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Veiling/Markt in het Zwanenmeer!

Naast antiek wordt er ook brick à brack aangeboden. Wordt het niet voor de
marktprijs verkocht en gaat het niet mee terug naar de opslag, dan wordt het
rond 4 uur geveild. Het startbod bedraagt dan € 1,-.
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Telefoonnummer voor de bridgeclub : 020-420 69 88

Gratis deelnemen op dinsdagmiddag!

Een deel der bridgezaal waarbij het schitterende uitzicht op het
Zwanenmeer opvalt.
De Looier mocht haar eigen inrichting verzorgen en heeft de zaal
aan haar wensen aangepast. Er is een geweldige ambiance gecreëerd en met het adembenemende uitzicht zal dit eens één van de
populairste clubs van Noord worden. Mensen moeten enkel de
weg nog vinden. Om de drempel te slechten kunt u tot 1 oktober
gratis lid van de dinsdagmiddag club worden. Kom ook, speel mee
en geniet van een heerlijke middag.
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Looier biedvoordeel 43
Dit biedvoordeel werd me door de Berry Westra biedkalender op
een presenteerblaadje aangeboden.
Het probleem van zaterdag 23 september 2017 was het volgende:
West
-

Noord
1♦

Oost
Pas

Zuid
?

Er werden 5 veschillende handen aangeboden en voor elke hand
moest je het goede Acol-bod bedenken. Daar heeft Looier geen last
van. Met alle vijf gegeven handen biedt je in Looier 1Harten (de relay).
Bij één der gegeven voorbeelden kwam je kennelijk echt in de problemen.
Je hand is de volgende:
			♠ A K
			♥ 4 3 2
			♦ K Q 7 4 3
			♣ K 8 2
Wat moet je hiermee in Acol bieden?
Het antwoord was: 2♣. Daarbij schreef Berry: “Een leugen om bestwil. Na de 1♦ opening zijn met deze zuidhand vele contracten mogelijk. van 3NT tot 5-/6-/7♦. De herbieding van Noord maakt duidelijk
in welke richting zich het bieden ontwikkelt.”
Eigenlijk gebruikt Berry in deze situatie een relay. Deze relay is in zoverre inefficient dat hij biedruimte wegneemt. Noord kan geen 1♠,
1NT of 2♣ meer bieden. Dat zal waarschijnlijk niet erg zijn, omdat er
toch een manche gespeeld zal gaan worden, maar als Noord een 5-5
verdeling heeft en je bod met 3♣ steunt, wat bied je dan?
In Looier speelt dat probleem veel minder. Daar geeft Noord met zijn
2e bod aan of hij 16+ dan wel 15- punten bezit. Met een 2e relay vraag
je naar zijn verdeling. Met die informatie in handen kun je een beter
onderbouwd eindbod geven, of een slem onderzoek starten.
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Een hardnekkig misverstand.
We werken er al jaren aan, maar mensen blijven in de verkeerde veronderstelling dat je bij de Looier enkel terecht kunt als je het Looier
biedsysteem beheerst.

Dat klopt niet!

In zoverre klopt het niet dat er op de Champagne-Drive en de dinsdagmiddag club gewoonlijk Acol gespeeld wordt. Er kan dan van elk
willekeurig biedsysteem gebruik gemaakt worden. Het kan voorkomen
dat u tegen spelers oploopt die andere biedafspraken hebben. Er is
door de Nederlandse Bridge Bond niet voor niets voorgeschreven dat
je verplicht bent je afspraken met een systeemkaart aan je tegenstanders kenbaar te maken. Iedereen gebruikt verschillende conventies en
de tegenstanders hebben er recht op die te weten.
Op individuele wedstrijden is het belangrijk dat alle spelers op dezelfde golflengte zitten. We hebben twee clubs waar individueel gespeeld
wordt. Iedereen hanteert dan dezelfde biedafspraken.
Op de Taart-Club van vrijdagmiddag bieden we “5-Kaart hoog.” Dit is
momenteel, dank zei Berry Westra, één der meest populaire biedsystemen.
Op maandagavond spelen de leerlingen die zich Looier hebben eigen
gemaakt. Ook dit is een individuele club en ook hier gebruiken we
allemaal één biedsysteem. Omdat de leerlingen enkel Looier kennen,
gebruiken we op deze ene club het Looier biedsysteen.
Op dinsdagavond, als we robberen gebruiken we ‘Acol basic.’ Dat is
het meest eenvoudige biedsysteem dat er bestaat. Het is in ‘n half uur
te leren. We gebruiken het lesboek ‘Leer Bridgen in 10 minuten.’ Om
het misverstand dat er geen Acol bij de Looier gespeeld kan worden
uit de weg te ruimen, hebben we de naam van de cursus aangepast,
Die is nu::

‘Leer Acol in een half uur’

Elke dinsdagavond tussen 7 en half 8 kun je voor € 10,- instappen.
Je speelt dezelfde avond al mee. Een ideale cursus voor mensen die
niet al te vaak in een lesboek willen neuzen.
Wil je leren bridgen? Kom naar het Zwanenmeer aan de Beemsterstraat 491 in Amsterdam Noord en volg die cursus van een half uur.
Voor die tien Euro krijg je het cursusboek erbij cadeau.
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De laatste zondag van de maand

Een keuze Champagne of...
Gewoonlijk wordt er een fles Franse Champagne
voor het winnend paar geopend. Zij kunnen die fles
dan met vrienden in een gezellige nazit consumeren.
Er is echter een donatie van een magnum Törley
bij de club gearriveerd. Deze fles Hongaarse moesserende wijn bevat een dubbele hoeveelheid wijn.
Zowel de fles Franse Champagne als die Magnum
staan koud. Mocht het winnend paar erg veel vrienden hebben en iedereen willen tracteren, dan kunnen ze er ook voor kiezen om die grote fles door
Arjan te laten openen. Tenminste als door de actie:
“Als je één glas bubbels bestelt, krijg je er twee.”
niet iedereen al dronken is. Mochten leden van de
blauwe knoop winnen, de mogelijkheid bestaat voor
een alcoholvrije variant van bubbels te kiezen. Ook voor alcoholvrije
bubbels uit Boedapest geldt deze middag: “Als je er één bestelt krijg
je er twee.”
We verwachten weer een heel leuk Bridge-feestje. Arjan verzorgt de
hapjes. De eerste deelnemers hebben zich reeds via onze site gemeld.
Leden van de VVBAN betalen net als Looier-leden € 5,- mits zij het
lidmaatschapsnummer van de NBB hebben doorgegeven. Is dat nummer niet bij ons bekend, dan betalen zij 50 cent extra. Dat extra bedrag
berekent de NBB aan de club voor niet geregistreerde deelnemers.
Als niet-geregistreerde deelnemers van het NBB-rekenprogramma gebruik maken brengt de bond daar kosten voor in rekening.
De wedstrijd begint om één uur. Zorg er uiterlijk om 12.45 te zijn.
Ben je verlaat, meld dat op telefoonnummer 020-4206988. Je kunt je
vooraf ook via: http://www.looier.com/nl/bridge/champagne-drive
inschrijven. Ook op ingeschreven leden wachten we tot één uur. Iemand die na enen verschijnt verliest zijn recht op deelname.
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Programma Specials 2018
Zaterdag 27 jan. 11.00 - 16.00 Veiling-markt in het Zwanenmeer.
		
16.00 - 17.00 Start veiling “Left Overs”
Zondag 28 jan. 12.45 - 17.45 ‘De Champagne-Drive’
		
leden VVBAN € 5,- andere deelnemers € 10,Dinsdag 30 jan. 12.45 - 16.30 Advocaat Drive
		
19.00 - 19.30 Bridge Spoedcursus voor € 10,19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
.		
Vrijdag
2 feb. 12.45 - 17.00 Taart-Club start nieuwe competitie
Maandag 5 feb. 19.15 - 23.00 Nieuwe competitie Looier Individueel
Dinsdag 6 feb. 12.45 - 16.30 Advocaat Drive
		
19.00 - 19.30 Bridge Spoedcursus voor € 10,		
19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
.
Dinsdag 13 feb. 12.45 - 16.30 Advocaat Drive
		
19.00 - 19.30 Bridge Spoedcursus voor € 10,		
19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
Dinsdag 20 feb. 12.45 - 16.30 Advocaat Drive
		
19.00 - 19.30 Bridge Spoedcursus voor € 10,		
19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
Zaterdag 24 feb. 11.00 - 16.00 Veiling-markt in het Zwanenmeer.
		
16.00 - 17.00 Start veiling “Left Overs”
Zondag 25 feb. 12.45 - 17.45 ‘De Champagne-Drive’
		
leden VVBAN € 5,- andere deelnemers € 10,Dinsdag 27 feb. 12.45 - 16.30 Advocaat Drive
		
19.00 - 19.30 Bridge Spoedcursus voor € 10,		
19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
Dinsdag 6 mrt. 12.45 - 16.30 Advocaat Drive
		
19.00 - 19.30 Bridge Spoedcursus voor € 10,		
19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
.
Dinsdag 13 mrt. 12.45 - 16.30 Advocaat Drive
		
19.00 - 19.30 Bridge Spoedcursus voor € 10,		
19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
.
Vrijdag
16 mrt. 12.45 - 16.45 De Taart-Club-Individueel
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Toernooikalender 2018:
Leer bridge in één avond.
Elke dinsdagavond start een Beginnerscursus: Acol Basic.
Kosten inclusief lesboek € 10,-.
Voorjaarstrip Midweek Bridge in Toscane.
Aankomst maandag 20 vertrek zaterdag 25 mei 2018. Bijboeken kan.
Zomertrip Midweek Bridge in Toscane.
Aankomst maandag 3 juli vertrek zaterdag 25 juli. Bijboeken kan.
September Midweek Robberen incl. Bridge-les in Toscane.
Aankomst maandag 10 vertrek 15 sept Bijboeken kan.
Beginnerscursus Gratis proefles. Maandagavond 1 oktober.
Examen Looier Systeem: vrijdagavond 26 oktober
Algemene ledenvergaderig: Vrijdag 9 november om 18.00 uur .
Blind Date Drive: Vrijdag 16 november.
Looier Cash: Maandag 26 november.
Wijnproeverij: met bridge. Dinsdag 11 december.
Kerst-Monopoly-Drive: Dinsdagmiddag 18 december.
Kerstvakantie van zaterdag 22 t/m zondag 6 januari 2019
Toernooikalender 2018:
Nieuwjaarsreceptie-drive: Dinsdagavond 8 januari 2019.
Ruitenboer: begin maart.
Paas-drive: Maandagavond 2 april 2018.
Pinkster-drive: Maandagavond 16 mei.
September Midweek Bridge in Toscane.
.Aank. 19 vertrek 24 sept. Bijboeken kan.

Lidmaatschap BC de Looier 2018

			
		
Prijs t/m 30/09
Maandagavond Looier Individueel 			
€ 85,00
Dinsdagmiddag Paren
gratis tot 1 oktober
Dinsdagavond Robber-Bridge			
€ 50,00
Vrijdagmiddag					€ 85,00
Een tweede club extra: 			
€ 45,00
Deelname leden VVBAN aan een wedstrijd:
€ 2,50
Deelname niet-leden aan ‘n clubmiddag of –avond:
€ 5,00
Deelname leden VVBAN aan de zondagmiddag:
€ 5,00
Deelname niet-leden aan de zondagmiddagdrive:
€ 10,00
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Telefoonnummer voor Looier Suites: 020-420 69 88

Prijzen in ons hotel tijdens het hoogseizoen
K. Type Kwaliteitskenmerken
Normale Prijs
10 Single Kamer met badkamer en ventilator
€ 49,00
11 Budget Kamer met badkamer en ventilator
€ 69,00
12 Single Kamer met badkamer en ventilator
€ 49,00
14 Budget Kamer met badkamer en ventilator
€ 69,00
15 Baby bed In kamer voor 2 personen met airconditioning € 87,00
16 Standard Kamer met badkamer en airconditioning
€ 85,00
18 Standard Kamer met badkamer en airconditioning
€ 85,00
19 Standard Kamer met badkamer en airconditioning
€ 85,00
20 Comfort Kamer met ruime badkamer en airco
€ 89,00
21 Comfort Kamer met Jacuzzi en airconditioning
€ 89,00
22 Familie-Suite voor 5 personen. Balkon Jacuzzi en airco € 275,00
23 Rolstoel Kamer met aangepaste badkamer en airco
€ 87,00
25 Balkon Kamer met Jacuzzi; airco en espresso
€ 150,00
26 Zeezicht Kamer met ruime douche airco en espresso
€ 99,00
27 Zeezicht Stilte-kamer met airco en espresso
€ 99,00
30 Zeezicht Kamer met balkonnetje en airconditioning
€ 99,00
31 Triple Kamer met zeezicht, 2 balkonnetjes en airco
€ 120,00
32 Zeezicht Kamer met balconnetje en airconditioning
€ 99,00
33 Single comfort Kamer met balkonnetje, zeezicht en airco € 75,00
34 Suite
Kamer en suite met 3 balkonnetjes, zeezicht, airco,
2 badkamers waarvan één met Jacuzzi minstens
een week vooraf reserveren		
€ 275,00
34A Bruidskamer met grote Jacuzzi 2 balkons en Airco
€ 190,00
34B Zeezicht Kamer met balkonnetje en airconditioning
€ 99,00
35 Comf. triple Kamer met zonneterras, douche en airco
€ 195,00
36 Balkon Kamer met zonneterras, zeezicht en airco
€ 150,00
37 Budget Kamer Ruime koele kamer met airco
€ 85,00

Midweek vanaf € 86,25!

Hotel in de bergen met uitzicht op zee!
Ons hotel in Toscane is ideaal gelegen voor dagtochtjes. Wandelen in de
beboste bergen, het strand vlakbij en de mogelijkheid van uitstapjes naar
Cinque Terre, Luca, Pisa en tal van andere beroemde plaatsen in Toscane. Eigen vervoer is aan te bevelen, want de bus stopt slechts 6 keer per
dag op het pleintje bij de ingang van ons hotel.
Een bridgetrip in de prille Italiaanse lente is ideaal. Niet te heet, weinig
toeristen en het weer kan al heel aangenaam zijn. Van budget-room, tot
suite, alle kamers boekt u deze bridgereis voor de halve prijs! Voor de
goedkoopste tweepersoonskamer betaalt u € 86,25 per persoon. Of
het restaurant geopend zal zijn is onbekend, want het staat te huur.
Het heeft echter ook zijn charme om verschillende eetgelegenheden
in de buurt te bezoeken. Dat kan geregeld worden. U wordt maandag
de 21ste verwacht en de korting geldt t/m uw vertrek datum, zaterdag
26mei.							 11

U boekt de kamer op basis van Bed & Breakfast. Vervoer, Lunch,
diner en drank is dus voor eigen rekening.
Het hotel, ligt eigenlijk op de top van Nederland, want 326 meter is
precies het hoogste punt van ons land. Het terras biedt u een fantastisch uitzicht over Massa en ‘il Mare Tirreno.’
Vanuit het hotel zijn verschillende dagtrips mogelijk. U kunt het kunstenaarsdorp ‘Pietrasanta’ bezoeken, we bridgen in het chique Forte
dei Marmi waar op woensdagmorgen één van de meest exclusieve
markten van Italië plaatsvindt en natuurlijk gaat u naar het strand.
Het arrangement dat u wordt aangeboden bestaat uit de door u gekozen
kamer, het ontbijt, bridge in het hotel en het bezoek aan een Italiaanse
bridgeclub. Wij beschikken over suites, ruime kamers met of zonder balkon en kleine kamers zonder balkon. Het goedkoopst bent u uit als u een
budget tweepersoonskamer boekt. Per persoon betaalt u dan € 86,25.
Voor de Lente-Bridge-Trip naar Toscane zijn nu al inschrijvingen binnen. De twee extra voordelige kamers zijn nog vrij en er is nog één
eenpersoonskamer beschikbaar. U wordt maandag 21 mei verwacht en
de korting geldt t/m zaterdag 26 mei (uw vertrekdatum). Er bestaat de
mogelijkheid om eerder te komen of langer te blijven. De prijs van de
kamers is dan iets hoger, maar het is nog laagseizoen. De aanbetaling
bedraagt 30%. Mocht u geen risico willen lopen, sluit dan een reisverzekering af, want die aanbetaling bent u anders kwijt.
Mocht u langer willen blijven, op zondagmorgen gaan we zeker naar Pariana. Daar runt Silvio een bar en op zondagmorgen serveert hij kleine
hapjes bij de Prosecco. Authentiek en reuze gezellig.
Alle kamers zijn gerenoveerd en beschikken over
een eigen toilet, een wastafel en een douche of Jacuzzi.

Datum Zomer-Midweek ligt vast.

Als u in mei verhinderd bent, is een midweek begin juli wellicht mogelijk. Wij organiseren ook in de zomer een bridge-trip naar ons hotel.
Het is dan soms wel wat warm, maar de kans op regen is erg klein.
Aankomst is maandag 2 juli en indien u niet hebt bijgeboekt., vertrekt
u zaterdag 7 juli. E-mails naar info@looier.com

Feuilleton aflevering 55

Op weg naar huis
De auto staat nu de verkeerde kant op. We moeten aan het eind van
het dorp draaien. De plaats om daar te keren is niet ideaal. Het is een
soort van parkeerplaats langs de weg naast één van de drie restaurants.
Als het restaurant gesloten is, en dat is het in deze tijd constant, dan
is er altijd plaats. Die ruimte zit echter vol kuilen en met zo’n zwaar
geladen wagen bonken we daar, ondanks mijn behoedzaam rijden, met
de voorkant van de wagen op de grond. Dat doe ik dus nooit meer.
Als ik de auto voortaan dichterbij wil zetten om hem te laden, rijd ik
hem wel achteruit naar het paadje dat het dorp invoert, zodat ik met
de neus in de goede richting sta om naar beneden te rijden. Verkeer is
er nauwelijks dus dat achteruitrijden, waar ik in druk Amsterdam zo’n
hekel aan heb, is hier geen probleem.
Hè hè eindelijk zitten we in de auto en zijn op weg naar huis. Toch een
prettig gevoel dat alles betrekkelijk goed verlopen is. Het was een heerlijk gevoel om in je eigen huis te kunnen slapen, ook al loopt niet alles
op rolletjes, het was toch een bijzondere ervaring. De weg is prachtig,
de strooiwagen is al langs geweest. Voorzichtig rijden, wat kan je dan
nog gebeuren?

Wil je lid worden, een bridgereis boeken of een cursus volgen?
,
Neem contact op met Hans Becker.
Wil je verzekerd zijn van een plaats? Reserveer!
Gebruik voor betalingen van het clublidmaatschap,

het IBAN nummer van Bridgeclub de Looier.
Dat is: NL81INGB0007366100
Je kunt per overschrijving of met de betalingsmodule op de site de
lidmaatschappen, cursussen en boeken afrekenen.
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Telefoonnummer voor de bridgeclub : 020-420 69 88

Drie keer Scheepsrecht.

Het Zwanenmeer moet ‘s winters op de laatste zaterdag van de maand
zinderen! Er wordt gepoogd een Veiling-markt van de grond te krijgen, maar dat valt niet mee. Er zijn fantastische koopjes te scoren,
want de Looier die het initiatief nam, heeft nog een pakhuis vol spullen die verkocht moeten worden.

de Looier gaat ontspullen!
Zij organiseren daartoe een Veiling-markt voor kunst, antiek en curiosa. De markt gaat om 11 uur open. Als die rond 16 uur sluit, begint
de veiling. Er wordt een selectie gemaakt van spullen die niet meer naar
de opslag gaan. De kunst en het antiek dat door de Looier wordt ingebracht start, ongeacht de waarde, met een begin-bod van één Euro. Is
er weinig of geen interesse en wordt er niet tegengeboden, dan krijgt
de eerste en enige bieder dit stuk dus voor die ene piek!
Om de veiling aantrekkelijk te maken, worden er ook artikelen met
grote waarde voor één Euro aangeboden. Rayan air is ook heel groot
geworden omdat zij in de beginjaren regelmatig vluchten voor één
Euro aanboden. Iedereen sprak daaroven. Een betere reclame kun je
niet hebben.
Ook de markt is aantrekkelijk. Daar worden alle geprijsde artikelen voor
de halve prijs verkocht. Dat geldt natuurlijk enkel voor artikelen die de
Looier aanbiedt, want u kunt er voor € 10,- ook een tafeltje huren en
dan bepaalt u uw prijs..
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Wat er geveild wordt blijft geheim.
Het zal een verrassing zijn welke spullen
er ter tafel komen, want dat gaan we niet
verklappen, anders wordt er daarvan tijdens de markt niets verkocht. Enkel de
publiekstrekkers, waarmee geadverteerd
wordt, zijn bekend. Als die tussen 11 en
16 uur niet voor de halve prijs verkocht
worden, gaan ze zeker onder de hamer.
Eén van de topstukken waarmee geadverteerd wordt is een zilveren sigarettenkoker. Deze werd vermoedelijk gemaakt
voor een Engelse Lord die er in celluloid
twee afbeeldingen op liet aanbrengen.
Zijn jachthonden op de ene en zijn maitresse met ontbloot bovenlijf op de andere deksel. Ik kan me zo voorstellen dat ie
zijn vrienden, als ze na het diner naar de
rookkamer gingen, besmuikt een sigaret
aanbood om zijn mooiste bezittingen te tonen. Bent u nieuwsgierig?
Om de afbeelding op het andere deksel te bekijken moet u zaterdag 27
januari naar de markt komen. De normale prijs van dit topstuk uit de
collectie is € 450,-. Nu betaalt u slechts € 225,-. Als de koker bij opening niet gelijk verkocht wordt, kunt u hem komen bekijken!
Natuurlijk wordt er van alles aangeboden, want we verwachten ook
enkele standhouders. Wat zij meebrengen weet ik niet, maar de spullen uit Looier-voorraad zijn op zich al heel interessant.
Standhouder kunen ook spullen laten veilen. De kosten zijn 10% van
de startprijs. Als die startprijs € 1,- is betaalt u dus slechts € 0,10
om het artikel ter tafel te laten brengen. Het opgeld wordt eveneens
heel laag gehouden: klanten die iets kopen betalen slechts 10% opgeld.
Standhouders mogen vanaf 10 uur hun tafel inrichten.
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Deze Veiling/Markt in Buurtcentrum het Zwanenmeer moet een succes worden. Lukt het niet, dan lukt het nooit en kun je het vergeten.
Kom kijken mensen of, huur een tafel. Laat zien dat Noord trots is op
de eerste en enige veiling/Markt van Nederland.
De uren voor de veiling, als er een antiekmarkt is, kunt u dus ook beschouwen als kijkdag. Zorg dat u er zaterdag 25 november bij bent!
Het zal niet simpel gaan. Hans moet weer van meet af aan beginnen.
Hij heeft echter het idee dat dit de ultieme manier is om een bloeiend
nieuw initiatief op de kaart te zetten. Als u dus rond 4 uur, als de
veiling van start gaat, langs komt vindt u er misschien wel het koopje
van uw leven.
We zien elkaar zaterdag 25 november aanstaande.

Je kunt bij het Zwanenmeer gratis je auto kwijt!

Kom zaterdag de 25ste naar de
Beemsterstraat 491 in Amsterdam

Een dagelijks blog op de site.
Geïnspireerd door de 2 boeken van Hendrik Groen “Pogingen iets
van het leven te maken” en “Zolang er leven is” begon het weer te
kriebelen en ben ook ik een dagboek/blog. gestart.
Aangenaam kennis te maken, Hans Becker. Het is de bedoeling dat
dit blog dagelijks op Faceboek en op onze site: www.looier.nl wordt
geplaatst en wonder boven wonde lukt dat aardig. Soms als ik het heel
erg druk heb wordt het een dagje later, maar over het algemeen lukt het
aardig. Heeft u van ‘Buon Natale in Antona’ genoten en houdt u van
mijn schrijfstijl, kijk dan op de site onder Blog & Uitgeveij.
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