rokers en niet-rokers tornooien gespeeld, maar dit was om verschillende redenen geen succes. Er
werd een nieuwe afzuiginstallatie geïnstalleerd die de rook veel beter dan vroeger verwijdert op de
momenten dat er niet wordt gerookt. Tijdens de alternerende rondes wordt er slechts 3 van de 7
rondes roken toegelaten. Verder zijn de acties van Abe ook niet steeds correct. Een bord de club
binnenbrengen waarop staat “niet roken” zonder dat dit door het bestuur wordt gesteund, wijst
eerder op provocatie dan op het zoeken naar een bevredigende oplossing voor iedereen. En een
deel van de clubleden —alleen niet-rokers, waarom niet iedereen?— oproepen tot een boycot van
de club is ook niet heel opportuun. Een boycot schaadt de club, onthoudt de club van inkomsten
—de opbrengsten van de clubtornooien zijn natuurlijk onze belangrijkste opbrengen— waarmee
de club alle clubactiviteiten kan inrichten en onze club bloeiend en boeiend kan houden. Het feit
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dat de brief vier data bevat in plaats van twee vergemakkelijkt de zaak niet. Bovendien geeft de
brief met de zin “de voorzitter is op de hoogte van deze actie” de indruk dat de voorzitter of zelfs
het bestuur deze actie goedkeurt, wat dus niet het geval is. Tot slot houdt het schrijven van zulk
een brief het risico in om de zaak te polariseren, ten spits te drijven.
Spijtig genoeg is dit nu, met de schandelijke “actie” van ene Eddy VanDer Vink, nu ook gebeurd.
Sinds zijn/haar e-mail naar Linda zijn de afwijzende reacties hierop talrijk en zijn er meer nietrokers die, alhoewel ze de actie van Abe meestal niet goedkeuren, toch een hardere stelling nemen
tegenover de rokers in onze club. Minstens drie niet-rokers meldden achteraf en onder invloed
van deze e-mail, dat ze deel zullen nemen aan de actie van Abe of dat ze andere initiatieven zullen
steunen. Deze polarisatie in twee kampen is in een gezellige club als BC Lier, waar hoffelijkheid
hoog in het vaandel werd gedragen, zeer spijtig!
Het bestuur wil erkennen dat de rokersproblemen al verminderd, maar nog niet opgelost zijn.
Het bestuur wil echter benadrukken dat het oplossen van dit eeuwige probleem voor onze club
niet eenvoudig is. Het categorieke veranderen van onze club in een niet-rokerclub lijkt, op het
ogenblik, nog niet de ideale oplossing. De algemene mentaliteitsverandering in onze samenleving
zal dit in de toekomst ongetwijfeld wel wenselijk maken of zelfs noodzaken, maar deze oplossing
lijkt het bestuur vooralsnog niet opportuun. Het inrichten van een rokerszaaltje is in onze club
bovendien niet mogelijk. Het kleine zaaltje is op het ogenblik nog regelmatig nodig om onze
tornooien in te richten en zal dit hopelijk, ook na deze voorvallen, nog steeds blijven. Het kleine
zaaltje wordt bovendien zo veel mogelijk gebruikt om een niet-rokers of minimale-rook
omgeving te scheppen voor mensen die hiervoor wegens medische redenen nood aan hebben.
Ook het halletje is natuurlijk, wegens de gevaarlijke trap, helemaal niet geschikt als “rookruimte”.
Andere oplossing ziet het bestuur spijtig genoeg op het ogenblik niet, wat niet wil zeggen dat het
bestuur niet openstaat voor alle suggesties en voorstellen.
Kortom, het bestuur keurt de actie van Abe daarom niet goed, maar erkent zeker de goede
bedoelingen van Abe, die het rokersprobleem terug onder de aandacht wou brengen. Het bestuur
keurt de actie van ene “Eddy VanDer Vink” volledig af, distantieert zich krachtig van de e-mail en
wijst alle betrokkenheid bij deze mail, die werd ondertekend met BC Lier, af. Het bestuur erkent
dat het rokersprobleem zich nog steeds stelt, ondanks zijn niet te onderschatten inspanningen, die
zeker een zichtbare verbetering hebben te weeg gebracht, maar moet spijtig genoeg vaststellen dat
het op korte termijn geen ideale oplossing ziet.
Daarom wil het bestuur tot slot een krachtige oproep lanceren tot hoffelijkheid en “goede wil”.
Aan rokers vragen we om het aantal sigaretten of sigaren zo veel mogelijk te beperken. Het is
ongetwijfeld niet echt noodzakelijk om drie sigaretten op een half uurtje te roken, met één sigaret
haal je ongetwijfeld ook het volgende uur wel. Zo is echt ook niet nodig om nog een sigaret op te
steken alleen maar omdat er direct een niet-rokers start.
Aan niet-rokers vragen we om de inspanningen van de rokers en de club in het algemeen te
accepteren en te appreciëren. Het bestuur weet dat de ideale situatie nog niet bereikt is, maar die
is echter in onze reële wereld niet altijd mogelijk.
Aan iedereen vragen we respect en appreciatie voor elkaar op te brengen. BC Lier is een club die
leeft, die veel activiteiten organiseert waar steeds heel veel leden op aanwezig zijn, die bowlings
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en fietstochten organiseert, die een gratis barbecue en gezellig samenzijn met broodjes en
drankjes inricht, die een kroegentocht, een 24 uren en een marathon heeft, thematornooien, crazy
tornooien, dames nodigen uit, valentijntornooien,…. enzovoort enzoverder! Laat onze club
alsjeblieft niet ten onder gaan aan gekibbel en gevit op elkaar maar steun onze club en al zijn
leden.

Het bestuur.

WEBSITE
Onze website is sinds onlangs aangepast en uitgebreid. Dank zij onze huisfotograaf Yves Meyus
kunnen op onze site fotogallerijen worden gevonden met foto’s van de laatste Algemene
Vergadering en Clubbarbecue, van de Marathon, van het Individuele Kampioenschap en van de
Kroegentocht. Ook de uitslagen van de competitie en alle uitslagen van de competities van de
vorige jaren kunnen er natuurlijk worden gevonden. En tot slot is de ledenlijst aangepast. Alleen
naar http://www.mumm.ac.be/~dries.
Enkele fotos willen we jullie niet onthouden…

Enkele grapjassen tijdens de Kroegentocht…
Meer foto’s op onze website!

Individueel kampioen Ben
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING BC LIER 5 JUNI 2004
Aanwezig Bestuur: Marc, Raf, Monique en Babs
Verontschuldigd: Roger, Dries en Ludo
Er zijn 14 aanwezige leden.
WELKOMSWOORD VAN DE SECRETARIS
Marc Van Uffelen verwelkomt de leden op de Algemene Vergadering en verontschuldigt de
afwezige bestuursleden die wegens familiale redenen niet aanwezig konden zijn.
Hij stelt voor dat na het sportief en financieel verslag, algemene vragen van de leden behandeld
worden. Voorts dankt Marc de leden van het bestuur en de sponsors uit naam van de voorzitter.
FINANCIEEL VERSLAG
Penningmeester Raf De Cat geeft een overzicht van het financieel beheer van de club. Hij
overloopt de buitengewonen kosten en de inkomsten.
Het aantal leden is gelijkaardig aan het vorige jaar. Het aantal activiteiten (verrassingstornooien)
zijn gestegen (zodoende ook de kosten). De club heeft een ongebudgetteerde investeringskost
gedaan, namelijk een extra noodtrap bij de branduitgang waardoor een snelle evacuatie mogelijk
moet zijn.
Voorts zijn de inkomsten iets minder dan begroot omdat de begroting is opgemaakt op een
gemiddelde bezetting van 10 tafels, terwijl de gemiddelde bezetting van ‘03-‘04 9,48 tafels per
avond was. Dit is een lichte daling tegenover het vorige jaar (9,90 tafels per avond)
VERSLAG COMMISSARIS CHRISTOFER GOVAERTS
Tof heeft ook dit jaar weer de boekhoudkundige controle van het kasboek op zich genomen. Hij
merkt op dat het inderdaad wederom een goed boekjaar was. Ditmaal geen spectaculaire stijging
van de kas (totaal inkomsten € 9896 versus totaal uitgaven: € 9810 geeft een netto resultaat van
€ 86). Op aanvraag van de leden tijdens de vorige Algemene Vergadering zijn dus bijna alle
inkomsten teruggevloeid naar de club.
Met +/- 80 % in staatsbons, 13 % Arcopar en de rest in kas, bedraagt het totale clubkapitaal
€ 15.427. De commissaris stelt wel voor om geen staatsbons meer bij te kopen en blijft de
aangekochte stukken nauwkeurig opvolgen.
Voor een gedetailleerd verslag kan u terecht bij de penningmeester of de commissaris. De
commissarissen keuren het verslag goed.
SPORTIEF VERSLAG
Op competitief vlak kan Marc melden dat er 2 viertallen (van de 5) promoveerden. De ploeg van
het 2de district (Roger, Maria, Annemie, Gilbert) gaat over naar het eerste district. De ploeg van
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het 1ste district (Brecht, Eric, Marianne, Bron, Hilde, Patrick) stijgt naar Liga 2. Volgend jaar
zullen er 6 viertallen onze club vertegenwoordigen in de competitie.
Belangrijk nieuws is dat we vanaf volgend jaar niet meer bij Vlaams-Brabant horen maar bij
district Antwerpen. Dit zal zeker voordeel hebben voor de nieuwe leden en voor de districtscarrés, die nu niet meer zo ver op verplaatsing moeten.
Voorts is Marc fier dat we als club met succes enkele tornooien hebben georganiseerd:
Kroegentocht, Marathon, Dames nodigen uit. Niettegenstaande het feit dat de marathon
(voorlopig) niet het grote aantal spelers aantrekt, is het een succes bij de deelnemers en we blijven
het organiseren om zo stilletjes aan tot een groter tornooi te groeien.
Tot slot worden de clubkampioenen gehuldigd. Donderdagkampioenen waren dit jaar Luc
Peeters en Jaco Lambrechts, dinsdagkampioenen Yvonne Blockxhuyzen en Eric Smets. Het
butlerkampioenschap werd misschien verrassend maar zeker niet minder verdiend gewonnen
door Eric Lauwers, die de eerste plaats inpikte voor Carine Jeunen en Marc Van Uffelen. Proficiat
aan de kampioenen !!
Dit jaar gaat de club proberen meer reclame te maken voor de cursus (of de club in het
algemeen). De steun van alle andere leden is natuurlijk welkom of zelfs nodig. Joris Avontroodt
meldt dat er een mogelijkheid zou zijn om promotie te maken voor elke sportclub op een
toekomstig groot evenement. Marc gaat informeren bij stad Lier.
VARIA
Er werd schriftelijk gevraagd of er nieuwe biedkaarten (vullingen) konden komen. Dit is
inderdaad gebudgetteerd voor komend jaar.Er wordt ook gekeken of er schermen moeten
bijgekocht worden voor de carrés.
Secretaris Marc Van Uffelen dankt de leden en het bestuur voor hun komst en sluit de
vergadering.

Bridgeclub Lier richt in op donderdag 17 februari zijn

Valentijntornooi
Liefst mixte paren – Liefst geen vaste bridgepartners
Tijdig inschrijven
Iedereen prijs!
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JUBILEUM MARATHON!
Carine Jeunen
Op 17 april, een weekje vroeger dan andere jaren wegens de Beker van Vlaanderen in het laatste
weekend van april, stonden 22 paren ’s morgens vroeg om 10 uur paraat in ’t Schaeckbert.
Voor de clubkas mag er wat meer volk zijn, voor de spelers is het een ideaal aantal want iedereen
speelt tegen iedereen. Zo begonnen Marc en uw marathonverslaggeefster, die stiekem gehoopt
had dat Dries een opvolg(st)er had gevonden, in een Howell waar je nu eens N/Z dan weer O/W
bent. In de tweede sessie liepen we als O/W “rond” in de “grote” zaal en in de laatste sessie
mochten we daar N/Z blijven zitten.
Elk jaar heb ik zowat het relaas van onze ups en downs gemaakt. Dat komt dit jaar niet goed want
op een (wel heel vreselijk domme) speelfout van mij en een gezien de kwetsbaarheid slechte
beslissing van Marc na hebben we niet veel kunnen “doen”. Daarom heb ik maar een thema
uitgekozen namelijk “slems” al dan niet “gemaakt” (hoor ik daar onze carrématen grinniken?).
Gift 1

♠H983
♥AV8
♦VB97
♣T3

♠VT7642
♥32
♦A
♣AHB8
N
W
O
Z
♠AB
♥7
♦HT863
♣V9654

Op gift 1 bieden de latere winnaars (volhouden heb
ik altijd al een goede eigenschap gevonden) als
volgt:
♠5
♥HBT9654
♦543
♣72

Marc Noord Carine Zuid
1♠
pas
2♦
pas
3♣
pas
4♣
pas
4♦
pas
6♣
a.p.

Het 3♣-bod is wat aangetrokken vind ik, want met
de zuidhand zou ik dan ook in 6 zitten als mijn
maat met 4♦ drie azen aangeeft. Gelukkig voor ons
zit schoppenheer slecht en gaat deze vrij kansrijke (in klaveren toch) slem down.
Gift 5

♠T43
♥T7654
♦873
♣H9

♠5
♥AHB42
♦VB94
♣873
N
W
O
Z
♠AHV9876
♥9
♦A2
♣T64

In gift 5 ga ik nadat Marc opent al dromen:

♠B2
♥V8
♦HT65
♣AVB52

West Marc
1♥
3♣
pas
dbl. pas
a.p.

Oost
2♣
pas
pas

Carine
2♠
4♣
4♠

De realiteit bracht mij snel tot bezinning toen ik na
een paar slagen zelfs in 4 ééntje down ging. Je weet
wel dat je normaal niet in “double coupe” moet
spelen, maar hier kan je alleen down als de vijand
in zogenaamde “tripple coupe” speelt. Als ♠B en
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♠10 dubbel zit, is er weer geen vuiltje aan de lucht want je kan met de aas troeven en onder H en
V zouden dan die andere honneurs vallen. Ook hier helaas…
Gift 7

♠T43
♥943
♦A974
♣T62

♠A7
♥HVB76
♦62
♣A987
N
W
O
Z

In dezelfde reeks bleef Marc met beide voeten op de
grond. Zuid moet openen:

♠9852
♥85
♦HBT8
♣VB3

West Marc Oost Carine
1♠
pas
2♥
pas
4♥
pas
…pas pas

Even toelichting bij de bieding. Onze ZT-opening
is 12-14 punten, dus moet ik wel 1♠ openen. 2♥
belooft uiteraard ook een vijfkaart en nu had ik veel
zin om 2ZT te bieden. Dat belooft 15-16 punten,
maar ontkent natuurlijk 3 harten. Dus heb ik maar
netjes mijn 3-kaart en overwaarde geboden. Marc aan de andere kant heeft ook mooie waarden
(♠A-♣A maar … een kleine doubleton ruiten!).Gezien ik geen singleton had (dan zou ik een
splinter geboden hebben) heeft hij maar gepast. Ook hier helaas: 2 paren boden en maakten slem
en slechts enkelen maakten maar 11 slagen. Zowel in West (de meerderheid na een sterke 1ZTopening) als in Oost is het moeilijk om de ruitenstart te vinden. Merk wel op dat de klaveren nog
3-3 moeten zitten om 6 te halen!! Dus zeker geen goed slem!
Gift 14

♠VT
♥64
♦H
♣HVBT8543

♠HVB6
♥AT2
♦V53
♣H54

♠2
♥HV853
♦VT964
♣A9
N
W
O
Z

Ook in dit spel 14 had Marc “goesting”.

♠AH98
♥AB2
♦AB8732
♣-

Marc Noord Carine Zuid
1♦
pas
2♣
2♥
2♠
4♥
…5♣ a.p.

Wanneer dummy op tafel komt, denk je … 6 ‘plek’
op
tafel! Niets is echter minder waar. Met
♠B76543
hartenstart (logisch tegen 6), moet de leider over
♥T97
troef aas! Noch op de schoppen, noch op ruiten kan
♦5
bij dit zitsel de hartenverliezer weggegooid worden!
♣762
Toch schitterend dat we in een pessimistische bui
zijn vandaag! Alleen werd er aan tafel schoppen gestart zodat de verliezer wel 3x weg kon!
In dezelfde reeks haalde de tegenpartij een ingenieus(?) biedverloop boven nadat Marc (wijselijk?
– neen volgens het systeem, in eerste hand doen we geen zwakke 2 open met een vierkaart
mineur erlangs) gepast had.
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Gift 16

♠
♥AVBT94
♦T84
♣VT83

♠AVBT93
♥2
♦AB652
♣A
N
W
O
Z

♠H764
♥7
♦H73
♣97542

13

Marc
pas
pas
pas
pas
pas

Noord Carine Zuid
3♦
pas
3♥
3♠
pas
4♣
4♦
pas
4ZT
5♦
pas
5♠
6♠
a.p.

Frons jij je wenkbrauwen ook? Ik heb aan tafel toch
ook even uitleg gevraagd. 3♦ was een preëmpt in
♠852
harten of mancheforcing met ruiten en een andere
♥H8653
majeur. 3♥ was dus min of meer verplicht en 3♠ de
♦V9
mancheforcinghand met schoppen en ruiten. Met
♣HB6
de 2 heren erachter wreef ik al in mijn pollekes,
maar je weet nooit hoe het afloopt. 4♣ (uiteraard volgens de regels aan tafel niet gealerteerd) was
een controle, en ook 4♦. Nu had Zuid beter de hartencontrole gegeven waarna Noord misschien
de juiste conclusie kan trekken en afpassen op 4♠. Toch is Noord hier niet vrij van zonden want
op 5♠ had hij disciplinair moeten passen (als 1 van beide heren geplaatst is) wint dat. Een
meevaller voor ons natuurlijk want niemand bood zo hoog.

Gift 27

♠AH5
♥B95
♦AB86
♣B94

Gift 7

♠♥T8
♦VBT543
♣HBT94

♠T9862
♥HT76
♦H97
♣5
N
W
O
Z
♠B43
♥832
♦T53
♣T872
♠AVBT62
♥A932
♦H8
♣6
N
W
O
Z
♠H53
♥HB65
♦A976
♣V7

Tenslotte zou gift 27 van sessie 1 een “standaard”briefje moeten zijn. Toch presteerde 1 paar het om
in 3♣ te blijven steken, 1 in 3ZT en 1 om … 7 te
bieden (van optimisten gesproken).
♠V7
♥AV4
♦V42
♣AHV63

♠9874
♥V74
♦2
♣A8532

Na deze sessie werd de inwendige mens versterkt in
het Hof van Aragon. Snel maar weer naar ’t
Schaeckbert om de volgende sessie aan te vatten.
Yves had onze persoonlijke scores uitgeprint en met
+30 hadden we een goede uitgangspositie.

Spel 7 is weer een mooie slem. Het probleem zowel
in harten als in schoppen is het vinden van
hartenvrouw. Wat Marc (in Oost) bezielde om het
schoppencontract te dubbelen, was mij een raadsel
en ook waarom de leider dan maar besloot om een
kleine harten naar de 9 te spelen. Maar er zaten
slechts 3 paren in 6 (twee in harten) waarvan er
maar één 1430 schreef. Evident zal het dus wel niet
zijn.
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Gift 15

♠V876
♥6
♦HB5
♣T6542

♠HT92
♥V7
♦T9763
♣AH
N
W
O
Z
♠A543
♥AHB85
♦♣VB73

Op spel 15, ook een uitstekend slem, verliep de
bieding aan onze tafel niet erg katholiek. De betere
bieding zou zijn:
♠B
♥T9432
♦AV842
♣98

Carine Noord Marc Zuid
1♥
pas
1♠
pas
4♦
pas
4ZT pas
5ZT
pas
6♣
pas
6♠
a.p.

Als je Roman keycards speelt, is stap 5 2 azen met
een chicane (ruiten in dit geval natuurlijk) en vraagt
6♣ naar troefvrouw. Die is er niet, dus leg je het eindbod vast. Heb je deze conventie niet, hoef je
je ook geen zorgen te maken want er is maar 1 ruitenverliezer. Het gebrek aan troefvrouw is dan
wel een probleem. Er zaten immers maar 3 paren in slem, waarvan er eentje down ging. Die kreeg
wel ruiten uit, wat zeer vervelend is, maar niet dodelijk. Je troeft en speelt troefaas. De boer valt
hieronder en nu speel je kleine troef naar de 9. Als de vrouw genomen wordt, heb je nog steeds
een troefje om de ruitenaanval te counteren en ben je thuis. Helaas volgt oost niet meer. Wat nu?
Zeker niet gulzig zijn! Steek over naar harten aas en
Gift 17
♠AHVB84
speel de laatste troef van dummy naar je 10. Haal de
♥laatste troef af (in dummy een hartje wegdoen) en
♦A742
deblokkeer ♣A en ♣H. Nu neem je hartendame
♣H75
over en (als oost al zijn harten bijgehouden heeft)
♠T93
N
♠752
geef je enkel het laatste hartje af.
♥853
W
O
♥HVB94
♦VB5
Z
♦63
Gift 17 vind ik moeilijker om te bieden en daar
♣T643
♣B82
zaten 4 paren in 6♦, eentje in 7♦! (zou dat dezelfde
♠6
zijn?) en tegen ons zaten ze zo in 6ZT. Hoe zou jij
♥AT762
het aanpakken? Zowel 6♦, 6♠ als 6ZT zijn “dicht”.
♦HT98
♣AV9
Om welke mysterieuze reden we in deze gift niet
Gift 23
♠H43
in 6 zitten, herinner ik mij niet meer. Feit is dat
♥7
slechts 1 paar in 6 zat, en uiteraard in oost gespeeld
♦98654
waardoor de ruitenstart voor de hand ligt en je
♣9852
roemloos
down gaat omdat ♠H mis zit. Alle
♠AV9
N
♠BT83
anderen scoorden standaard 650 op één iemand na
♥AV43
W
O
♥H9852
die het nodig vond om 3ZT te bieden!
♦T7
Z
♦V
♣HVB3
♣AT7
♠765
♥BT6
♦AHB32
♣64
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Gift 25

♠♥HB975
♦6
♣H987653
N
W
O
Z

Gift 27

♠VBT75
♥43
♦AVB976
♣
N
W
O
Z

15

In gift 25 bereikte niemand slem en er werd zelfs
maar 1 keer 5♣ geboden, gedubbeld (daarom
misschien maar juist gemaakt?) en 1 keer 4♣
gedubbeld en wel 6 gemaakt wat door de belediging
beter scoort. Twee N/Z-paren zaten in !! 2♥ !! wat
♠HB63
♠AT52
uiteraard niet goed kwam. Anderen lieten O/W in
♥AV83
♥T62
ruiten spelen. Bij ons werd 2♥ Muiderberg
♦T9753
♦HVB2
geopend. Ik ben geen specialist daarin, maar met de
♣♣BT
Zuidhand nu 3♣ bieden is in dit geval geïnspireerd,
♠V9874
maar wil je echt op 3-niveau in een 4-3 fit spelen?
♥4
Noord kwam met 4♣ op de proppen. Nu de maat
♦A84
in de steek laten is wel heel raar vind ik. Enfin,
♣AV42
gelukkig voor ons want hij maakte 6. Zelf zou ik
met die hand passen (zelfs als ik Muiderberg ter beschikking zou hebben). Na 1♠ heb je
natuurlijk een probleem. Toch zou ik opteren voor 2♣ want met een 7-kaart en toch 7 punten,
kan ik op 2♠ nog eens 3♣ bieden. Dat is “maat laat me gerust”. In dit geval zou ik mijn ogen niet
geloven want Marc zou 3♣ bieden! Dat is wel geen overwaarde, maar 11 troeven samen!!!! Ik
denk dat het toch maar 5 wordt, want de kaarten zijn echt “geschilderd”.

♠64
♥A
♦852
♣HVT9763

Gift 15

♠AHBT
♥A9
♦T2
♣HVB97

♠AH9832
♥HT762
♦3
♣4
♠64
♥852
♦HB7543
♣65
N
W
O
Z
♠98753
♥JT643
♦86
♣8

♠
♥VB985
♦HT4
♣AB852

Ook twee spelletjes later zitten de kaarten
“gegoten”. Door het sec zitten van harten aas wint
6♠. Als je de tegenpartij gelooft, zou je in
verdediging moeten gaan naar 7♣, wat slechts 2
down gaat!
Na de tweede sessie beweert niemand al honger te
hebben. Toch zijn de broodjes vrij snel verdwenen
en is er wat ruimte om de benen te strekken. Het
slechte weer houdt echter bijna iedereen binnen
waardoor er een kortere pauze mocht zijn. Om acht
uur beginnen we dan aan de laatste sessie.
Hebben we tot nu toe nog geen zeven gehad, dan
wachten we op spel 15.

♠V2
♥HV7
♦AV9
♣AT432

Zaak is hier in je eerste antwoord “iets” te
verzinnen om te horen hoe sterk je maat is. Op 1♣
bij West leg je dus maar 1♦. Partner biedt 1♠. Dat
is al iets, we kennen een 4/4 verdeling. Na de vierde
kleur, gaat partner 3ZT bieden. Aha, overwaarde…
nu kan je rustig 7 bieden. Toch bleef een enkeling
in 3ZT steken!! 5 paren wisten het groot slem te
bereiken.
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Gift 23

♠HV9
♥43
♦AH7
♣HVT63

♠764
♥AV9852
♦V8
♣92
N
W
O
Z

♠AT82
♥♦B943
♣AB852

In gift 23 gingen onze tegenstanders de mist in
tijdens het bieden, maar scoorden toch nog (en in
butler is een overslag van geen tel) 1370. Er werd
een zwakke ZT geopend in west. Na heel wat
“relais” legde men aan in 6…♦. Met harten uit zou
het een moeilijke klus worden, dacht ik na het spel.
Maar dat kon Marc niet verzinnen.

Zelfs met harten uitkomst kan de leider proberen
mij in een val te lokken. Harten aas troeft hij in
dummy, trekt ♦A en ♦H. De vrouw valt. Nu
volgen ♠H, ♠V en schoppen naar de aas. Iedereen
volgt. Op de laatste schoppen, moet ik wakker
blijven. Als ik klein koop, troeft de leider boven en maakt hij zelfs 7!! Als ik met de 10 troef, dan
gooit hij zijn harten weg. Als ik nu harten speel, kan hij in zijn hand troeven en naar dummy gaan
om mijn kleine troefje op te halen. Dus … ik mag niet troeven!! Dan kan hij ook zijn harten
wegdoen, maar nu moet hij klaveren spelen, die ik klein kan troeven. Ik speel harten in “double”
coup, maar dat bezorgt mij toch een extra troefslag. Als hij in dummy troeft, “promoveert” mijn
10, als hij in de hand troeft, kan ik de volgende klaveren troeven. En dat met zo’n mooi
klaverencontract! Daar zaten toch nog 5 paren in. Dit keer (en nu won het wel!) zat niemand in
7♣.
♠B53
♥HBT76
♦T652
♣4

Gift 28 ♠HBT72
♥62
♦ABT
♣H64
♠V93
N
♠4
♥HBT93
W
O
♦952
Z
♣87
♠A865
♥AV874
♦♣A952

Spel 28 (dit was wel niet ons laatste) krikte mijn
moraal nog maar eens op. De tegenpartij ging liggen
voor 1100 en wou zich verdedigen met het feit dat
het toch 6 was. Inderdaad stond dat er een keertje
op. Toch zei mijn gevoel dat dit er niet zo vaak zou
opstaan. Yes, slechts 1x, dan kwamen wij 1x, dan
♥5
800 1x, 650 stond er 3x op, 620 1x, 120 1x en –100
♦HV87643
3x. Trouwens wij zaten maar in 4. Dit maal kon ik
♣VBT3
helemaal niet volgen want Marc had in Noord
…gepast! Met volle twaalf, 2 tienen en een vijfkaart!
Oost opende dan maar 3♦, ik dubbelde en nu kon
Marc mij natuurlijk niet meer duidelijk maken dat
hij een opening had! Logisch dus dat ik zou gepast
hebben op 4♠. Mister Oost bood echter nog 5♣ dat ik uiteraard dubbelde, waarna Marc
5♦dubbelde. Hoe dat ene paar 6 won, wil ik nog wel eens weten. Voorwaarde is al dat ♦H gestart
moet worden. Vis je zelf uit hoe het verder moet? Aan tafel nog aartsmoeilijk volgens mij.
Tot daar het zessenverhaal. Volgend jaar waarschijnlijk terug ups en (liefst niet te veel) downs …
of een ander thema… of een andere verslaggever (Bron? Waar was je?)
Nvdr.: Tot slot de uitslag nog. Winnaars van onze vijfde marathon Dolf Sola waren Luc
Meeuwsen en Marc Nijs met een score van 106 imps. Gilles Piret en Alain Gottcheiner werden
tweede met 96 imps voor Leentje Verleyen en Bob Yseboodt met 88 imps. Eerste Lierse paar op
een negende plaats werden Carine Jeunen en Marc Van Uffelen met 32 imps. Ook Jaco
Lambrechts met Philip Joukes en Marijk Huysmans en Dries Van den Eynde eindigden nog
positief. De volledige uitslag vind je op onze website.
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EEN VELDSLAG VERLOREN IS NOG GEEN OORLOG VERLOREN…
Dries Van den Eynde
De eerste zaterdag van september was weer aangebroken. Sommige denken dan aan de eerste
weekend van het nieuwe schooljaar, echte Lierse bridgers weten dat het dan onze jaarlijkse
kroegentocht is. Er was mooi weer besteld, leuke kroegen en goede mosselen achteraf, dus
iedereen wou erbij zijn en de kroegentocht zat dan ook (al heel rap trouwens) vol. Brecht en
ikzelf hadden al in juli ingeschreven, op tijd nog. Brecht had daarenboven tegen Katrin gezegd dat
ze nog moest wachten met te bevallen, wat Katrin, braaf meiske die steeds naar haar “baas”
luistert, natuurlijk deed, zodat ook wij van de partij waren.
Was het omdat ik eigenlijk nog een keelonsteking had of was het het ochtendbezoek aan de
tandarts of was het het feit dat het de eerste keer was in meer dan een maand dat ik terug kaarten
in mijn handen had, enkele kaartspelletjes met mijn kinderen niet te na gesproken, feit is, dat we
slecht startten…
Terwijl we in de eerste tafel nog tops en nullen haalden met als resultaat iets onder de moyenne,
was het de tweede tafel, in het prachtige Piepenholleke, gewoon slecht. Niet dat we aan alle giften
konden doen, alhoewel ik aan de slechte score bij sommige giften toch wel enige bijdrage
geleverd heb, een blote heer laten maken is meestal niet ideaal... Soms speelde de tegenpartij
gewoon heel goed tegen (dank je Turnhoutse dames), soms was het wat pech…
Gift 4: W/all ♠T2
♥HT32
♦A5
♣AHVB6
♠HV8
N
♥AB874
W
O
♦V732
Z
♣9
♠A9643
♥96
♦H86
♣872

♠B75
♥V5
♦BT94
♣T543

In gift 4 had ik een moeilijke hand. Je zit in vierde
hand met deze mooie 17-punter: ♠T2, ♥HT32,
♦A5, ♣AHVB6. Na twee passen opent je
rechtertegenstander met 1♥. Wat doe je ? Ikzelf
besloot gewoon 2♣ tussen te bieden. Ik vond mijn
hand net te zwak om eerst te dubbelen en daarna
2♣ of, meer waarschijnlijk, 3♣ te bieden, dat moet
dan toch een zeskaart zijn. Brecht heeft 7 puntjes,
en past heel begrijpelijk, na mijn gelimiteerd bod…
De volledige gift leert ons dat 3ZT zomaar over
tafel ligt ! Niet dat iedereen dit gevonden had, met
toch maar 24 punten, maar de rest zit wel in ZT of
in schoppen te spelen. Slotsom, score op de gift 3

punten of 40, oftewel 8%.
Na de tweede tafel stonden we op een 39ste plaats op 42 paren met een gemiddelde van nog geen
40%… Maar verzekerde Brecht me : “Zoals het het spreekwoord zegt, een veldslag verloren is
nog geen oorlog verloren”.
West
pas
pas

Dries
1♣
1♠
?

Oost
pas
pas

Brecht
1♦
2♣

De volgende tafel moesten we tegen de latere
winnaars Nic en Hilde. Daar mochten we eigenlijk
geen beterschap verwachten, maar toch klaarde het
een beetje op. In gift 9 krijg je volgende
hand :♠AT76, ♥H86, ♦8, ♣AV653. De bieding
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Gift 9: N/OW ♠AT76
♥H86
♦8
♣AV653
♠HB9
N
♥AVT4
W
O
♦A653
Z
♣T4
♠853
♥9
♦ HVT72
♣9872

gaat zoals hiernaast. Bied je nog verder of pas je ?

♠V42
♥B7532
♦B94
♣HB

Je hebt slechts 12 punten en een manche zal er dan
ook niet echt inzitten. Als je echter past zal Oost
zeker nog iets doen. Daarom bood ik 3♣. Op
drieniveau is het voor de tegenpartij moeilijker,
zeker kwetsbaar, en dit werd dan ook uitgepast.
Je ziet achteraf dat Oost slechts 8 punten heeft maar
toch een vijfkaart harten, zodat Oost toch
waarschijnlijk 2♥ zou bieden. De meeste OostWest paren zitten dan ook in een hartencontract.
Uiteindelijk halen we een mooie top op deze gift.

Spijtig genoeg ging het enkele giften later dan weer
mis. West opent met een zwakke ZT opening (1214 HP). Ikzelf heb een verdeelde hand en 17 HP en
dubbel dus. Oost past wat gealerteerd wordt als
forcing tot redubbel. Met een sterke hand wil de
Oostspeler 1ZT geredubbeld spelen of de
*:
12-14>HP
**:
forcing tot redubbel
tegenpartij gedubbeld laten spelen, met een zwakke
hand zal hij straks proberen het beste contract te vinden… Brecht en ik zijn echter
gelegenheidspartners, vooral als er gedronken mag worden, en hebben dus niet al te veel
afspraken en al zeker niet over zulke situaties… Dus wordt het nu gokwerk. Brecht biedt 2♥ wat
zwak bedoeld is, ik denk of beter hoop dat het iets sterker is en biedt de manche wat door de
Oostspeler prompt gedubbeld wordt… Na het topje ook een nulletje…
West
1ZT*
pas
pas

Dries
dbl.
4♥
pas

Noord Brecht
pas** 2♥
dbl.
pas

Uiteindelijk eindigen we de tafel nog met een positieve score, dus vertrekken we met goede moed
naar het Sterk Water, waar de kroegentocht echt kan beginnen. En zie wat een Blauwe Duif, een
jonge jenever, en een Kiekendief, een oude jenever “neen mijnheer, dat heeft niets met de
ouderdom of leeftijd van de jenever te maken”, precies of ik dat niet wist kan doen. Nu weet ik
weer waarom ik het liefst in het Sterk Water start… In gift 13 brengt Brecht op een prachtige
manier 4♥ binnen, in een volgende gift krijgen we wat hulp van de tegenpartij. Na de vierde tafel
staan we met een gemiddelde van 53 % toch al vlot boven de moyenne.
We vervolgen naar het Gommerke. Een psychic die eens niet goed uitvalt voor de “ondernemer”,
het mag ook al is zeker…, zeker als het tegen ons is. Alhoewel er voor ons inderdaad een 5♦
contract in zat, werd dit door weinig Noord-Zuid paren gevonden. Niet kwetsbaar 4ZT –4 was
net genoeg voor een heel goede score. En verder weet ik vooral nog dat ik na de twee kleine
jenevertjes, wel lekker maar toch niet om echt door te drinken, deugd heb gehad van de twee
Duveltjes, ook lekker en wel om door te doordrinken.
Snel naar het Goed Voorbeeld waar onze Maurice en Walter al aan het wachten waren… Nooit
gemakkelijke tegenstrevers om tegen te spelen en dat bleek al direct in de eerste gift. De bieding
gaat zoals in het kadertje. Meestal wordt er nu uitgepast maar dat is buiten Maurice gerekend.
Niet kwetsbaar tegen kwetsbaar en met een zevenkaart schoppen vindt hij het hoog tijd om 4♠ te
bieden, ondanks het feit dat de tegenpartij de kleur al geboden heeft. Het blijkt een goede actie,
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Gift 21: N/NZ
♠9
♥AH976
♦A95
♣H643
♠VBT8762
N
♥V
W
O
♦VBT
Z
♣B2
♠AH53
♥T52
♦64
♣AV97
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want 4♠ gaat gedubbeld maar 3 down voor –500,
terwijl we anders 650 te schrijven hebben. Goed
geboden Maurice, zoals het spreekwoord zegt: “Wie
schrik heeft krijgt ook klop”…
♠4
♥B843
♦H8732
♣T85

Gelukkig biedt Brecht daarna nog een mooie 6♦
contract, zodat we ook deze ronde licht positief
kunnen afsluiten…
De laatste ronde brengt ons terug naar het
Schaeckbert waar we nog een nipte 3ZT bieden, die
Brecht op een prachtige manier binnenbrengt. Ook
deze ronde eindigen we nog positief…

Na de kroegentocht gespeeld te hebben moest ook de uitslag nog gemaakt worden maar dank zij
de hulp van Yves ging dit vrij vlot, ondanks het al behoorlijke alcoholgehalte en ondanks het feit
dat de uitslag op een portable moest worden ingetikt, na de crash van de computer de donderdag
voor de kroegentocht. Iets later dan normaal was er dan de uitslag: eersten werden dus Hilde
Smet met Nic Van den Bergh met een 62,9% voor Carine Jeunen en Marc Van Leuven met
61,9%. Derden werden Brecht Luyckx en partner met 58.9% net voor Tof Govaerts en Wim
Beukeleirs. Marc Van Uffelen met Ludo De Preter en Jo Van Laer met Lieve Sol eindigden nog
net in de top 10.
En dan… waren er mosselen… heerlijke mosselen, die ook dit jaar weer door de Moedige
Bootvissers waren klaargemaakt. Alvast een heel hartelijke dank voor jullie werk!
Zo zie je maar weer: een veldslag verloren is nog steeds geen oorlog verloren. Alleen had de
oorlog nog een klein beetje langer mogen duren…

PRIJSVRAAG

♠98
♥
♦
♣

♠VT52
♥V73
♦A52
♣AT7
N
W
O
Z
♠43
♥
♦
♣

OPLOSSING OPGAVE N° 21

♠AHB7
♥A
♦B76
♣VB952

Een tegenspelprobleem. Na een 1ZT opening (1214 HP) in Noord, dubbel je in Oost. Zuid biedt 4♥
wat wordt uitgepast.
Partner start –middle, up, down- met ♠8 voor ♠T
in dummy. Je neemt met ♠B, ♠3 bij de leider. Je
vervolgt met ♠H voor ♠4 en ♠9 bij partner (partner
heeft dus een driekaart). Hoe moet je best
vervolgen?
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♠986
♥854
♦V9843
♣63

♠VT52
♥V73
♦A52
♣AT7
N
W
O
Z
♠43
♥HBT962
♦HT
♣H84

Oplossing

♠AHB7
♥A
♦B76
♣VB952

Je kan er van uitgaan dat de leider een zeskaart
harten heeft van HB en misntens een punt of 10.
Partner zal dus niet veel hebben, ten hoogste één
honneur. Als de leider zowel ♦HV als ♣H heeft is
het contract niet down te spelen. Dus moeten we
er op rekenen dat partner iets heeft, bijvoorbeeld
♦V. We krijgen dan de gift zoals hiernaast. Hoe
spelen we het contract nu down?

De meest voor de hand liggende kaart op terug te
spelen is ongetwijfeld ♣V. Maar kijk wat er dan
gebeurt…
De leider neemt met ♣A en vervolgt
♠V
harten voor je aas. Je kan geen klaveren meer
♥naspelen anders heeft de leider geen klaverenloser
♦A
meer en moet dus vervolgen met ruiten. De leider
♣T
neemt met ♦H en speelt al zijn troeven af, waarbij
♠N
♠A
hij aan tafel ♠V, ♦A en ♣T laat liggen. Nu speelt de
♥W
O
♥leider ruiten naar het aas, waarop Oost in een
♦V9
Z
♦schoppen-klaveren dwang komt… Als hij ♠A
♣6
♣B9
wegdoet, is ♠V aan tafel hoog, als hij een klaveren
♠weggooit, worden ♣H en ♣8 bij de leider de twee
♥laatste slagen. Kan Oost dit vermijden? Inderdaad,
♦T
door de dreiging in schoppen te vernietigen. Oost
♣H8
speelt gewoon ♠A na, die door Zuid gekocht
wordt. Als de leider direct ♠V probeert te incasseren wordt die gekocht door West. Als hij troef
gaat halen komt Oost terug aan slag, waarbij hij een vierde keer schoppen speelt. Die moet wel
hoog gekocht worden door de leider, anders is hij down, zodat hij met zijn klaverenloser blijft
zitten…
Slechts twee inzendingen deze keer voor deze inderdaad aartsmoeilijke opgave, waarvan alleen
Jaco Lambrechts juist was. Knap, Jaco! Hij kan een prijs komen afhalen.

♠H
♥
♦
♣

♠42
♥AB6
♦AVT83
♣AB7
N
W
O
Z
♠A3
♥943
♦HB7542
♣65

OPLOSSING OPGAVE N° 22

♠
♥
♦
♣

Na een 4♠ opening in West legt partner 4ZT. Je
biedt 5♦ wat het eindcontract wordt. West komt
♠H uit.
Met dummy open lijk je niet veel maakkansen te
hebben. Toch kan je dit contract maken, als de
kaarten “een beetje” goed zitten. Hoe moeten de
kaarten zitten opdat je dit contract zou kunnen
maken en hoe speel je dan? Onder de juiste
oplossingen wordt zoals steeds een prijs verloot.
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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:
JANUARI 2005

Zaterdag 29 januari
FEBRUARI 2005
Dinsdag 1 februari
Zaterdag 5 februari
Zaterdag 12 februari
Donderag 17 februari
Zaterdag 19 februari
Donderdag 24 februari
MAART 2005
Dinsdag 1 maart
Donderdag 3 maart
Donderdag 10 maart
Donderdag 17 maart
Donderdag 24 maart
Donderdag 31 maart
APRIL 2005
Dinsdag 5 april

Laatste competitiespeeldag

6de sessie Butlerkampioenschap
Bowling, Enbild, Lier
Gezellig Samenzijn
Ereprijs Nest Publie, BC Elckerlyc, Mechelen
Valentijnstornooi
Halve Finale Beker van Vlaanderen voor viertallen
1ste sessie Donderdagkampioenschap

7de sessie Butlerkampioenschap
2de sessie Donderdagkampioenschap
3de sessie Donderdagkampioenschap
4de sessie Donderdagkampioenschap
Paastornooi
5de sessie Donderdagkampioenschap
6de sessie Donderdagkampioenschap

Dinsdag 19 april
Dinsdag 26 april
Zaterdag 30 april

Vijgen-na-Pasen-tornooi
8de sessie Butlerkampioenschap
1ste sessie Dinsdagkampioenschap
2de sessie Dinsdagkampioenschap
6de Marathon Dolf Sola

MEI 2005
Dinsdag 3 mei
Dinsdag 10 mei
Donderdag 12 mei
Dinsdag 17 mei
Dinsdag 24 mei
Dinsdag 31 mei

9ste sessie Butlerkampioenschap
3de sessie Dinsdagkampioenschap
Biertornooi
4de sessie Dinsdagkampioenschap
5de sessie Dinsdagkampioenschap
6de sessie Dinsdagkampioenschap

JUNI 2005
Dinsdag 7 juni

Aardbeientornooi
10de en laatste sessie Butlerkampioenschap

