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Busreis naar Toscane!

De bridgereis naar Toscane wordt
dit jaar in samenwerking met Dekker
Bridgereizen georganiseerd. Zij vertrekken op vrijdag 13 juni. Er wordt
onderweg naar San Carlo zowel op de
heen- als op de terugreis overnacht. De
trip duurt daardoor 10 dagen! De bus
is voor gasten die via Dekker boeken,
gedurende de gehele week beschikbaar!
Er worden bijna dagelijks excursies gemaakt. Het definitieve programma is nog niet vastgesteld, maar u zult zeker het kunstenaarsdorp Pietrasanta bezoeken en wie weet kan er ook een bezoek aan een originele
Italiaanse Bridgeclub ingelast worden. De club waarop het oog gevallen is, is Circolo Bridge e Burraco in Forte dei Marmi. Daar wordt o.a.
op woensdagmiddag gespeeld. Die bridgeclub bestaat al jaren en we
hebben er al vele keren gespeeld.
Woensdag is ook marktdag in het sjieke Forte dei Marmi. Daar vindt
u een van de meest exclusieve markten van Italië. Een aanrader! De
Russische elite heeft dit plaatsje ontdekt en alles wat los en vast zit
wordt door hen aangekocht.
De reis is op basis van B & B. In de hotels waar u op de heen- en terugweg overnacht wordt gedineerd: Die maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen. In het hotel kunt u desgewenst half pension bijboeken, maar
avontuurlijke types kunnen ook zelf in de omgeving uit eten gaan.

Zoekt u een partner?

Plaats een oproep op!

www.bridgepartner.nl

Help, mijn partner doet Logjes!
Doorbraak na het Logjesdoublet!
Marcel Winkel ontdekte alweer een verbetering voor Looier. Een scala
aan biedmisverstanden ging hieraan vooraf.
Marcel opende een gave sans met 19 punten abusievelijk met 1♣. West
volgde met 1♦ en ondergetekende ging de fout in door een Logjesdoublet te geven.
Ik had 2♣ moeten bieden! Dat belooft ‘n 4-kaart
steun in ♣ en geeft 0-7 punten aan. Doublet
ontkent 8 of 9 punten en als je een hand van
0-7 punten hebt, geef je met doublet aan geen
stopbod ter beschikking te hebben. Een grove
fout dus, want ik had met mijn 4-kaart ♦ zonder
4-kaart ♣ ook nog 1SA kunnen bieden.

Zuid / Allen 		
♠ 10 9
			
♥654
			
♦VB43
			♣ 8 7 6 3
♠A3
Noord 		
♥ V B 3 2 West
Oost
♦ H 10 9 7 6 		
♣ 9 2 		
Zuid		
♠H76
			
♥AH8
		
♦A85
♣ A B 10 4

♠VB8542
♥ 10 9 7
♦2
♣HV5

Marcel schreef: “In het Looiersysteem kun je bij partner regelmatig
een Logjesdoublet verwachten. Dit betekent dat hij geen acht of negen
punten heeft. Maar wat heeft hij dan wel? Regelmatig zal hij zo goed
als onbemiddeld zijn en dan is het maar zeer de vraag of we ons dan

nog met het bieden moeten bemoeien. Gevoelig down gaan met een
slechte score is immers niet onze grootste hobby. Ik zie te vaak dat
spelers doorbieden na Logjes met een negatief resultaat tot gevolg.
Voorzichtigheid is geboden! Het is verstandig om uit te gaan van een
hand met 0-7 punten bij partner en daarop ons bieden aan te passen.
Als partner een Logjes doublet heeft gegeven en vóór je wordt ook
nog iets geboden, besluit dan te passen als je geen overwaarde hebt. Je
hebt immers een partner die nog een keer kan bieden.”
Hier ging de bieding opnieuw mis want er werd naar 2SA gesprongen.
Dat was een gevolg van het foutieve openingsbod. Ik verwachtte nu
een 4-kaart ruiten en 16-19 punten en paste met mijn 3 puntjes.
West		Noord		Oost		Zuid
-		
-		
-		
1♣
1♦		dbl		1♠		 2SA
pas 		
pas		
pas
“We gingen natuurlijk helemaal de pottenbak in. Marcel schreef als
oplossing:
“Zuid opent 1♣ en West volgt 1♦. Na doublet bij Noord biedt Oost
1♠. Met een bijbod van 2SA begeeft Zuid zich op glad ijs. Wanneer
Noord namelijk 0-7 heeft (in dit geval slechts 3 punten) dan wordt 2SA
een hele zware bevalling. Indien OW correct verdedigen, dan zal de leider nooit tot acht slagen komen. Om die reden is het verstandiger dat
Zuid 1SA herbiedt met 18-19 en past met een hand die minder sterk
is. Mocht partner Noord 10 of meer punten hebben, dan zal deze zich
zeker nog melden!” Een heel valide conclusie, maar op dit spel klopt
dat van geen kanten. Hier had de bieding als volgt moeten gaan:
West		Noord		Oost		Zuid
-		
- 		
-		
1SA
2♦ (Brozel)
pas		
2♥ 		
doublet?
pas		
pas
Brozel belooft een 4-5 verdeling in ♦ en ♥. Er was dus eigenlijk helemaal
niets aan de hand. Toch komt de door Marcel geschetste situatie wel eens
voor. Marcel stipte een punt aan waarin Looier verbeterd kan worden.
8
Een voorbeeld van een spel waarin zo’n situatie zich voordoet:
Zuid / Allen 		
♠ 10 9 2
			
♥7654

			
♦B43
			♣ 7 6 5
♠A
Noord 		
♠VB8543
♥ V B 3 2 West
Oost
♥ 10 9
♦ H V 10 9 7 2 		
♦6
♣ 9 2 		
Zuid		
♣HV83
♠H7
			
♥AH8
		
♦A865
♣ A B 10 4 		
West		Noord		Oost		Zuid
-		
- 		
-		
1♣
1♦ 		
dbl		
1♠ 		
1SA
pas 		
pas 		
pas
Nu Zuid sterk is en 19 punten heeft, geeft hij met 1SA zijn kracht
aan. Met een zwakkere hand dan 18-19 punten past Zuid, want Noord
komt nog aan de beurt en meldt zicht met 10+ punten beslist nog wel.
Wat doet Noord als hij 10+ punten heeft?
Marcel stelde voor:
- Met een vijfkaart en 10-11 punten, biedt hij zijn vijfkaart. Partner
mag nu passen als hij een minimale hand heeft.
- Met een vijfkaart en 12 of meer punten, biedt hij zijn vijfkaart met
een sprong. Openaar mag niet passen, het bieden is mancheforcing
geworden door de sprong.
- Met een verdeelde hand met 10-11 punten zonder vijfkaart; nog
een keer een doublet! Openaar kan hier op passen als hij tegenzit
in de kleur van de tegenstanders en de kwetsbaarheid gunstig is.
Dit heet een heropeningsdoublet en wordt met succes over de hele
wereld door miljoenen bridgers toegepast.
- Met een verdeelde hand en 12 of meer punten zonder vijfkaart,
biedt hij de kleur van de tegenstander. Partner gaat daarna zijn
hand vertellen. Hij zal SA bieden met een stop in de kleur van de
tegenstanders of op zoek gaan naar een fit in de hoge kleuren. Het
bieden is wederom mancheforcing.
Marcel Winkel/Hans Becker

Tot 1 september gratis spelen bij de

‘Acol Club Individueel’
.

De vrijdagmiddag Acol Club is van start gegaan. De leerlingen hebben de lessen bij Omroep Max bekeken en ze worden nu in praktijk
gebracht. Zij zijn dol enthousiast, maar iedereen kan meedoen! We
beginnen om één uur en als u Acol speelt bent u tot een kwartier voor
aanvang uiterst welkom op deze nieuwe individuele niet-roken-club.
U speelt met 7 verschillende partners en wordt geacht het systeem:
“Vijfkaart Hoog” (dat Berry Westra in zijn lessen bij Omroep Max
onderwijst) te gebruiken. Onze leerlingen raken beslist van slag als u
ze met buitenissigheden confronteert. Wij sluiten geheel op het in de
TV cursus geleerde aan.

Vrijwilligers gevraagd!

Vrijwilligers die zich als reserve willen inzetten:
Dáárnaar zijn we op zoek!
Wil je een individuele wedstrijd spelen, dan heb je altijd een veelvoud
van 4 spelers nodig. Dat schept problemen want in een vrij toegankelijke club als de Looier, waar u ook alleen altijd welkom bent, kom je natuurlijk niet altijd op een veelvoud van 4 spelers uit. Daarom doen we
een beroep op u. Wilt ook u ons af en toe eens helpen? Dat hoeft niet
voor niets. Als eerste reserve ontvangt u een onkostenvergoeding van
€ 10,-. Nummer twee krijgt € 7,50 en degene die als derde komt opdagen wordt door de Looier gesponsord met een briefje van vijf. Mochten er zich meer spelers als reserve melden: “De koffie staat klaar!
U kunt natuurlijk ook gewoon deelnemen en zoals u hierboven hebt
kunnen lezen, behoeft u tot 1 september niet te betalen.Onze club
is tegenover het hoofdbureau van politie in Amsterdam aan de Lijnbaansgracht 185 gelegen. Vele trams en bussen stoppen voor de deur,
streekvervoer vindt er het eindpunt en vanaf het Centraal Station
brengt tramlijn 17 u bij ons. Uitstappen halte Elandsgracht.
Help ons deze nieuwe club tot een succes te maken en geef de beginners van vrijdagmiddag een kans dit prachtige spel onder de knie te
krijgen.

Bridgepartner gezocht!
Onze nieuwe individuele Acol club biedt mensen die geen bridgepartner hebben een uitstekende mogelijkheid andere bridgers te ontmoeten. Bij een individuele wedstrijd wordt u aan zeven verschillende partners gekoppeld. Dat biedt perspectieven. Wij zijn echter afhankelijk
van reserves. Koffie en thee staat voor hen klaar en de eerste 3 krijgen
een kleine onkostenvergoeding. Tijdens de rookpauze (na de 4e ronde)
worden hapjes geserveerd. Een ideale manier om met nieuwe bridgers
kennis te maken. Wie weet klikt het met iemand.
Wij zijn deze club gestart met beginners. De leerlingen van de cursus
‘Iedereen kan bridgen’ hebben begin maart de eerste prille stapjes in
hun bridgecarrière gezet. Zij worden weliswaar bij onze vrijdagmiddagclub extra in de watten gelegd, maar een ieder die het spelen van
een individuele wedstrijd leuk vindt is natuurlijk welkom.
Heeft u via Omroep Max leren spelen? Dan biedt de vrijdagmiddag
u een uitgelezen kans. Wij zijn er helemaal op toegerust om u een
erg leuke middag te bezorgen. De beginners spelen in de starterslijn.
Wekelijks promoveert de winnaar. Deze mag het de volgende keer bij
de wat sterkere spelers proberen, daarom zijn gevorderden die willen
helpen onze beginners een mooie start in bridge te geven, eveneens
broodnodig. Tot één september kunt u daarom gratis meespelen. Help
mee en proef de unieke sfeer die we in deze nieuwe club opdienen. We
serveren rond 3 uur namelijk een “Merende”: een Italiaans gebruik.
Tijdens een korte pauze staat een eenvoudig hapje en drankje voor u
klaar. Rokers kunnen op deze niet-roken club in een aparte ruimte van
hun saffie genieten.
Deze nieuwe club vormt een alternatieve manier om (in een ongedwongen sfeer) nieuwe mensen te ontmoeten, maar u kunt uiteraard
ook op zoek gaan via onze website:

www.bridgepartner.nl

Looier Biedvoordeel 36
door Hans Becker
In het kerstnummer van Bridge, de uitgave januari 2014 schotelde de
NBB op pagina 19 het volgende probleem voor:
Noord/NZ kwetsbaar
♠V9
			♥ H V 8 4
			♦ B 5
			♣ A 8 7 4 3
Moet Oost bieden of niet? De opening van Noord bleek de zwakke
twee te zijn. In Looier Standard spelen we na zwakke twee openingen
de Hackett conventie. U belooft met 3♣ 12 à 15 en met 3♦ 16+ punten in een 2-kleurenspel. Hier biedt u dus zonder problemen 3♣.
Er wordt gezegd: “Het info dubbel levert twee gevaren op:
- U eindigt te hoog omdat partner u iets sterker inschat.
- Partner biedt ruiten en daar moet u oppassen want als u er uitloopt,
toont u een zeer sterke hand.
Het hele spel lag als volgt:
			♠ A B 8 6 3 2
			♥ 10
			♦ H 9 8 3
			♣ B 5
♠H54
Noord		
♥ A 9 7 5 3 West		
Oost
♦ A 			
♣V972
Zuid		
			♠ 10 7
			♥ B 6 2
			♦ V 10 7 6 4 2
			♣ H 10

♠V9
♥HV84
♦B5
♣A8643

Berry Westra die West zat paste eveneens terwijl de aan de andere tafel
door O/W 4♥ gemaakt werd. Daar werd een Multi-achtige 2♥, die
een zwakke ♠ bevat geopend. Daarop kon Muller, die in het andere
viertal op de oost-plaats zat, in eerste instantie passen en in de uitlooppositie een informatiedoublet geven. Die kans had Bertens niet gehad.

Alzheimer Monopolydrive
Vergeet hem niet! De Monopolydrive ten bate van de stichting Alzheimer onderzoek uit Maastricht. Zij kan het inschrijfgeld dat u betaalt
om aan deze fantastische drive deel te nemen heel goed gebruiken.
U speelt met monopolygeld en
met het geld dat u na de drive
overhoudt kunt u op prijzen bieden. Tijdens een veiling wordt
een keur aan objecten voorgedragen. Kunst, curiosa, boeken,
hebbedingetjes, maar ook een
verblijf van een week op basis
van B & B in ons 3 sterren hotel
in Toscane.
De Kerstdrive, waar we eveneens met Monopolygeld spelen,
is altijd overbooked, maar in het
voorjaar blijkt het minder makkelijk voor een soortgelijke drive
een volle bak te krijgen. Zet de
2e zondag in april maar vast in
uw agenda, want deze leuke drive mag u niet missen!
John Stravers, een kunstenaar die felle kleuren in zijn palet heeft, stelde bovenstaand werk speciaal voor de Alzheimer Monopolydrive beschikbaar.
Tot voorheeen werd er als bijzonderheid een bridge-kanjer geveild..
Zó kon het bedrag dat aan de stichting Alzheimer onderzoek werd
overgemaakt lekker omhoog geschroefd worden. Dit jaar is het jammer genoeg (nog) niet gelukt zo’n kanjer te vinden. Na Berry Westra,
Jan van Cleeff, Simon de Wijs en Marcel Winkel, wilden we nu graag
eens een vrouw veilen. Onze ‘grande dame de bridge’ Bep Vriend had
zondag 13 april al andere verplichtingen en Meike Wortel was bang
dat ze door Hans Becker “gekocht” zou worden. Ze zou zich dan het
Looier Biedsysteem eigen moeten maken en daar had ze het moeilijk
mee, dus ook zij haakte af. Geen veiling vooraf dus dit jaar.

Bogdan Neacsu krijgt € 150,-

Iedereen die een verbetering van het Looier Biedsysteem bedenkt en
die verbetering dan ook nog door Hans Becker geaccepteerd weet te
krijgen, verdient € 150,-. Op die manier hoopt Hans het systeem nog
leaner & meaner te maken dan het al is.
Bogdan Neacsu stelde voor de mancheforcing openingen van 2♦ en
2♥ met het antwoord 3SA uit te breiden.
Op openingen van 2♦ en 2♥ antwoord partner met een relay. Heeft
u een sterke opening en naast uw 6-kaart in de geopende kleur dekkingen in alle overige kleuren, dan kunt u dat met het 3SA bod aangeven. Dit bod stelt ook eisen aan uw verdeling. Met een 6-4+ verdeling
noemt u uw tweede kleur. Enkel een 6-3-2-2 verdeling waarbij alle
korte kleuren gedekt zijn, komt in aanmerking.
Kom op maandag- of dinsdagavond bij de Looier spelen en help mee
aan de vervolmaking van dit geweldige biedsysteem. Het is een uitdaging en u kunt er nog wat aan overhouden ook! Let op: Maandagavond
spelen de rokers, maar dinsdagavond mag er in de bridgezaal niet gerookt worden!

In Memoriam Piet Piller

Een sympathiek mens is ons ontvallen. Piet Piller wist de vreugde
van het leven op anderen over te
brengen. Enkele jaren geleden
kreeg hij een attaque. Waardoor
zijn spraakvermogen werd aangetast. Toch vond hij de moed om
te blijven bridgen. Dat deed hij
overigens niet onverdienstelijk,
integendeel, want verder was er
niks mis. De laatste dag dat hij
met Peter van Westering op de
club speelde scoorden ze 64,08%.
Een welverdiende eerste plaats! Piet had wat dat betreft geen mooier
afscheid van de club kunnen nemen. Wij zullen hem node missen.

Leer
Looier
Nu!
Dit biedsysteem zal uw bridge-leven verrijken.

Bridge in 8 lessen

Het is een bijzondere cursus die u
via deze cassette wordt aangeboden. Hij is namelijk geschikt voor
zowel beginners als gevorderden.
U maakt kennis met een andere
benadering van het bieden. Dat is
ook voor reguliere bridgers interessant.
Zestien leerlingen proberen het
spel in acht lessen onder de knie
te krijgen. Dat is lachen!
De Becker Bridge Show werd ooit
door RTL 7 uitgezonden. Stukjes
uit de lessen werden in deze reality soap gebruikt. Zowel de lessen

als de TV show staan op DVD.
Als u de tekst uit het cursusboek
leest voordat u de soap bekijkt,
geniet u nog meer en... u wordt
op een sympathieke manier met
de bridge-terminologie bekend
gemaakt. Nodig vrienden uit om
wekelijks te oefenen. Dat wordt
gegarandeerd een leuke avond!
Bridgeclub de Looier aan de Lijnbaansgracht 185 in Amsterdam
levert de box uit voorraad. U kunt
hem ook via de site bestellen. Bij
de bridgewinkel in Utrecht ligt hij
in het schap. Vraag er naar!

www.bridgeles.nl

Programma Specials 2014
Zondag 		
30 maart 12.45 – 17.00 De Meesterpuntendrive
Maandag		
31 maart 19.15 – 23.00 Bridgefeest!
Zondag 		
13 april 12.45 – 18.00 Alzheimer-Monopoly-drive
Zondag 		
20 april 12.45 – 17.00 Vrouwenbridge
Zondag 		
27 april 12.45 – 17.15 De Meesterpuntendrive
Donderdag
1 mei 19.15 – 22.30 Nieuwe comp. Rokersclub
			
Lidmaatschap € 130,- tot 31/8/2015
Maandag
5 mei 19.15 – 22.30 Start competitie Individueel
			
Lidmaatschap € 50,00 tot 31/8/2015
Woensdag
7 mei 19.15 – 22.30 Start comp. ‘Gay Prize
			
Lidmaatschap € 130,00 tot 31/8/2015
Zondag 		
18 mei 12.45 – 19.00 Vrouwenbridge
Zondag		
25 mei 12.45 – 17.15 De Meesterpuntendrive
Dinsdag
3 juni 12.45 – 17.00 Start comp. Advocaat drive
			
Lidmaatschap € 120,00 tot 31/8/2015
Zaterdag		
7 juni 12.00 - 17.00 Oefenmiddag met Barry
Vrijdag 13 juni: Start Dekker Bridge-Busreis naar Toscane
Zondag 22 juni: Terugkomst in Nederland. Info: www.bridgetrip.nl
Zaterdag 21 juni: Tai Chi reis naar Toscane aankomst deelnemers
Zaterdag 28 juni: Tai Chi reis vertrek. Info www.bridgetrip.nl
Zondag 		
29 juni 12.00 – 17.15 De Meesterpuntendrive
Donderdag
3 juli 19.15 – 22.30 Start competitie Rokersclub
			
Lidmaatschap € 112,50 t/m 31/8/2015
Maandag
7 juli 19.15 – 22.30 Begin comp. individueel
			
Lidmaatschap € 45,00 t/m 31/8/2015
Zondag 		
27 juli 12.45 – 17.00 ‘De Meesterpuntendrive’
Zaterd. 30 aug. 10.00 – 17.00 Becker staat op de Uitmarkt A’dam
		
12.00 – 17.00 Bridge-Oefen-Instuif bij Barry
Zondag 31 aug.. 10.00 – 17.00 Becker staat op de Uitmarkt A’dam
		
12.45 – 17.15 De Meesterpuntendrive
Maandag 1 sept. Start nieuw seizoen voor al onze bridgeclubs!

Toernooikalender Bridgeclub de Looier 2014/15:

Alzheimer-drive: Zondagmiddag 13 april.
Bus-Bridge-Reis met Dekker naar ons hotel in Toscane van 13-22 juni 2014.
LART: Vrijdag 12 t/m zondag 14 september resp.: Paren, Butler, Individueel.
Looier Cash: Maandag 29 september ‘s avonds.
Examen Looier Systeem dinsdagavond 30 september.
Dinsdagavond 7 oktober: Start beginnerscursus Looier met gratis proefles.
Algemene ledenvergadering: Woensdag 8 oktober 17.30 uur.
Blind Date Drive: Vrijdagmiddag 14 november.
Sinterklaas-drive: Vrijdagmiddag 5 december.
Kerst-drive: Donderdagmiddag 18 december.
Wij zijn dicht van 24 t/m 27 december en 29 december t/m 1 januari.
Nieuwjaarsreceptie-drive: Donderdagavond 8 januari 2015.
Ruitenboer begin maart 2015 op donderdag, zowel ‘s middags als ‘s avonds.

Hoe wordt een week bij Bridgeclub de Looier ingevuld?

Maandag 19.00 u. Inschrijven: 19.30 Start individuele wedstrijd.
Dinsdag 12.30 u. Inschrijven: 13.00 u. Start ‘Advocaat-drive.’

Deelname € 5,Deelname €5,19.00 u. Inschrijven: 19.30 Start individuele wedstrijd NR Deelname € 5,Woensdag 18.45 – 19.15: Inschrijven ook voor reserves
19.15 – 23.00: ‘Gay Prize Bridge’ 			
Deelname € 5,Donderd. 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,Deelname gratis
Vrijdag 12.00 – 12.45: Inschr. 13.00 uur Acol Individueel.
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, enz.

