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Telefoonnummer voor de bridgeclub 020-6279380

Slot met 57000 kijkers!

De Becker Bridge Show is voorbij. Het stof dat de show heeft doen opwaaien, dwarrelt langzaamaan neer en het bridgeleven bij de Looier gaat met hernieuwd elan
voort.

Sander Jansen, de winnaar van de Becker Bridge Show, ontvangt de cheque ter waarde van € 10.000,- uit handen van Hans Becker.
De laatste uitzending van de ‘Becker Bridge Show’ werd door ruim 57.000 mensen
bekeken! Het bewijst dat deze nichemarkt meer potentie heeft dan menigeen verwachtte. Velen volgden Becker en zijn leerlingen achteraf op “uitzending gemist.”
Het uiteindelijke aantal kijkers dat de show heeft bekeken is dus nog aanmerkelijk
groter, want in deze achteraf kijker worden niet geteld. De winnaar van de compe-titie werd Sander Jansen. U kunt hem af en toe samen met Sander Kuijk en Niels
Richter op de maandagavondclub tegenkomen, want zij bezoeken die regelmatig.

Oranjebitter in het Vianney
De laatste uitzending van de ‘Becker Bridge Show’ werd door ruim 57.000 mensen
bekeken! Het bewijst dat deze nichemarkt meer potentie heeft dan menigeen verwachtte. Velen volgden Becker en zijn leerlingen achteraf op “uitzending gemist.”

Foto boven: Het Vianny in Noord waar we dinsdagmiddag de kroningsdag vieren.
Het uiteindelijke aantal kijkers dat de show heeft bekeken is dus nog aanmerkelijk
groter, want in deze achteraf kijker worden niet geteld. De winnaar van de competitie werd Sander Jansen. U kunt hem af en toe samen met Sander Kuijk en Niels
Richter op de maandagavondclub tegenkomen, want zij bezoeken die regelmatig.
Dit jaar vieren we 30 april anders. Wij vermoeden dat de kroningsplechtigheid
zoveel belangstelling zal trekken dat het zaak wordt de krachten te bundelen. Er is
daarom besloten om de Oranjebitters die we gewoonlijk op Koninginnedag schenken elders tijdens een open drive (de Kroningsdrive) in het Vianney, te offreren.
Het Vianney (ooit een kerk) in Amsterdam Noord is omgebouwd tot een wijkgebouw. Hier zwaait Yolanda Schaefer met enkele vrijwilligers de scepter. Dankzij
haar tomeloze inzet heeft ze deze locatie van woningbouwvereniging Stadgenoot
voor haar bridgeclub weten los te peuteren. Dier start 30 april om 13 uur de Kro-

ningsdrive. U wordt ontvangen met koffie, thee en gebak, aangeboden door het
Vianney. Daarna speelt u een barometer. Daarbij wordt deze keer geen advocaat
maar Oranjebitter geschonken. In een tweede zaal staat een groot scherm waar
u de kroningsplechtigheid kunt volgen. Yolanda gebruikt Flex Bridge. Dit is een
nieuw, door de NBB ontwikkeld, schema. Het schijnt daarin mogelijk te zijn te
kiezen voor spelen, kijken, of roken.
Hoe komt u naar de Volendammerweg 150-152, waar het Vianney gevestigd is?
Vanaf het Centraal station gaat bus 33, maar het is de vraag of die bus op 30 april
zal rijden. Handiger lijkt bus 37 die van het Amstelstation vertrekt. Mocht u met de
auto gaan, neem dan de Piet Hein tunnel en ga bij afslag 116 de snelweg af. Mocht
u een routeplanner hebben, de postcode is: 1024 JR.

Marcel Winkel geeft college!
Marcel Winkel, bekend van het boek: “Dappere Dirk
Durft!” speelt de komende weken op maandagavond op
onze club. Het viel hem op dat het Looier systeem soms
min of meer verkracht wordt en hij heeft zich opgeworpen om daar wat aan te gaan doen.
Elke maandagavond vóór de bridge-zitting om 19.00 uur
behandelt Marcel enkele spellen die de week ervoor (vaak
door gruwelijke biedfouten) de mist in zijn gegaan. Op de
eerste avond kwam o.a. het volgende spel aan bod:
Spel 21
♠: 96543
N/NZ
♥: 2

♦: HB8743
♣: 9

♠: T8
♥: AVT763
♦: 6
♣: A832

♠: AHV
♥: H84
♦: AVT
♣: HVBT
♠: B72
♥: B95
♦: 952
♣: 7654

In Looier opent Oost na een pas van Noord met 2♥. Het bieden moet dan gaan:
2♥
pas
2♠
pas
2SA
pas
3♦
pas
3
pas
4♣
pas
4♠
pas
4SA
pas
5SA
pas
???

NZ
Aantal
score
-510
5
-520
2
-1010
2
-1020
2

MP
NZ
16
9
5
1

MP
OW
4
11
15
19

Perc.
NZ
80,00
45,00
25,00
5,00

Perc.
OW
20,00
55,00
75,00
95,00

West gebruikt het 4♣ bod (de Looier Slam Convention). Dit bod vraagt het aantal
rotte kleuren op. Het 4♠ antwoord zegt: “Geen enkele rotte kleur!” Zijn partner belooft overal minstens een 2e opvang. Na het azen vragen weet west 14 van de 24-25
punten. Oost moet namelijk ♥H hebben voor zijn 4♠ antwoord. Oost bezit nog
ten minste 11 of 12 punten in andere kleuren. West kan uitrekenen dat groot slem
alleen maar in de volgende gevallen op snit zal zitten, anders zijn er zelfs 15 slagen!

♠ A V B ♥H B 4 ♦ A H V 4 ♣ V B 6
♠A V B 7 ♥ H B 4 ♦A H B ♣H B 6
♠A H V ♥H B ♦A H B 10 ♣V 7 6 4
Het is daarom teleurstellend teleurstellend dat het bereiken en maken van twaalf
slagen in 6♥ voor OW 75% oplevert. Indien men voortaan Looier correct toepast,
hebben deze paren binnenkort een dikke nul aan de broek , want met 37 of 38
punten samen moet je toch minstens in 7♥ of 7SA zitten!
Daar gaan we iets aan doen. Op maandagavond tussen 19 uur en 19.30 uur geef ik
college in Looierbiedingen!			

M♥RCEL WINKEL

Beste leden, zorg dat u er om 7 uur bent, want laatkomers onderbreken de les en
dat is erg storend. Trek profijt van de inspanningen die Marcel zich getroost.

Marcel Winkel laat zich veilen!

Naast de lessen die Marcel Winkel op maandagavond geeft, heeft hij zich ook voor
onze Goede-Doel-Drive beschikbaar gesteld. Eens per jaar organiseren wij de Alzheimer-Monopoly-Drive en Marcel laat zich 14 april ten bate van de Stichting
Alzheimer Onderzoek veilen.
U kunt, als u Marcel wint, de hele middag met hem bridgen. Hij speelt Acol, Looier,
Biedermeijer; u mag het zeggen. Het lijkt een goede investering te worden, want er
worden weer mooie prijzen door de Looier bv beschikbaar gesteld. Op die prijzen
kunt u na afloop van de wedstrijd met het geld dat u beschikbaar heeft bieden. Met
zo’n kanjer als Marcel is de kans dat u op die veiling een flink kapitaal te besteden
hebt groot! Marcel stelt een gesigneerd exemplaar van: “Dappere Dirk Durft” beschikbaar, maar er zijn ook andere bridgeboeken. Er is Whisky, er zijn Bubbels
en op de DVD-box met Looier lessen kan eveneens geboden worden. Zelfs een
voucher voor verblijf in ons hotel in Italie op basis van Bed & Breakfast van 21 t/m
29 juni zal op de prijzentafel liggen. Het kan gewoon niet op!
Dus kom spelen en steun op die manier de stichting Alzheimer Onderzoek, want
ook het inschrijfgeld van € 15,- komt, naast de opbrengst van Marcel, geheel ten
goede aan deze Stichting.

Looier Biedvoordeel 33
Hans Becker
Een uitnodiging van Piet Forma bracht me naar ENPS. Ik was er nog nooit geweest
en het zag er onverwacht goed uit. Men gebruikte die avond de Butler telling en de
bieding had als volgt moeten gaan:
-		

1♠		pas		2♣

pas		2SA		pas		4♥
pas 		

pas		

pas

De verdeling was namelijk de volgende:

♠AHVT4
Spel 6
♥V42
O/O/W			
			♦ H B 8 7
			♣ 9
♠♠B863
Noord		
♥ H 9 8 7 6 3  West
     Oost ♥ A B T
♦VT
♦A 4 2
         ♣ A T 8 6 3
  Zuid
♣ V 5 4   
			♠ 9 7 5 2
			♥ 5
			♦ 9 6 5 3
♣HB72
Oost opende hier in de eerste hand met 1♠ Zuid past en Piet die op de West-plaats
zat was bang. Hij dacht dat ik mijn ♠ kleur waarschijnlijk zou herhalen en gaf
daarom een creatief stopbod met 2♥.
Als Piet zijn 5 lengtepunten bij zijn 9 hogekaartpunten had geteld, zou hij, zelfs
met die minimale hand van mij, aan de 26 punten gekomen zijn. Daarmee moet
je, zeker in Butler, een manche proberen. Het eindcontract werd nu dus 2♥ en wij
kregen daarvoor toch nog 7 imps. Dat was op zich een hele goede score. Toch is
het jammer dat er op relatief eenvoudige spellen door onjuist bieden, of niet goed
tellen punten verloren gaan. Dat gebeurt gewoon te vaak! Daarom enkele Bols-tips:
1. Kijk of er geen kaarten dubbel zitten, zodat u niet per ongeluk een aas mist.
2. Tel eerst uw lengtepunten, zodat u die niet vergeet.
3. Tel altijd 2 keer één keer van links naar rechts en één keer van rechts naar links.
Op die manier bent u er zeker van dat u zich niet heeft verteld.
Op het bovenstaande spel opent Oost gewoonlijk met 1♣. Rechts biedt 1♥ en nu is
Noord in de gelegenheid zijn mooie 5-kaart♠ te introduceren. Dan ontstaat er een
gevecht om de manche waarbij de ♠ natuurlijk van de ♥ winnen. De datum score
op dit spel was -300. Wij zouden met Looier makkelijk in de manche hebben moeten komen. Piet haalde 2♥ + 3 ! Kwetsbaar had dat contract 650 punten opgeleverd
950 verschil met de datum score en goed voor maar liefst 14 IMPs.

Eén september komt de inflatiecorrectie erbij!
De contributie wordt per 1 september verhoogd. De contributiebedragen voor
en na 1 september zijn hieronder vermeld. Door uw lidmaatschapsgeld tijdig
te voldoen kunt u dus besparen.
Maandagavond
€
39,00		
Dinsdagmiddag
€
98,50		
Woensdagavond
€
98,50		
Donderdagmiddag
€
98,50		
Donderdagavond
€
98,50		
Een tweede club extra: €
65,00		
Totaal competitie pakket: 			
Deelname leden aan één van onze andere clubs:
Deelname niet-leden aan ‘n clubmiddag of –avond:
Deelname leden aan de zondagmiddag: 		
Deelname niet-leden aan de zondagmiddagdrive:
Vrouwenbridge				

€ 39,95
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 66,50
€ 300,00
€ 2,40
€ 5,00
€ 4,55
€ 9,10
€ 7,70

Het nummer van Bridgeclub de Looier bij de ING is: 7366100

TARIEF VAKANTIEFLAT AMSTERDAM 2013
Bridgesuite Lijnbaansgracht 186 C, Amsterdam 2/4 personen;

€ 515,-

Topflat met terras Lijnbaansgracht 186 D, Amsterdam 2 personen;

€ 515,-

Extra eenpersoonsbed + € 73,50 inclusief linnen.

TARIEF ALBERGO RISTORANTE SAN CARLO
Eenpersoonskamer met ontbijt van

€ 40,- per nacht

Tweepersoonskamer met ontbijt van

€ 65,-/ 150,- per nacht

Suite				

€ 275,- per nacht

Korting gebruik 2 persoonskamer single

€ 15,- per nacht

Extra bed is soms mogelijk. Kosten:

€ 15,- per nacht

Leer bridge in uw eigen tempo!

8 Lessen op DVD
Bridge voor beginners: een box
met een bijzondere cursus. U
maakt kennis met bridge door
de verrichtingen van een 8-tal
leerlingen te volgen. Zij proberen het spel in 8 lessen onder de
knie te krijgen. Dat is lachen!
De Becker Bridge Show, door
RTL 7 uitgezonden, gebruikte
stukjes uit dit lesprogramma.
Bij uitzending gemist (www.
rtlz.nl) kunt u alle afleveringen
nog bekijken. Hier kunt u zien
of deze cursus iets voor u is. Als

u de tekst uit het cursusboek
doorleest voordat u de bijbehorende les-DVD bekijkt, geniet u
nog meer en... u pikt de stof veel
makkelijker op. Nodig 3 vrienden uit om wekelijks te kijken
en te oefenen. Dat wordt gegarandeerd een leuke avond!
Bij Bridgeclub de Looier Lijnbaansgracht 185 in Amsterdam
is de box uit voorraad leverbaar.
U kunt hem via de site bestellen.

www.bridgeles.nl

Programma Specials 2013
Zondag 		
Bridge		

31 maart
12.45 – 17.00 De Meesterpuntendrive

Maandag		
Bridge		

2 april
19.15 – 23.00 Individuele wedstrijd

Zondag		
Bridge		

7 april
19.15 – 23.00 Oefenen met Barry

Zondag 		
Bridge 		
		

14 april
12.30 – 12.45 Veiling van Marcel Winkel
12.45 – 18.00 Alzheimer-Monopoly-drive

Zondag 		
Bridge 		

21 april
12.00 – 17.00 Vrouwenbridge

Zondag 		
Bridge 		

28 april
12.00 – 17.15 De Meesterpuntendrive

Dinsdag 		
Bridge		
		

30 april
In samenwerking met het Vianney in Amsterdam Noord:
Oranjebitter Oranjebitter-drive lees artikel voor info!

Woensdag		
Bridge		
		

1 mei
19.15 – 22.30 Start comp. ‘Gay Prize Bridge’
Lidmaatschap € 130,00 tot 31/8/2014

Donderdag
Bridge		
		

2 mei
19.15 – 22.30 Nieuwe competitie Rokersclub
Lidmaatschap € 130,- tot 31/8/2014

Maandag
Bridge		
		

6 mei
19.15 – 22.30 Start competitie Individueel
Lidmaatschap € 50,00 tot 31/8/2014

Zondag 		
Bridge 		

19 mei
12.45 – 19.00 Vrouwenbridge

Zondag		
Bridge 		

26 mei
12.45 – 17.15 De Meesterpuntendrive

Zaterdag		
Bridge		

1 juni
12.00 - 17.00 Looier Systeem oefenmiddag

Dinsdag
Bridge		
		

4 juni
12.45 – 17.00 Start comp. Advocaat drive
Lidmaatschap € 120,00 tot 31/8/2014

Vrijdag		
Suites		
		

21 juni t/m zaterdag 29 juni
Zomertrip met bridge- en strandplezier San Carlo Terme
(MC)/Toscane/Italië. Voor info bekijk www.bridgetrip.nl

Zondag 		
Bridge 		

30 juni
12.00 – 17.15 De Meesterpuntendrive

Maandag
Bridge		
		

1 juli
19.15 – 22.30 Begin competitie individueel
Lidmaatschap € 45,00 t/m 31/8/2014

Donderdag
Bridge		
		
Zondag 		
Bridge		

4 juli
19.15 – 22.30 Nieuwe competitie Rokersclub
Lidmaatschap € 112,50 t/m 31/8/2014
28 juli
12.45 – 17.00 ‘De Meesterpuntendrive’

Zondag 		
Bridge		

25 augustus
12.45– 17.00 ‘De Meesterpuntendrive’

Maandag
Bridge		
		

2 september
19.15 – 22.30 Begin competitie individueel
Lidmaatschap € 39,95 t/m 31/8/2014

Dinsdag
Bridge		
		

3 september
12.45 – 16.30 Start comp. Advocaat Drive
Lidmaatschap € 100,- tot 31/8/2014

Woensdag
Bridge		
		

4 september
19.15 – 22.30 Start comp. Gay Prize Bridge
Lidmaatschap € 100,- tot 31/8/2014

Donderdag
Bridge		
		

5 september
12.45 – 16.45 Start competitie Teadrive NR
19.15 – 22.30 Start competitie Rokersclub
Lidmaatschap € 100,- tot 31/8/2014

Vrijdag		
Bridge		
		
		

6 september. Viering 26 jarig jubileum.
19.00 – 23.30 De L.A.R.T. Butler wedstrijd 			
Leden € 5,- Niet-leden € 10,- per persoon.
Korting bij deelname aan de 3 wedstrijden.

Zaterdag 		
Bridge 		
		
		

7 september. Viering 26 jarig bestaan.
12.00 – 17.00 Praatbridge met Barry, instuif
19.15 – 22.30 De L.A.R.T. Paren wedstrijd
Leden € 5,- Niet-leden € 10,- per persoon.

www.bridgepartner.nl
De site om een partner te zoeken
en er een te vinden!

Toernooikalender 2013/14:

Alzheimer-drive: Zondagmiddag 14 april.
LART: Start vrijdag 6 t/m zondag 8 september.
Examen Looier Systeem dinsdag 24 september.
Looier Cash: Laatste maandag van september.
Dinsdag 1 oktober, de beginnerscursus start met gratis proefles
Algemene ledenvergadering: Woensdag 2 oktober.
Blind Date Drive: Woensdag 2 oktober.
Sinterklaas-drive: Donderdagavond 5 december.
Kerst-drive: Donderdagmiddag 19 december.
Nieuwjaarsreceptie-drive: Donderdagavond 9 januari
Ruitenboer begin maart.

Hoe wordt een week bij Bridgeclub de Looier ingevuld?
Maandag

18.45 – 19.15 Inschrijven ook voor reserves
19.15 – 22.30 Looier individueel Deelname € 5,-

Dinsdag

12.00 – 12.45 Inschrijven ook voor reserves
12.45 – 16.30 ‘de Advocaat-drive’ Deelname € 5,-

Woensdag 18.45 – 19.15 Inschrijven ook voor reserves
19.30 – 23.00 ‘Gay Prize Bridge’ Deelname € 5,Donderdag 12.00 – 12.45 Inschrijven ook voor reserves
12.45 – 16.30 ‘de Teadrive’ Speel mee voor € 5,18.45 – 19.15 Inschrijven ook voor reserves
19.15 – 23.30 ‘de Rokersclub’ Speel mee voor € 5,Zaterdag

11.00 – 17.00 Oefensessie Looier Systeem met Barry

Zondag

11.00 – 17.00 Barry staat klaar om een spelletje te spelen.
12.45 uur de 3e zondag v/d maand Vrouwenbridge
12.45 u. de laatste zondag v/d maand Meesterpuntendrive

Looierbridge.nl De site van Bridgeclub de Looier met informatie over:
Bridge-les; onze clubs; bridgepartners; bridge-trips, de uitslagen en standen van
onze verschillende verenigingen.
Looiernieuws.nl De site waarop we u op de hoogte houden van nieuwe
initiatieven en ontwikkelingen.
Looiersuites.nl Info over onze appartementen en vakantiehuizen in Amsterdam, San Carlo Terme en Antona/ Toscane/ Italië. Foto’s, prijzen, beschikbaarheid enz.

