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EDITORIAAL
Beste vrienden,
Na twee jaar een nieuw nummer van onze mini-SPOETNIK.
Hoe dat het komt dat het zo lang geduurd heeft? Wel te weinig tijd zeker en soms te weinig
goesting…
Hoe dat het komt dat er dan toch een nieuwe komt? Enerzijds had ik nog een lang artikeltje liggen
van Carine, waar ze natuurlijk veel tijd in gestoken had en dat dus moest gepubliceerd worden, uit
respect voor haar werk! Verder vond ik dat onze nieuwe beginnelingen ook wel recht hadden om
kennis te maken met onze mini-SPOETNIK. Het begrip kwam trouwens nog regelmatig terug op tafel.
En zelfs de oudere nummers, die op de website te vinden zijn kwamen nog regelmatig ter sprake. Tot
slot zat ik met het verslag van de Algemene Vergadering van dit jaar (én van verleden jaar) dat nodig
onder de leden moest verspreid worden… Zodus.
Laten we hopen dat het een nieuwe start wordt en dat ons clubbladje nog eventjes kan blijven
voortbestaan. Maar dan is het, zoals wel geweten echt nodig dat niet alleen Carine maar ook andere
leden soms een artikeltje schrijven of binnenbrengen, met een of ander verhaal of anekdote. Anders
duurt het ongetwijfeld terug twee jaar en twee Algemene Vergaderingen voor nummer 25 verschijnt.
Aan jullie de keuze…
En nu… nu vertrek in naar Slovenië, na svidenje!
Dries.
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CLUBNIEUWS
NIEUW BESTUUR
Tijdens de laatste Algemene Vergadering waren het opnieuw verkiezingen voor een nieuw
bestuur. Babs Stuer, die acht jaar bestuurslid is geweest, kon wegens familiale redenen haar
engagement niet meer verlengen. We danken haar dan ook van harte voor het vele werk dat ze
gedurende die acht jaren heeft gedaan: zoeken van een geschikte traiteur voor de barbecue en de
koude schotel, regelen van het Hof van Aragon voor de Marathon, het zorgen voor Lierse
Vlaaikes voor de thematornooien, het maken van de verslagen van de Algemene Vergaderingen en
de bestuursvergaderingen, het smeren van broodjes voor de Nieuwjaarsreceptie en nog veel…
veel meer. Babs, bedankt.
Gelukkig hebben we Carine Jeunen bereid gevonden om haar plaats in het bestuur in te nemen,
zodat we terug met zeven zijn. Roger blijft Voorzitter, Raf penningmeester, Marc secretaris, Ludo
materiaalmeester, Monique Public Relations, Dries redacteur en Carine wordt onze nieuwe
feestleidster.
BUTLERKAMPIOENEN EN CLUBKAMPIOENEN
De dinsdagkampioenen, Raf en Roger, en de donderdagkampioenen, Marc en Carine ⎯je zou
bijna denken dat de mensen van het bestuur ook kunnen kaarten⎯ werden op de Algemene
Vergadering gehuldigd. De butlerkampioenen zijn ondertussen ook gekend. Luc Peeters en Jaco
Lambrechts werden met een score van +316 winnaar voor Carine en Marc, die met + 291 net te
kort kwamen. Kristien en Dierik Mistiaen werden met +170 derde op een al respectabele afstand.
Proficiat aan al deze kampioenen. De volledig uitslag is natuurlijk op onze website te vinden.
Merk op dat dit jaar voor de eerste keer slechts de zeven beste uitslagen meetelden voor de
einduitslag. Daardoor komen er dit jaar terug 30 bridgers voor in de einduitslag, waar er de vorige
jaren maar 13 en 16 bridgers in de einduitslag voorkwamen. Ook dit jaar zullen daarom de 7 beste
uitslagen meetellen voor de einduitslag. De eerste sessie is zoals steeds de eerste dinsdag van
september.
Het volgende dinsdagkampioenschap wordt terug voorzien in oktober en november, terwijl het
donderdagkampioenschap in het voorjaar 2008 zal doorgaan. De juiste data worden u kortelings
meegedeeld. Hou eventueel je e-mail al maar in het oog… Wat ons direct bij het volgende puntje
brengt…
E-MAILS
Het is belangrijk te beseffen dat het onderhouden van de mini-SPOETNIK een hele karwei is, en dat
daardoor de continuïteit niet steeds gegarandeerd wordt, zoals u de laatste tijd wel hebt kunnen
merken. Het is zo dat we de website proberen up to date te houden om u op de hoogte te houden
van de komende activiteiten, maar toch lijkt het een goed idee om de mogelijkheid te hebben om
af en toe een nieuwsbrief peer e-mail te kunnen zenden. Onze e-mail lijst is echter alles behalve
volledig en actueel. Daarom deze dringende oproep: zend alstublieft zo snel mogelijk een e-
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mailtje naar dries@mumm.ac.be, zodat we jullie e-mailadressen kunnen updaten en toevoegen.
Zo kunnen we jullie sneller op de hoogte brengen van de opkomende activiteiten. Alvast dank!
NIEUWE LESSENREEKS
Zoals elk jaar start ook dit jaar een nieuwe bridgecursus op de eerste vrijdag van oktober, dit jaar
dus op vrijdag 5 oktober. We hebben het geluk gehad om vorig jaar een leuke bende van nieuwe
beginners te mogen verwelkomen maar dit moet zeker geen reden zijn om op onze lauweren te
rusten, wel integendeel! Voor onze club blijven nieuwe leden en nieuwe leerlingen immers van
levensbelang. Het bestuur doet elk jaar een niet geringe inspanning om reclame te maken. Zo
gaan we dit jaar gebruik maken van de plakzuilen en van de informatieborden, langs de
belangrijkste invalswegen, die de stad Lier ter beschikking stelt. Verder zullen we her en der
affiches hangen en flyers leggen of uitdelen. Leden die een affiche voor hun raam kunnen en
willen hangen, waarvoor hartelijke dank, kunnen er steeds een bevragen bij Roger of Marc.
Toch blijkt het echter elk jaar opnieuw dat de belangrijkste reclame de mond-aan-mond-reclame
blijft. De meeste nieuwe cursisten kennen al iemand die bridget, die hen aangemoedigd heeft om
ook dit kaartspelletje eens te leren. Daarom mogen we jullie vragen, overtuig jullie kennissen,
collega’s en vrienden om vrijdagsavonds een niet in de zetel neer te ploffen en naar TV te kijken,
maar om eens een kaartje te leggen en meer bepaald onze cursus bridge te volgen. We rekenen op
jullie!
UITSLAGEN OP HET INTERNET
Tijdens de laatste Algemene Vergadering werd er geopperd om de uitslagen van de clubtornooien
op het Internet te zetten. Het bestuur probeert natuurlijk om tegemoet te komen aan de
verwensingen van haar leden. Hoewel hier wel wat organisatie voor nodig was ⎯we hebben zelfs
een ‘nieuwe oude’ computer geïnstalleerd en enkele programma’s moeten schrijven⎯ is het ons
ondertussen gelukt. Dus kunnen jullie nu de volgende dag steeds nakijken ⎯behoudens enkele
uitzonderingen, het moet nog steeds manueel gebeuren!⎯ wie de vorige dag de kampioen was of
hoe je het de afgelopen maand gedaan hebt. Met dank aan Agnes Van den Eynde, die de uitslag
telkens naar onze website doorzendt!
ACTIVITEITEN
Onze thematornooien gaan natuurlijk gewoontegetrouw door. Op dinsdag 7 augustus is het ons
bloementornooi, dinsdag 4 september en donderdag 6 september gaat de Lucky Week door ⎯wie
weet wint er weer iemand zomaar 100000 €⎯, donderdag 4 oktober hebben we het
druiventornooi, dinsdag 6 november gaat iedereen met Lierse Vlaaikes naar huis en op donderdag
6 december komt de Heilige man even langs.
De jaarlijkse kroegentocht gaat, zoals steeds, door op de eerste zaterdag van september, dit jaar
dus op 1 september. Zoals steeds zijn het beperkte plaatsen, dus op tijd inschrijven! Wacht niet tot
eind augustus, je hebt veel kans dat je te laat zal zijn!
Vlak voor de nieuwe bridgecursus van start gaat, op 21 september, organiseren we opnieuw een
spellenavond, waar iedereen de gelegenheid krijgt om eens een ander gezelschapspel uit te

mini-SPOETNIK nr. 24, apr-jun 2005

5

proberen. Dries en Brecht zorgen opnieuw voor de organisatie en brengen een aantal spellen uit
hun verzameling mee. Niet te missen!
Op 17 oktober doet Bridge Club Lier aan Cultuur. We gaan die avond de wereldberoemde ⎯in
Antwerpen toch⎯ Poesjenel van de Lange Wapper bezoeken. Voor diegene die dit niet kennen,
op de website vinden we volgende informatie: “Poesjenellen zijn stangpoppen, dit wil zeggen een
ijzeren staaf door zijn houten kop en een staaf door zijne linkse of rechtse pol en de poesjenel kan
spelen zonder veel complimenten. Het wonder van de pop die voor dood aan een haak hangt,
maar in de handen van de speler tot leven wordt gewekt. Aldus beleven de Neus, de Kop, de
Schele en Belle, allemaal figuren met een hart van peperkoek en ne grote smoel, avonturen waarvan uw
haar recht omhoog zal gaan staan. Langs den ene kant versagen ze niet voor Meester Lucifer en
zijn duvels, (of wat voor slechteriken dan ook) nog voor geen 10 spoken gaan ze uit de weg, laat staan
dat ze oepgefret worden door ne grunen draak met echte tanden...” De voorstelling wordt
bovendien steeds aangepast aan de vereniging die op bezoek komt, dit wordt dus het ideale
moment om vrij en vrank te kunnen lachen met de “markantste figuren uit onze club”.
Aangezien de zaal maar een beperkt aantal plaatsen heeft, kunnen er maximaal 40 personen
inschrijven!
ENKELE UITSLAGEN
Ook dit jaar zorgde Raf weer voor een prachtige fietstocht ⎯bekijk de foto’s op onze website⎯.
De tocht bracht ons langs een leuke Taverne en vervolgens langs de hondenclub Pallieter, waar de
voorzitter van de hondenclub, onze vriend Roger Van Cleynenbreugel, ons een drankje aanbood.
Dank, Roger! Terug thuis, in de Chalet van wijk Zevenbergen, ging het individueel
kampioenschap door met 32 deelnemers. Het had heel wat aarde aan de dijk voor we het juiste
aantal geteld hadden en iedereen een juist nummer had gekregen, maar dan konden we toch onze
14 ronden spelen. Winnaar werd dit jaar Tony Brems met 62,14 %, heel knap. Ook een
indrukwekkende uitslag voor Axel Renders, die tweede werd met 60,24 % voor Abe Ringler, die
beslag legde op de derde plaats. Vermelden we ook Netty Van de Wijngaard nog, die heel knap 6de
werd!
De 24 Uren van Lier werden dit jaar kortgewiekt tot de 14 Uren van Lier. Door onvoorziene
omstandigheden kon BC Rivièra geen tegenstanders opstellen gedurende de nacht en dus werd
de wedstrijd gespeeld tussen 10 uur en 24 uur. Ondanks puike prestaties van onze beginners
Saskia, Marga, Thierry, Hilda en Min ⎯deze laatsten dubbelden zonder gêne de tegenstanders in
5ZT voor vijf down en een score +1400⎯ en van de andere ‘min-of-meer gevorderden’
Monique, Roger, Wim, Bart, Axel, Ghislaine, Patrick, Luc, Katrin, Abe en partner, Brecht en
Dries moesten we de duimen leggen tegen de bridgers van Deurne. Proficiat! Na de wedstrijd
zorgde Monique nog voor een nachtelijk eetfestijn met spek en eieren. Heerlijk!
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2 JUNI 2007
Babs Stuer
Aanwezig bestuur: Roger, Raf, Marc, Monique, Dries en Babs
Verontschuldigd: Ludo
Er zijn 17 aanwezige leden.
WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER
Voorzitter Roger Van den Eynde verwelkomt de leden op de Algemene Vergadering en bedankt
het bestuur voor zijn inzet het voorbije jaar.
Hij informeert de leden over de algemene vergadering van district Antwerpen waar er over het
algemeen weinig nieuws werd gemeld, buiten het feit misschien dat clubs, die kaarters laten
spelen zonder lidkaart, beboet kunnen worden.
Hij vermeldt ook dat Babs Stuer, na 8 jaar, heeft besloten om zich niet meer kandidaat te stellen
voor het bestuur wegens familiale redenen. Hij bedankt haar namens het bestuur en de club voor
haar inzet en werk.
Hij bedankt ook Yves voor zijn inzet voor onze club. Hij doet ook zijn best om reclame te maken
voor onze club. Dries wordt bedankt voor zijn werk bij de Beker van België die werd
georganiseerd in onze club. En tevens bedankt hij Ben voor zijn hulp tijdens de Marathon van
Lier.
Roger eindigt zijn welkomstwoord met een visie voor onze club: een club met wat standing, waar
het gezellig kaarten is, en die zijn beginners koestert,…
FINANCIEEL VERSLAG
Penningmeester Raf De Cat geeft een overzicht van het financieel beheer van onze club.
Met zijn 95 leden is het aantal stabiel gebleven. Het bezettingsgemiddelde is toch gedaald ten
opzichte van vorig jaar van 7.8 tafels naar 7.3 tafels dit jaar. Er is weinig verschil in de bezetting
tussen dinsdag- en donderdagavond. Hopelijk gaat het gemiddelde volgend jaar omhoog door het
aantal beginners dat er dit jaar bijkomt.
Het aantal uitgaven is wel gedaald tegenover vorig jaar. Daarom misschien dat we na het verlies
van een 100 € vorig jaar, ditmaal het boekjaar met 718 € winst kunnen afsluiten.
Totaal inkomsten
Totaal uitgaven
TOTAAL

7.531,69 € clubtornooien, sponsors, Schaeckbert, lidgeld, intrest
6.813,25 € VBL, prijzen, tornooien, diversen
718,44 €

De verdeling van het kapitaal is als volgt:
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Staatsbons
Arcopar
Fortis
Bacop
Kas
TOTAAL
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12.185,00 €
2.256,65 €
1.111,82 €
71,82 €
1.407,13 €
17.132,42 €

Saskia vraagt of de club een percentage krijgt op de consumptie in het Schaeckbert? Dit is niet het
geval. Wel worden we door Roger gesponsord voor elke speler per avond. Abe vraagt of er een
budget voorzien is voor nieuwe kaarten? Roger antwoord dat er enkele jaren geleden de club een
groot aantal boeken heeft aangekocht met ons logo. Roger zal er voor zorgen dat er nieuwe
boeken in de bakjes komen.
De vraag wordt ook gesteld waarom we op dinsdag en donderdag spelen en of er geen andere dag
kan gespeeld worden. De keuze van de dagen is historisch gegroeid bij de oprichting van de club.
Deze nu veranderen is niet evident omdat we rekening moeten houden met de andere clubs in
onze regio die op de andere dagen spelen.
Commissaris Tof Govaerts treedt penningmeester bij. Hij merkt ook op dat de kosten aan de
VBL ook minder waren in vergelijking met vorig jaar omdat we met 1 carré minder speelden. Hij
keurt het financieel verslag goed en is bereid volgend jaar weer commissaris te zijn.
SPORTIEF VERSLAG
Marc Van Uffelen meldt dat er dit jaar 5 viertallen aantraden. Eén hiervan zakt van Liga 1 naar
Regionale. Hij doet ook een oproep naar alle spelers die zich geroepen voelen voor deze 5de carré.
Ze hebben tijd tot 1 juli. Er zijn 2 carrés in 1ste Liga (Yves en Raf), er is 1 carré in 2de Liga (Roger
Van Engelen) en 1 carré die Regionaal speelt (Monique). We zoeken dus nog spelers voor een 5de
carré (nvdr. De spelers voor die vijde carré zijn ondertussen gevonden, hoera!).
Onze beginners zijn ook naar het Starttornooi in Beveren geweest. Van de 1ste-jaars zijn Saskia en
Marina geëindigd op de 5de plaats en Thierry en Marga op de 11de plaats (van de 31 paar). Bij de
2de-jaars eindigden Axel en Maria op de 4de plaats.
Dinsdagkampioenen zijn Raf en Roger. Donderdagkampioenen zijn Marc en Carine. De
butlerkampioenen zijn nog niet gekend omdat er nog 1 butler moet gespeeld worden aanstaande
dinsdag.
Marc benadrukt nogmaals dat het erg belangrijk is onze beginners in de watten te leggen!
Hij maakt ook reclame voor de 24 Uren van Lier tegen BC Rivièra op 21 juli.
RONDVRAAG
De vraag wordt gesteld of er een mogelijkheid is om meer reclame te maken? Het bestuur
antwoordt dat ze over de jaren al verschillende mogelijkheden hebben uitgeprobeerd (flyers
tussen ruitenwissers, in winkels, bedrijven, posters, in streekkranten), maar dat uiteindelijk blijkt
dat de meeste mensen naar de cursus komen naar aanleiding van mond-aan-mond reclame.

mini-SPOETNIK nr. 24, jul-sep 2007

8

Niettegenstaande gaat het bestuur dit jaar gebruik maken van nieuwe plakzuilen die de stad ter
beschikking stelt voor de verenigingen.
Er wordt verder de vraag gesteld of de club zou willen investeren in Bridgemates, dit zijn
draadloze systemen om de scores aan tafel in te geven. Volgens Dries is het nog te vroeg voor deze
aankoop. Buiten het feit dat de aankoopprijs zeer hoog is, blijkt dat nog niet alles mogelijk is.
Willy merkt ook op dat het sociale gebeuren rond het opschrijven van de score ook verloren gaat.
Saskia vraagt wie er verantwoordelijk is voor de update van de website? Daarvoor danken we
Dries.
Er komt ook een opmerking over de brandveiligheid. De club en vooral de nieuwe leden worden
geïnformeerd over het feit dat de club enkele jaren geleden een nieuwe brandtrap (geen
ladder)heeft laten installeren van de zolder naar het dak een verdieping lager. Jaarlijks probeert de
club ook een brandoefening te organiseren (soms in aanwezigheid van een brandweerman) zodat
de leden gewend geraken aan het gebruik van deze trap in geval van nood.
VERKIEZINGEN
Roger, Monique, Raf, Ludo, Marc en Dries stellen zich weer kandidaat tot bestuurslid. Carine
Jeunen stelt zich ook kandidaat. Vermits Babs uittredend bestuurslid is, zal Carine voortaan in het
bestuur zitten als feestleidster. Het bestuur verwelkomt Carine.
Voorzitter Roger dankt de leden en het bestuur voor hun komst en sluit de vergadering.

TUSSENDOOR: WETTEN (1)
Het volgende kom je waarschijnlijk regelmatig tegen. Op een dinsdag- of donderdagavond leg je
in onze club rustig een kaartje. Op een bepaald ogenblik vergis je je misschien in een bieding of
een uitleg, of kom je een verkeerde kaart, kortom, er gaat iets mis, of zelfs nog erger, je
tegenstander denkt dat er iets mis gaat. Om het kort te houden, de tegenstander roept de arbiter,
die, net niet in zwart pak, aan tafel verschijnt. De situatie wordt uitgelegd en de brave wijze man
neemt, zich beroepend op zijn blauwe bijbel, de ene bizarre beslissing na de andere. Als je uitleg
vraagt over de absurde bepalingen, weet hij enkel te stamelen: “Ik pas enkel de reglementen toe,
ik heb die niet zelf gemaakt hoor, ik pas ze enkel toe…”.
Misschien kan het je troosten te weten dat niet alleen bridgewetten absurd zijn. Hier een
bloemlezing uit andere wetten…
•
•
•

In Italië kan en man die een rok draagt, worden gearresteerd.
In Israël mag je niet met een fiets rijden, zonder een licentie. (nvdr. Misschien niet zo absurd
als het lijkt, Dries?)
In Florida, VS, riskeren vrouwen een boete als ze in slaap vallen onder een haardroger. Ook
de kapper is in dat geval strafbaar.
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TUSSENDOOR
Ingezonden door Abe Ringler

Voor de bridgers die iets minder goed Engels spreken: bord links: “Echtgenoten hebben het recht om af en
toe een gift te spelen, zelfs vrouwen”; bord midden: “Vertel je partner niet wat hij had moeten doen”; bord
rechts: “Bemin uw naaste als uzelf, met inbegrip van uw bridgepartner”.

TUSSENDOOR: WETTEN (2)
•
•
•
•
•

In Florida, VS, is het aanstootgevend naakt te douchen.
In Hawaï, VS, worden inwoners die geen boot bezitten, beboet.
In Iowa, VS, moeten éénarmige pianospelers gratis optreden.
In Maine, VS, staat in de wet dat het verboden is om uit een vliegtuig te stappen in volle
vlucht.
In Mitchigan, VS, mag een vrouw haar haar niet knippen zonder toestemming van haar man.
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING BC LIER 24 JUNI 2006
Babs Stuer
Aanwezig bestuur: Roger, Raf, Marc, Monique, Dries, Ludo en Babs
Er zijn 15 aanwezige leden.
WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER
Voorzitter Roger Van den Eynde verwelkomt de leden op de Algemene Vergadering en bedankt
het bestuur voor zijn inzet het voorbije jaar.
Hij is ook trots op onze nieuwe wedstrijdleider, Dries Van den Eynde.
Het voorbije jaar was er wel een dipje in het aantal tafels per avond. Er waren verschillende
redenen denkbaar: verandering van werk, verhuis,… De laatste maanden is het aantal terug wat
omhoog getrokken en dit vooral dankzij het aantal beginners. Van de 12 zijn er toch een 8-tal die
regelmatig komen spelen.
Met spijt meldt de voorzitter dat het dinsdagkampioenschap dit jaar niet heeft kunnen doorgaan
wegens organisatorische redenen (opvang van de beginners). Volgend jaar zullen we al in het
najaar beginnen met de clubkampioenschappen.
Op de vergadering van het district is vermeld dat de carré van het district geen kalender meer
krijgen, dit vooral om kosten te sparen.
FINANCIEEL VERSLAG
Penningmeester Raf De Cat geeft een overzicht van het financieel beheer van onze club. Voor de
eerste maal in 6 jaar hebben we een verlies van 97 €. Dit is vooral te wijten aan de vermindering
van het aantal tafel (dus vermindering van de inkomsten). We zitten momenteel aan een
gemiddelde van 7 tafels.
Totaal inkomsten
Totaal uitgaven
TOTAAL

8.276,86 € clubtornooien, sponsors, Schaeckbert, lidgeld, intrest
8.374,76 € VBL, prijzen, tornooien, diversen
-96,60 €

De verdeling van het kapitaal is als volgt:
Staatsbons
Arcopar
Fortis
Bacop
Kas
TOTAAL

12.185,00 €
2.235,37 €
862,74 €
71,14 €
1.059,73 €
16.413,98 €

Het budget voor volgend jaar is berekend op 8 tafels.
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Willy merkt op dat hij onder de indruk is van het feit dat de inkomsten en uitgaven zo in balans
zijn.
Commissaris Tof Govaerts treedt penningmeester bij. Door verlaagde bezetting is er een
verminderde sponsoring van het Schaeckbert. Het groot aantal viertallen (6) is ook een grote kost,
maar de moeite waard. Hij keurt het financieel verslag goed en is bereid volgend jaar weer
commissaris te zijn.
SPORTIEF VERSLAG
Donderdagkampioenen zijn Dierik en Kristien. Zij zijn tevens ook de butlerkampioenen.
In de competitie zijn we volgend jaar met een carré minder. Er zijn 2 carrés in 1ste Liga (Yves en
Raf), er zijn 2 carrés in 1ste Liga (Ben en Roger Van Engelen) en 1 carré die Regionaal speelt
(Monique).
RONDVRAAG
Joris vraagt of we nog verzekerd zijn. Vanaf 1 juli geldt er een nieuwe wet in verband met een
verzekering voor vrijwilligers. Marc gaat zich informeren bij de Sportraad. Het zou geen
burgerlijke aansprakelijkheid zijn maar wel een ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers.
Lieve vraagt waarom we niet alle leden 12.5 € laten opbrengen. Nu wint de club op de tweede
leden 12,5 € terwijl de club op de eerste leden slechts 5 € in kas houdt. Dit zou de kas inderdaad
spijzen, maar het bestuur hoopt het lidgeld zo lang mogelijk op dit niveau te houden.
Voorzitter Roger dankt de leden en het bestuur voor hun komst en sluit de vergadering.

Bridgeclub Lier organiseert zijn jaarlijkse

kroegentocht
op zaterdag 1 september
aanmelding voor 13h45
Beperkte plaatsen !
Prijs Tornooi: 5 € per persoon
Ten laatste donderdag 30 augustus inschrijven bij
Marc Van Uffelen of Roger Van den Eynde of aan het bord
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TIPS VOOR DE BARBECUE
Wij, bij BC Lier, laten de barbecue voor ons clubfeest, uitvoeren door professionals. Niet
iedereen heeft echter het budget om dit soort zaken uit te besteden, en daarom nemen we, met
het barbecueseizoen voor de deur ⎯augustus wordt het mooi weer, beste mensen⎯ graag nog
even de etiquette van dit sublieme outdoor cooking event, zoals alleen een echte man dit kan
organiseren, met u door.
Wanneer een man vrijwilliger is om zich over een barbecue te ontfermen wordt de volgende
keten van activiteiten gang gezet:
1) de vrouw koopt het eten.
2) De vrouw maakt de salade, kookt de andere groentjes en voorziet dessert.
3) De vrouw bereidt het vlees voor om het te kunnen bakken en legt het op een mooie schotel
tesamen met de noodzakelijke kruiden en olies en brengt het naar het tafeltje naast de
barbecue. Hier wacht de man met zijn 6de biertje naast een uiteindelijk dan toch brandende
vuurmassa.
Nu komt het belangrijkste stuk.
4) De man legt het vlees op de grill.
5) De vrouw gaat terug in huis en begint de borden en bestekken te verzamelen om buiten de
tafel te dekken.
6) De vrouw komt terug buiten en vraagt of ze nog een pintje moet meebrengen, terwijl hij de
situatie in de hand houdt.
Opnieuw belangrijk
7) De man neemt het vlees van de grill en legt het op een schotel, en geeft het aan de vrouw.
8) De vrouw vult nu de borden, verdeelt de groente, de sla, het brood, de servetten, de sausjes en
plaatst de borden op tafel.
9) Na het eten ruimt de vrouw de tafel af en doet ze de afwas.
Het belangrijkste van allemaal
10) Iedereen looft de kookkunsten van de man en bedankt hem voor al de moeite die hij gedaan
heeft.
11) Wanneer iedereen dan uiteindelijk weg is, vraagt de man aan de vrouw of ze een beetje
genoten heeft van haar kookvrije avond…Sommige vrouwen zijn natuurlijk nooit tevreden.

TUSSENDOOR: WETTEN (3)
•
•
•
•
•

In Blythe, Californië, VS, mag je geen cowboybotten dragen, tenzij je eigenaar bent van
minstens twee koeien.
In Los Angeles, Californië, is het in een rechtszaal verboden te wenen op de getuigenbank.
In Logan County, Colorado, VS, overtreedt een man de wet als hij een slapende vrouw kust.
In Connecticut, VS, mag je geen witte wandelstok gebruiken tenzij je blind bent.
In Arkansas, VS, is het strafbaar om Arkansas verkeerd uit te spreken.
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7DE MARATHON DOLF SOLA (2006)
Carine Jeunen
1: N - Niem

♠T753
♥AH543
♦4
♣V64

♠V2
♥76
♦AT7632
♣T32
N
W
O
Z

♠B864
♥82
♦98
♣B9875

♠AH9
♥VBT9
♦HVB5
♣AH

Naar jaarlijkse (nvdr. Als er een mini-SPOETNIK
verschijnt toch) traditie krijgt u weer een artikeltje
over onze marathon. Een lang weekend, een
parentornooi in IMP’s in Pieterman en het
vierbondentornooi in Rivièra en ’s anderdaags het
tornooi voor het goede doel de Cliniclowns
speelden ons dit jaar parten. Slechts 17 paren
stonden klaar aan de start van dit mooie tornooi.
Zoals steeds in drie zittingen waar ik telkens een
paar spelletjes voor u zal uitpikken.

De allereerste gift was een lucky treffer. Ik open in
Zuid 2♣ en nadat Marc 2♦ heeft geantwoord, geef
ik 23-24 punten met een verdeelde hand aan. Marc vraagt azen met ruiten troef en legt aan in 6♦.
Zoals je kan zien, is dat met harten uit een ramp. Gelukkig speelden we tegen een degelijk paar
die geen dubbeltons uitkomen… Na klaverenstart, kon Marc claimen.
17: N - Niem

♠B754
♥BT65
♦A65
♣HV

♠82
♥AH743
♦HB2
♣T53
N
W
O
Z

Dat gulzigheid geen deugd is, weten we wel. Toch
kon ik de verleiding niet weerstaan en heb in Zuid
3ZT geboden. Doordat schoppen aas bij de lange
ruiten zit, gingen we hier 2 down.
♠A963
♥V98
♦VT983
♣2

♠HVT
♥2
♦74
♣AB98764
13: N - All

♠H82
♥AT75
♦AV9872
♣-

♠VBT3
♥H
♦HT6
♣V8732
N
W
O
Z
♠75
♥642
♦B3
♣AHT964

♠A964
♥VB983
♦54
♣B5

Ook de tegenpartij was in deze reeks wat gulzig. Na
1♦ - 1♥ - 3♥ - 3♠ - 4♦ werd 4♥ het eindcontract.
Met open kaarten is het 6, waar een aantal
deelnemers wel inzat maar dat ze niet tot een goed
einde brachten gezien de datumscore van -250,
terwijl OW toch kwetsbaar was. Maar zelfs in 4♥
zou het spel als volgt moeten gaan: de uitkomst van
♣H wordt getroefd in dummy. Je hebt niet veel
communicatie dus sla je ♥A. Dat wordt beloond
met de blote heer. Speel troef naar je ♥8 en neem
de ruitensnit. ’t Kan niet allemaal goed zitten…
Noord kan klaveren terugspelen die je troeft of kan
schoppen terugspelen. Neem die schoppen in de

mini-SPOETNIK nr. 24, jul-sep 2007

14

hand! Je speelt nu ♦A en ruiten getroefd met de ♥9. Je haalt de laatste troef op met ♥V en speelt
naar ♠H. Op de goede ruiten gaat de rest weg… Bij ons ging de leider in fout door onmiddellijk
met schoppen aas naar de hand te gaan. Hij nam de hartensnit… Nu werd er schoppen
teruggespeeld en … de communicatie is om zeep…
De winnaars van deze sessie en ook overall bewezen
hun klasse in volgende gift. Met vier schoppens en
in eerste hand had Marc in West een moeilijk
probleem. Preëmpten is niet erg geschikt vandaar
dat hij past. Nu kon Noord 1♣ openen. Zuid bood
♠HT6
rustig 1♠. Eigenlijk is het best om nu toch maar de
♥942
preëmpt los te laten, maar anderzijds kan je ook
♦T53
stilletjes opbieden. Marc koos voor het laatste en
♣T976
bood 2♥. Helaas vond Zuid het prachtige bod van
4♥. Noord vond zijn ruitenkleur blijkbaar te zwak
en bood 5♣. Zuid is echter niet te stoppen en biedt
6♦. Als ik op de Noordstoel zou zitten zou ik nu
prompt 7♦ bieden. De tegenstander was echter
tevreden en gelijk had hij, de gift leverde hem 11 IMPs op.
♠♥V63
♦A876
♣AB8542
♠9742
N
♥AHBT875 W
O
♦Z
♣V3
♠AVB853
♥♦HVB942
♣H
20: W - All

Gift 21 was dan een mindere gift voor de winnaars.
Na de opening in Zuid van 2♣ als zwak met beide
majeures vinden wij onze hartenfit niet meer. Al
goed want te hoog moeten we niet zitten met toch
23 punten samen. De tegenstander eindigde in 2♠.
♠AV
♠HB7
Omdat ik zelf 4 harten bezat, maar geen troef kon
♥AT98
♥V632
uitkomen, legde ik ♣A op tafel. Klaveren verder
♦9543
♦6
voor Marc, die ruiten switchte. Noord nam het aas
♣H74
♣AT965
en speelde een troefje voor Marcs aas. Die
♠T8543
vervolgde ruiten getroefd met de boer. Nu had ik
♥HB54
beter harten gespeeld waardoor ik nog een ruitje
♦AB
kan troeven. Ik koos voor klaveren, maar de leider
♣B2
heeft toch nog 2 harten afgegeven zodat het niets
uitmaakte. Twee down en 200 was goed voor 5 IMPs.
21: N - NZ

♠962
♥7
♦HVT872
♣V83
N
W
O
Z

26: O - All

♠V8763
♥AB94
♦87
♣T7
N
W
O
Z

♠AHT
♥6
♦A953
♣AH964

♠B42
♥H2
♦VBT42
♣VB5

Weer een voorbeeldje waar voorzichtigheid loont.
Na 1♣ - 1♥ - 2♦ - 2♥ is het best dat je gewoon 3♣
biedt of 2ZT waarop je maat past (!). Als je hoger zit
of in harten zit, ga je onherroepelijk down.
♠95
♥VT8753
♦H6
♣863
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Een van de meest besproken giften van de dag was
gelukkig niet ons probleem want we zaten NZ. Ik
zou zelf niet durven openen (in West) op 1-niveau,
hoewel er met deze verdeling wel nooit pas-pas-pas
op zal volgen. Echter wat als de harten bij de
♠A75
♠6
tegenpartij zitten? Na 2♣ heeft Oost natuurlijk een
♥7
♥AH964
probleem want die had zelf al bijna een 2♣♦H4
♦AVBT53
opening. Nu maar voorzichtig zijn, want het kan
♣AHV9764
♣B
een bicolore op verdeling zijn. Begin dus maar laag
♠T942
met 2♦, hier duidelijk afwachtend bedoeld. Na 3♣
♥V832
heb je al wat informatie, maar het kan nog steeds 6♦862
5 ♣/♠ zijn… Persoonlijk zou ik nu 3♥ bieden,
♣32
hoewel dat niet mijn langste kleur is… Hierop kan
maat nu 3ZT bieden. Aha, geen bicolor… Gelukkig spelen wij nu 4♦ als azenvraag met ruiten
troef. Alles is binnen, dus 7ZT. Spelen hoef je dit spelletje niet…
28: W - NZ

♠HVB83
♥BT5
♦97
♣T85
N
W
O
Z

Het Hof van Aragon leverde weer een lekkere maaltijd af. Op naar de tweede sessie met een score
van –1. Dries en Marijk hadden al een prachtige uitslag met +31.
3: Z - OW

♠VT3
♥H7
♦A854
♣V762

♠B62
♥AVB832
♦V
♣AB5
N
W
O
Z

♠865
♥6
♦HBT972
♣HT3

♠AH97
♥T954
♦63
♣984
13: N – All

♠VT5
♥HT964
♦H8
♣T75

♠A832
♥V
♦A53
♣VB852
N
W
O
Z
♠B74
♥A3
♦VT7642
♣A6

We beginnen tegen de 2de in de stand. Dank zij een
prachtige verdediging halen we 6 IMPs binnen.
Tegen een 4♥ contract, start ik met ♦T (de Kantarconventie). Marc neemt met het aas, waaronder de
vrouw valt, en switcht klaveren. Proficiat. Kijk maar
wat er gebeurt als hij passief ruiten terugspeelt. De
leider zal troeven en schoppen naar de aas spelen.
Hij kan nu ♥T voorzetten en laten lopen (of als het
gedekt wordt —wat uiteraard niet de bedoeling is—
genomen worden). Dan geeft hij een schoppenslag
weg. Op de vierde schoppen kan dan een klavertje
weg… Slechts 1♦, 1♠ en 1♣ gaan verloren… Deze
ronde hebben we dus goed doorstaan.
Na een rondje bye te zijn, komt een ramptafel.
Toen Zuid in 3ZT aanlegde en er een kleine harten
gestart werd, was het spel over… Zoiets kost 8
IMPs.

♠H96
♥B8752
♦B9
♣H93
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16: W – OW

♠BT2
♥954
♦V84
♣B843

♠75
♥HVT73
♦T753
♣52
N
W
O
Z

♠A6
♥A86
♦AH6
♣AT976

♠HV9843
♥B2
♦B92
♣HV

Aan tafel dacht ik echter dat mijn verzaking zelfs
meer ging kosten… In gift 16 kan je met open
kaarten zien dat het 3ZT voor OW is als de
verdediging niet alert is… Zuid start best met ♥B,
die Noord overneemt… Dat is al niet evident,
alhoewel je zeker bent dat je geen entree hebt. Na
schoppen-switch is de leider machteloos. Maar ook
nu moet zuid alert blijven en na ♠V schoppen
verder spelen.

In de praktijk lieten we 2♠ spelen. Zoals je kan zien
gaat dat 1 of 2 down. Niet echter als je verzaakt… In
plaats van harten aas te nemen, kwam ♣T uit mijn
hand… Nu moest ik in dubbel renonce terugspelen…Dat kwam niet goed natuurlijk. Gelukkig
kostte deze stommiteit maar 4 IMPs…
21: N – NZ

♠A5
♥HBT32
♦VT
♣T953

♠H3
♥V654
♦9762
♣H62
N
W
O
Z

Tijd om ons recht te zetten in de volgende ronde.
Na een vreemd biedverloop mochten we op gift 21
7 IMPs optekenen.
♠B98762
♥♦A85
♣A874

♠VT4
♥A987
♦HB43
♣VB

We krijgen de volgende bieding:
West Noord Oost
pas
pas
pas
1♥
1♠
dbl. pas
2♠
pas* 3♦
pas
dbl.

Zuid
1♦
2♥
pas
4♥(!!)

Merk op dat na de pas van Marc op mijn 2♠ bod, wordt gevraagd naar de betekenis van de
dubbel, met als antwoord een vrij overtuigende “Voor straf”. Toch gaat de bieding verder naar 4♥
wat door Marc natuurlijk prompt terug gedubbeld wordt. Door een kleine verstrooidheid bij mij,
hobbelde het maar 2 down… Was de tegenpartij zo overdonderd?
22: O – OW

♠AT53
♥VB
♦H954
♣852

♠H8762
♥852
♦AB2
♣AV
N
W
O
Z
♠VB9
♥H7
♦VT86
♣HB73

♠4
♥AT9643
♦72
♣T964

In het volgende spel zaten ze in een vrij hopeloze
3ZT. Zelfs als hij, na kleine harten uit in West, ♥H
inlegt, wat overigens de enige goede speellijn is,
moet hij nog steeds over ♠A. De vorige ronde was
rechtgezet.
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♠VT5
♥982
♦BT974
♣AV

♠B762
♥AH53
♦V6
♣B87
N
W
O
Z
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♠H
♥B764
♦AH8532
♣93

Wat mij de ronde erna bezielde? Met AH in een
kleur pas ik zelden met 11 punten. Toch moet ik
het op spel 29 gedaan hebben. Blijkbaar vond zuid
zijn hand ook niet geschikt om te openen, dat had
hij beter wel gedaan. Een ronde pas bracht 6 IMPs
in het laatje.

♠A9843
♥VT
♦♣HT6542
31: Z – NZ

♠532
♥B9643
♦V65
♣97

♠764
♥AHT
♦H7
♣AH865
N
W
O
Z

♠AT9
♥8
♦ABT84
♣VT42

♠HVB8
♥V752
♦932
♣B3
32: W – OW

♠H84
♥HT9852
♦V6
♣T4

♠VB97
♥AVB73
♦♣A86
N
W
O
Z

♠A6532
♥4
♦ABT98
♣V2

♠T
♥6
♦H75432
♣AH873

Dat passief starten niet altijd goed is, leert ons gift
31. Gelukkig heb je tijd om dat te herstellen. Marc
zit in Noord in een 3ZT contract. Met ruiten uit is
het contract ten dode opgeschreven. Gelukkig start
de tegenstander passief met ♥8. Zelfs met deze
uitkomst is Marc nog niet ‘thuis’. Hij moet immers
altijd over ♠A. Als die bij West zit, kan die door de
ruiten heen spelen. Toch is dit de beste kans op 9
slagen (als de schoppen rond zitten tenminste). Met
stalen zenuwen heeft hij dat plan a tempo
uitgevoerd en werd beloond met 4 harten-, 3
schoppen- en 2 klaverenslagen.
Op gift 32 tenslotte was het zaak niet te hoog te
zitten. Na drie keer pas had ik er in Zuid beter
aangedaan om te passen. Maar met een 6-5 staat dat
niet in mijn boekje. Nu sukkelde ik natuurlijk in
5♣ wat met die vreemde verdeling niet goed kwam.
Ach… er is nog een sessie.
Na een paar heerlijke broodjes ⎯helaas geen
pikante soep, maar er was ’s middags al soep
geweest⎯ en het verdict van weer –1 hebben we
even overlegd of we ‘alles’ moesten geven of
‘normaal’ (!?!?) doen. Na rijp beraad gingen we
maar ‘gewoon’ doen. Dries en Marijk blijven

fantastisch scoren en winnen deze sessie.
TUSSENDOOR: WETTEN (4)
•
•
•
•

In Haifa, Israël, mag je geen beren mee naar het strand nemen.
In Frankrijk mogen de boeren hun varkens niet de naam Napoleon geven.
Nog in Frankrijk is het illegaal om te kussen op de trein.
In Engeland mag een vrouw op een openbaar vervoermiddel geen chocolade eten.
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4: W – All

♠VT72
♥A987
♦AVB2
♣7

♠B84
♥B6
♦9743
♣B962
N
W
O
Z

Als je maat in West met 1♦ open doet, weet je al dat
je 6♦ of 7♦ gaat spelen. Zodra je alle azen en
troevenheer en -vrouw kent, leg je dan ook aan in
7♦. Na ♥B uit, zie je het wel zitten.
♠AH5
♥H2
♦HT86
♣AHT8

Alhoewel dummy geen vreemde verdeling heeft,
moet je toch voorzichtig zijn. Je gaat dus best de 2
klaverenverliezers van dummy wegwerken, die
heeft trouwens de meeste entrees en ♥B moest
♠963
maar eens sec zitten… Je neemt dus ♥H en speelt
♥VT543
♣A, klaveren getroefd. Troef aas en kleine troef
♦5
naar ♥T, en oei die plakken! Nu kan je natuurlijk
♣V543
geen tweede klaveren meer troeven want dan verlies
je nog ♦9. Dan maar hopen dat de schoppen rond zitten… Speel dus troef terug naar je hand en
schoppen naar het aas om de laatste troef op te halen waar je in je hand een harten op weg doet.
Oef de schoppen zitten rond, waarop het laatste klavertje van dummy op verdwijnt. Misschien is
het toch beter om twee harten in dummy te troeven. Even kijken of dat werkt. Je start met ♥H,
♥A en kleine harten. Noord doet een schoppen weg. Je troeft en speelt troef naar de hand. Je
speelt nu je laatste harten, Noord weer een schopje weg, die je troeft met ♦H. Op ♦T volgt Zuid
echter niet meer, dus kan je die niet overnemen… Nu maar hopen dat je nog met ♠V naar je
hand kan… oef… je bent ook thuis. Blijkbaar zijn dus beide plannen even goed, als je ze maar
consequent toepast… Gelukkig voor ons ging de tegenpartij in de mist en mochten we 1 down
noteren. Dat was een goed begin van deze sessie.
11: Z – Niem

♠HV942
♥H9
♦9875
♣A5

♠875
♥VT632
♦HT
♣VB2
N
W
O
Z

Hier moet je in verdediging tot 4♠ bieden. Zo
dwing je de tegenpartij te kiezen of ze 5♥ kunnen
halen. Bij ons durfden ze niet… Toch zie je dat er
geen enkel probleem is om dat te halen.
♠BT63
♥4
♦V43
♣T9743

♠A
♥AB875
♦AB62
♣H86
TUSSENDOOR: WETTEN (5)
•
•
•
•
•

In York, Groot-Brittanië, is het wettelijk toegestaan om, als je een Schot ziet, hem te
beschieten met pijl en boog.
In Schotland moet je iemand die aan de deur klopt en vraagt om naar het toilet te mogen gaan,
binnenlaten.
In Denemarken is het verboden een auto te starten als er iemand onder ligt.
In Singapore is orale seks illegaal, tenzij als voorspel.
In Singapore is het ook illegaal om te plassen in een lift.
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15: Z – NZ

♠♥A982
♦HVB7
♣86542

♠HV86
♥VT73
♦92
♣HBT
N
W
O
Z
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Met deze twee ronden op schema beginnen we aan
de derde. Hier kan ik bijna elke gift bespreken, maar
dat zou wat ver leiden. Toch deze waar Marc mijn
zenuwen serieus op de proef stelt.
♠AB742
♥HB4
♦T64
♣A7

Ik open in West 1ZT met 12-14 punten. Marc doet
Stayman en na 2♠ beslist hij om er maar 3ZT van te
maken… Ik heb slechts 7 slagen en zeer weinig
communicatie… maar als ♥V goed en derde zit, is
♠T953
er hoop op 9. Gelukkig krijg ik ruiten start. Die
♥65
spelen we maar verder. Als de tegenpartij nu
♦A853
gewoon ruiten terugspeelt, kan ik al niet teveel
♣V93
meer in dummy, maar gelukkig spelen ze harten
terug. Ah, dat hoef ik al niet meer zelf te doen. Als die nu zoals gehoopt eens 3-3 zitten, ben ik er
al maar die kans vind ik kleiner geworden… Maar toch, er is niet veel keuze, dus maar ♥B, ♥H
en harten. Zuid volgt niet meer… en doet een klein ruitje weg. We pakken maar het aas en spelen
ruiten. Ah, Noord begint te wringen en laat op de derde ruiten een schopje gaan. En nu het
vierde ruitje. Ik kan makkelijk een schopje lozen. Nu doen zowel Noord als Zuid een klavertje
weg! Dat opent perspectieven. Ik speel nu klaveren naar het aas en klaveren verder, waarop
iedereen volgt. Noord komt aan slag en casht ♥10. Dan ploft ♠H op tafel. Nu maar hopen dat hij
ook de dame heeft. We duiken dus en Noord speelt kleine schoppen na. We doen onze ogen
dicht en leggen de boer, die houdt! Yes, 5 IMPs binnen.
18: O – NZ

♠4
♥H843
♦952
♣HVB92

♠AT
♥VB72
♦T843
♣AT3
N
W
O
Z
♠8653
♥A965
♦H76
♣86

♠HVB972
♥T
♦AVB
♣754

Hoe ik aan die tafel in 4♠ geraakt ben, is me op dit
ogenblik een raadsel… Maar de score en mijn
notities stellen dat ik dat nog gewonnen heb ook…
Daar was natuurlijk hulp voor nodig. De start was
gunstig: ♥A, maar ondertussen ben ik wel al een
slag kwijt! Gelukkig spelen ze nu ruiten naar mijn
vork. Oei ze leggen niet door… Nu moet ik alles op
alles zetten en klaveren naar tafel spelen. Uiteraard
wordt die genomen en ze spelen ruiten terug. Die
neem ik en speel opnieuw klaveren naar tafel. Op
harten heer mijn ruiten buiten. Nu troef en…. Oef
geen klaveren terug. Slechts 3 azen verloren en
goed voor 8 IMPs.

TUSSENDOOR: WETTEN (6)
•
•
•
•
•
•

In Zweden is je huis (her)verven zonder licentie onwettelijk.
In Zwitserland dan weer is het verboden om je auto te wassen op zondag.
In Thailand mag je je huis niet verlaten zonder ondergoed.
In Alabama, VS, is het verboden om in de kerk een valse snor te dragen, die tot lachen aanzet.
In Jasper, Alabama, VS, is het verboden om een vrouw te slaan met een stok die in diameter
dikker is dan zijn duim.
In Baldwin Park, Californië, VS, is het niemand toegestaan om te fietsen in een zwembad.
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21: N – NZ

♠543
♥AB84
♦H862
♣H3

♠AVT72
♥H5
♦AV54
♣72
N
W
O
Z

Zo goed als die ronde was, zo slecht wordt de
volgende. Dit voornamelijk door het goed bieden
en tegenspelen van de tegenstanders.
♠HB98
♥932
♥73
♣BT54

♠6
♥VB76
♦BT9
♣AV986
25: N – OW

♠AHT
♥A3
♦HVT4
♣B532

♠VB43
♥T2
♦A5
♣V8764
N
W
O
Z

♠976
♥HVB75
♦8732
♣T

Na 1♠ bij Marc in Noord, 2♣ bij mij, 2♦ - 2ZT en
3ZT moet je starten in West. Ben je harten gestart?
Dan win ik (niet op mijn één been, maar toch). Zo
heb ik namelijk het juiste tempo om mijn ruiten te
ontwikkelen. Mijn west startte met ♠5. Nu is de
communicatie om zeep. Gelukkig switchte Oost
klaveren, zodat ik niet min twee ging. Er gingen nu
al 7 IMPs verloren….
In de volgende ronde zit er weer een gift bij
waarvan ik Marc verdenk zich toch niet aan de
afspraak te hebben gehouden. Met 23 punten zitten
we in gift 25 in 3ZT. Kwetsbaar scoort dat
natuurlijk 10 IMPs… Zelfs met open kaarten moet
ik even uitpluizen hoe hij dat klaargespeeld heeft.
Tja de ruitensnit nemen zeker… Nou moe.

♠852
♥9864
♦B96
♣AH9
26: O – All

♠A97643
♥B983
♦H
♣H2

♠82
♥T72
♦ABT53
♣985
N
W
O
Z

♠T5
♥AV5
♥96
♣AVBT63

In het elan van de vorige gift mochten we ook de
volgende binnenhalen (alleen waren we dan niet
alleen…) Toch ook goed voor 5 IMPs. Of we dat
wetenschappelijk geboden hebben??? Kan je dat?
Maar 5♣ is helemaal een hopeloze zaak…
Ah, de laatste ronde was ons kaars bijna uit en
leverde niet veel spektakel meer op.

♠HVB
♥H64
♦V8742
♣74

Hartelijk proficiat aan de winnaars en zeker een
dikke proficiat voor Dries en Marijk op de tweede
plaats, spijtig van hun laatste sessie... Een hartelijke
dank aan onze tornooileider en intikker Yves en niet
te vergeten aan onze cafébaas die ons natje en droogje verzorgde. En volgend jaar wat meer volk…
want het was een tornooi waar je “u” tegen kan zeggen.
Nvdr.: voor de goede orde de uitslag nog: winnaars werden Bob Yseboodt met Eric Gilbert met
een score van +104, net één IMPje meer dan Marijk en Dries. Octav Munteanu-Ronny Mulens
(+55) en Jean Glenisson-Ivan Georges (+46) werden derde en vierde al op respectabele afstand.
De vijde en zesde plaatsen waren dan weer voor Lierse paren met Carine en Marc, voor Hilde en
Wim.
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Bridge Club Lier organiseert

–onder het motto: het moet niet altijd bridge zijn- zijn vierde

gezelschapspellenavond
op vrijdagavond 21 september vanaf 20 uur
organisatie: Dries Van den Eynde en Brecht Luyckx

Liefst vooraf een seintje aan Dries of Brecht

Bridge Club Lier bezoekt

De Poesje van de Lange Wapper
Op vrijdagavond 17 oktober
Prijs: 10 euro vooraf te betalen, twee consumpties inbegrepen
Maximum 40 plaatsen!
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PRIJSVRAAG

♠V
♥
♦
♣

♠H84
♥HB7
♦B8653
♣H4
N
W
O
Z

OPGAVE N° 23
Opgave
♠
♥
♦
♣

♠A5
♥AT4
♦AV742
♣A93

Je bent zonder tussenbiedingen in 6♦ geraakt.
West komt uit met ♠V. Je mag ervan uitgaan dat
troef niet 3-0 zit. Hoe speel je dit contract het
beste?
Oplossing

Een redelijk eenvoudige opgave deze keer. Als je je
snit op ♦H en als die mislukt, de snit op ♥V (in
welke richting?) heb je een kans van 75 %, niet slecht natuurlijk. Maar er is een (bijna) 100 % lijn,
gebaseerd op een “eliminatie en ingooi”, zoals Marijk mooi samenvatte.
Je neemt ♠V met het aas, neemt direct ♦A en als troef heer valt, toch ook al één kans op drie, ben
je al thuis. De heer valt niet, maar niet getreurd. Je speelt naar ♠H en troeft de laatste schoppen,
en incasseert vervolgens ♣H en ♣A om tot slot de laatste klaveren te kopen. De schoppens en de
klaveren zijn nu geëlimineerd. Je speelt nu troef en de gelukkige tegenstander met troef heer
komt aan slag…
Als hij harten naspelen, die je kan laten lopen naar je HB of AT vork, zodat je drie harten slagen
maakt. Als hij klaveren of schoppen naspeelt in “dubbele coupe”, kan je een harten aan tafel (of in
de hand) afgooien, terwijl je de slag in de hand koopt. Je kan vervolgens ♥A en H incasseren en
de laatste harten in je hand kopen aan tafel voor contract.
Juiste oplossingen werden ingezonden door Agnes Van den Eynde, Ghislain Schoofs, Marijk
Huysmans, Monique Mertens en Roger Van den Eynde. Ghislain mag een prijs komen afhalen.

♠
♥H
♦
♣

♠HT4
♥32
♦AHV32
♣642
N
W
O
Z
♠AVB987
♥♦T985
♣AV3

OPGAVE N° 24
Je bent met deze mooie kaarten in 6♠ geraakt. Hoe
speel je dit contract.
♠
♥
♦
♣

Oplossingen binnenbrengen bij Dries. Onder de
juiste inzendingen wordt opnieuw 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 op de VBL-website. Noteer alvast de volgende data:
AUGUSTUS 2007
Dinsdag 7 augustus

Bloementornooi

SEPTEMBER 2007

Zaterdag 1 september
Dinsdag 4 september
Donderdag 6 september
Vrijdag 21 september
Zaterdag 29 september

Kroegentocht
1ste sessie butlerkampioenschp
Lucky Week
Lucky Week
Spellenavond
1ste speeldag competitie

OKTOBER 2007
Dinsdag 2 oktober
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 5 oktober
Zaterdag 6 oktober
Zaterdag 13 oktober
Vrijdag 17 oktober
Zaterdag 20 oktober

2de sessie butlerkampioenschap
Druiventornooi
Start nieuwe bridgecursus
2de speeldag competitie
3de speeldag competitie
Bezoek Poesje van de Lange Wapper
4de speeldag competitie

NOVEMBER 2007
Dinsdag 6 november
Zaterdag 10 november
Zaterdag 17 november
Zaterdag 24 november

3de sessie butlerkampioenschap
Lierse Vlaaikes Tornooi
5de speeldag competitie
6de speeldag competitie
7de speeldag competitie

DECEMBER 2007
Zaterdag 1 december
Dinsdag 4 december
Donderdag 6 december
Zaterdag 8 december

8ste speeldag competitie
4de sessie butlerkampioenschap
Sinterklaastornooi
9de speeldag competitie

