BRIDGEBERICHTEN
September t/m november 2013
Jaargang 20 nr 2

Telefoonnummer voor de bridgeclub 020-6279380

LART 2013 de 5e cyclus begint!

Ons 25-jarig jubileum werd vorig jaar groots gevierd. We vervolgen met LART, een
3-daags toernooi waarvoor iedereen zich, zelfs zonder partner kan inschrijven. We
startten LART bij de viering van ons eerste lustrum. De prijzentafel van dit 21ste
toernooi is wat soberder dan de extravagantie die we ons het vorig jaar permitteerden.

De hoofdprijs van LART, een week in de (Bruids)Suite in ons hotel in San Carlo Terme.
Boven ziet u de ruimte waarvan u volgend jaar misschien gaat genieten.
LART wordt over 3 dagen gespeeld maar, zoals gezegd, u kunt ook aan één of twee
wedstrijden deelnemen. Na de zitting van zondagmiddag 8 september volgt de prijsuitreiking. Alle wedstrijdvormen die wekelijks bij de Looier gespeeld worden komen
aan bod. We beginnen op vrijdagavond 6 september met een Howell parenwedstrijd.
Zaterdagavond volgt Butler en zondag is de belangrijkste dag. Na afloop van deze
laatste wedstrijd volgt de uitslag en de prijsuitreiking. Iedere deelnemer kan van de
prijzentafel een keuze maken. Zondagmiddag (individueel) speelt u met 7 partners.

Alle deelnemers die bij de prijsuitreiking aanwezig zijn krijgen een prijs en kunnen
een keuze maken uit de vele mooie en curieuze prijzen. Omdat er zondagmiddag op
sterkte wordt ingedeeld, maken beginners een bijna even grote kans op de hoofdprijs
als gevorderden. Dat maakt dit toernooi waarlijk uniek! En die hoofdprijs, een verblijf in Albergo Ristorante San Carlo op basis van half pension, mag er wezen. Onze
nieuw gebouwde suite staat de week van vrijdag 20 t/m vrijdag 27 juni 2014 te uwer
beschikking. Wij organiseren die week onze jaarkijkse bridgereis naar Toscane. Dat
weer zal een waar feest worden. Excursies naar Forte dei Marmi, waar op een Italiaanse bridgeclub gespeeld wordt; naar Pariana, waar Silvio op de late zondagmorgen hapjes bij de prosecco serveert en naar Antona, een authentieke Italiaans Borgo, staan
op het programma.. In Antona staat het huis waarover in ons feuilleton geschreven
wordt. Een strandwandeling mag evenmin ontbreken en daarnaast zijn er nog tal van
mogelijkheden om nabij gelegen bezienswaardigheden te bezoeken.

Bridge en Wintersport

Helen Hagoort zal zich voortaan helemaal op haar tuin en beeldhouwkunst gaan toeleggen. Hier verzorgt ze de bloemen tussen enkele, bijna onzichtbare beelden op sokkels.

Helen Hangoort is tot ons grote verdriet gestopt met haar succesvolle bridge/skivakanties naar Oostenrijk en Italië. Iedereen, die regelmatig aan haar reizen deelnam,
vindt dat een groot gemis. De week dat Helen afscheid nam gingen, onder de deelnemers van die laatste reis, stemmen op om de week van 18 t/m 25 januari 2014 op eigen
gelegenheid in Hotel Burschahof in Bürserberg Oostenrijk te boeken, zodat er ook in
2014 na het eten gebridged kan worden. Hans Becker heeft via het e-mailadres:
info@burtschahof.at al een kamer geboekt. Wie volgt?

Marcel Winkel komt terug!
We hebben hem drie maanden gemist, maar Marcel zal 2 september weer op maandagavond meespelen. Vooraf, om klokke 7, kunt u van zijn TIPS & TRICKS genieten.
Daarna speelt hij in de maandagavondcompetitie . De komende twee maanden is hij van de partij en we verwachten
dat enthousiaste Looier-spelers veel van zijn, jawel, gratis
lessen zullen opsteken. De afgelopen maanden maart, april
en mei heeft Marcel een tomeloze inzet getoond. Zijn lessen
vormden toen een gezellige start voor de spannende maandagavondcompetitie.
Al enige tijd houdt Marcel zich intensief met het Looier Systeem bezig. Hij speelde
daartoe diverse toernooien met ondergetekende. Hoewel we door mijn matige afspel
en verschillende biedmisverstanden niet optimaal presteerden, gelooft Marcel in het
systeem. Hij denkt nog een twintigtal verbeteringen te kunnen aandragen, waardoor
je met Looier nog hoger zult kunnen scoren. Voorlopig houdt hij het spannend, want
we verkeren nog in onwetendheid wat die verbeteringen gaan inhouden. We zijn echter geduldig. Op onze clubs kan het Looier Systeem nog aan populariteit winnen,
dankzij Marcel’s lessen. Ondanks het vroege tijdstip worden die druk bezocht. Wie
weet biedt over een aantal jaren de helft van de club volgens het Looier biedsysteem!
door Hans Becker

Een bridgereis met zijn tweeën!

door Hans Becker

Yolanda Schaefer en Ria Peek waren de enige deelnemers aan onze bridgereis van
2013. Ze hadden een heerlijke tijd en hebben wat afgelachen! De eerste dag al direct
naar het strand. Alle vermoeienissen werden in het zoute water weggespoeld, zodat
ze er de komende week flink tegenaan konden.
De excursie op zondag naar Pariana was (zoals gewoonlijk) weer een groot succes.
Op het rookterras van Sylvio genoten we van het spectaculaire uitzicht. Colonnata
en Carrara stonden ook op het programma en dit jaar hebben we voor het eerst de
“Grotta del Vento” (Grot van de Wind) bezocht. Een dolle rit er naar toe (we waren
aan de late kant) deed geen deugd aan de prachtige weg die naar dit opmerkelijke
complex van stalactieten, stalagmieten, ondergrondse meertjes en riviertjes voert.
Voor deze excursie moet je een hele dag uittrekken. Wij wilden lunchen bij Daniela,
een restaurant waar je voor een luttel bedrag overladen wordt met de heerlijkste lekkernijen. Daarna wilden we ook nog bij de bridgeclub van Forte dei Marmi (een sjieke badplaats op een half uurtje rijden van het hotel) spelen. We hebben het gered.
De chauffeur reed zo snel over de bochtige bergwegen dat er kans was wagenziek te
worden. Gelukkig hield ik alles binnen, maar door dat gejakker vlogen de geweldige
uitzichten, prachtige wegen en pittoreske dorpjes te snel voorbij.
De weg naar ‘de grot van de Wind’ voert langs vele opmerkelijke bezienswaardigheden. Wat te denken van twee meertjes, waarvan het water kopergroen is? Isola Santa,
een prachtig oud dorpje waar de daken nog met lei gedekt zijn passeer je ook en
nog vele andere bezienswaardigheden schreeuwden om een stop. De spectaculaire
marmergroeve waar we langs kwamen kon wegens tijdgebrek niet bezocht worden.
Jammer: de volgende keer zullen we minstens twee uur eerder moeten vertrekken.
Bij de ‘Circolo del Bridge’ wordt goed, maar door sommige spelers ook wel heel fanatiek gespeeld. Er was besloten dat Ria met Yolanda en ik met Nello zou spelen. Men

Foto boven: Bij Restaurant Daniela werden we onverwacht verrast door een aubade.
gebruikt een Mitchell schema bij die club. Dat houdt in dat er twee uitslagen zijn: één
voor Noord/Zuid en één voor Oost/West. Het werd geen succes. Dat was voor Nello
en mij te verwachten. Een beginner kan in een sterk veld niet winnen. Wij werden
dan ook laatste in de Oost/West, maar dat Yolanda en Ria voorlaatste in de Noord/
Zuid-lijn werden viel erg tegen. Door gebrek aan deelnemers speelden we in het hotel
huiskamerbridge. Hierbij tel je de hoge-kaart-punten. Het koppel met minder punten
krijgt dan compensatie. Nello was de vierde man en hoewel hij sporadisch speelt,
wist hij toch vele contracten met succes binnen te slepen. We speelden om beurten
met hem, zodat iedereen gelijke kansen had. Omdat de toevalsfactor bij de gebruikte
telmethode groot is, maken ook beginners bij deze opzet een redelijke kans op winst.
Dat is wel zo leuk. Je bent namelijk in hoge mate van de kaart die je in handen krijgt
afhankelijk. Op de lange duur middelt zich dat natuurlijk uit. De beste speler, in dit
geval Yolanda, komt dan toch bovendrijven. De speciale bridgereis van 2014 hebben
we daarom nu al vastgelegd, zodat niemand hem volgend jaar hoeft te missen. Schrijf
20 t/m 27 juni, als bridge uw hobby is, maar vast in uw agenda. Speelt u geen bridge?
U kunt, buiten deze week, de hele zomer bij ons terecht.

Looier Biedvoordeel 34
door Hans Becker
Yolanda en ik spelen nu 2 maanden samen en langzaamaan verwart ze Looier niet
meer met Acol. West opent in een natuurlijk biedsysteem met 1SA. In Looier wordt
1♣ geopend. Noord past en u bent aan de beurt.
U heeft als Oost de volgende hand:
♠HBT6542
Spel 12			
♥B4
W/NZ			
			♦ T 7
			♣ H 9
In welk contract denkt u te eindigen? Op één paar na eindigden allen in 4♠.
Weste is gever en NZ zijn kwetsbaar. De verdeling was de volgende:

			♠ V 7
			♥ 9 8 7 3 2 		
			♦ B 9 2
			♣ T 5 3
♠A3

Noord		
♥HT6
West		
Oost
♦ A 6 5 3 		
♣AV87
Zuid		

♠HBT6542
♥B4

♦T7
♣H9

			♠ 9 8

			♥ A V 5

			♦ H V 8 4
♣B642
			
Door het gebruik van de Looier Slam Convention’‘n bod vraagt naar het aantal kleuren met 2 directe verliezers, konden wij gratis onderzoeken of er slem geboden zou
kunnen worden. De bieding volgens het Looier Biedsysteem ging als volgt:
West		
Noord
Oost		
Zuid
1♣1 		
2♦3		
2SA		
4♠7		
5♣9		
pas		

pas		
pas		
pas		
pas		
pas		
pas

1♦2		
2♥4		
4♣6		
4SA8		
6♠10		

pas		
pas		
pas		
pas		
pas		

1. Opening zegt niets over de ♣ kleur.
2. Relay, inclusief lengte 8 of meer punten.
3. Sterk! 16 t/m 19 punten en minimaal een 4-kaart ♦.
4. Tweede relay. Deze relay vraagt om meer info.
5. Met 2SA wordt een hand met 16 of 17 punten en 4-4 in ♣ en ♦ aangegeven.
6. Met het enorme slagenpotentieel in de ♠-kleur bood ik de Looier Slam Convention
(LSC) dit bod vraagt naar het aantal kleuren met twee directe verliezers.
7. Tot mijn grote vreugde was het antwoord 4♠. In geen enkele kleur met 2 verliezers.
8. Azen vragen.
9. Nul of 3.
In het Looier Systeem worden lengtepunten altijd geteld. Oost telde 5 lengte- en 9
hogekaartpunten. Een eigen opening mee. Toen West een sterke hand aangaf, stond
de manche vast en was slem onderzoek opportuun. Het 2SA antwoord op de tweede
relay gaf een 4432 verdeling met 16 of 17 punten aan. Er is dus altijd een fit in ♠ en de
kracht bestaat enkel uit plaatjes-punten! Het aas of de vrouw in ♠ zou dus 6 misschien
7 slagen opleveren. Ik paste daarom de Looier Slam Convention toe. Daaruit kun je
extra informatie destilleren. Het antwoord van 4♠ maakte duidelijk dat zowel ♠ als

♣ Aas aanwezig waren en in de rode kleuren moest minstens een aas of een heer
aanwezig zijn. Het antwoord van 5 ♣ op 4SA beloofde 0 of 3 Azen en 6♠ werd het
eindcontract. Mede dank zij het zitsel ‘n eenzame top!
WEEK-TARIEVEN VAKANTIEFLAT AMSTERDAM 2013
Bridgesuite Lijnbaansgracht 186 C, Amsterdam 2/4 personen;
Topflat met terras Lijnbaansgracht 186 D, Amsterdam 2 personen;
Extra eenpersoonsbed, inclusief linnen.			
TARIEVEN ALBERGO RISTORANTE SAN CARLO 2013
Eenpersoonskamer met ontbijt
		
€
Eenvoudige tweepersoonskamer met ontbijt
€
Standaard tweepersoons met ontbijt		
€
Driepersoonskamer airco en terras inclusief ontbijt
€
Eenvoudige vierpersoonskamer met ontbijt		
€
Vierpersoonskamer/Suite airco en Jacuzzi inclusief ontbijt €
Korting gebruik 2 persoonskamer single 		
€

€ 505,00
€ 505,00
+ € 73,50

40,- per nacht
65,- per nacht
90,- per nacht
195,- per nacht
120,- per nacht
295,-/275.- per nacht
15,- per nacht

Vrouwenbridge in de Looier
al 5 jaar een groot succes

Zondag 16 juni is het vijfde seizoen van het Vrouwenbridge in de Looier afgesloten. Net als de voorgaande jaren gebeurde dit extra feestelijk. Er waren slagroomsoesjes, bubbels en een spannende bridge-drive natuurlijk.

V.l.n.r. Hanny Vroom voorzitter district A’dam, Arjan de Jong arbiter/barman bij
Bridgeclub de Looier en Vera Fellinga met Hanny winnares van het vrouwenbridge.
Het was niet alleen de laatste van het seizoen, het was ook de beslissende wedstrijd
voor de Ladderbeker. Die beker wordt gewonnen door degene met het hoogste gemiddelde uit zeven wedstrijden. Dit jaar werd deze voor het eerst gewonnen door
Hanny Vroom en Vera Fellinga 60,62 %, gevolgd door Chelly Kanis en Kitty Muller
met 58,46%.
Ieder seizoen worden tien wedstrijden gespeeld in de maanden september tot en met
juni, steeds op de derde zondagmiddag van de maand. Dit jaar deden 110 afzonderlijke deelneemsters mee (117 vorig jaar).
De organisatie van de drive is in handen van Barry en Arjan. Barry zorgt met zijn
immer goede humeur voor de innerlijke mens en Arjan is inmiddels een populaire
wedstrijdleider bij de dames. De organisatie verloopt dan ook keer op keer vlekkeloos. Het zesde seizoen Vrouwenbridge gaat van start op zondag 15 september. Wij
vertrouwen er op dat we dan weer 10 gezellige en toch ook serieuze wedstrijden kunnen organiseren.				
door Dorine Rijkers

Zoeken naar de Box

In het vorige nummer van Looiernieuws stond, op
de achterkant van de omslag, onder de titel: “Zoek
de Box” een prijsvraag. Men werd verzocht te zoeken naar adressen van winkels waar de DVD box
met de cursus ‘Het Looier Biedsysteem’ te koop is
en waar die dan geëtaleerd wordt. De winnares van
deze zoektocht is Sophie Koet geworden. Zij zag dat
de box bij bridgeclub de Looier te koop was.
Foto hiernaast: Sophie Koet, de winnares van de
DVD-box ter waarde van € 95,- die ze met haar zoekactie verdient heeft. Gefeliciteerd Sophie!
Sophie startte vorig jaar met bridge en is lid van de maandagavondclub. Zij zag de
box geëtaleerd in de vitrine waar de Looier de laatste restanten van haar voorraad
curiosa aan de man probeert te brengen. Gefeliciteerd Sophie, nu kun je de lessen op
je gemak nog eens nakijken en zul je beslist nog beter gaan bieden.

Lidmaatschap 2013/14

Per één september komt de inflatiecorrectie bij de contributie. Door uw lidmaatschap
vóór 1 september te voldoen kunt u besparen!
Maandagavond
			
€ 39,00
€ 40,00
Dinsdagmiddag
			
€ 98,50
€ 100,00
Woensdagavond
			
€ 98,50
€ 100,00
Donderdagmiddag
			
€ 98,50
€ 100,00
Donderdagavond
			
€ 98,50
€ 100,00
Een tweede club extra: 			
€ 65,00
€ 66,50
Totaal competitie pakket: 				
€ 300,00
Deelname leden aan één van onze andere clubs: 		
€ 2,40
Deelname niet-leden aan ‘n clubmiddag of –avond:		
€ 5,00
Deelname leden aan de zondagmiddag: 			
€ 4,55
Deelname niet-leden aan de zondagmiddagdrive: 		
€ 9,10
Vrouwenbridge:					
€ 7,70
U kunt via onze webwinkel, maar ook contant of met creditcard, bij de club betalen.
Nr 7366100 bij de ING is eveneens beschikbaar. Mocht u de contributie per bank
voldoen, vergeet dan niet de club waarvoor het lidmaatschap bedoelt is te vermelden.

Toernooikalender 2013/14:
LART: Start vrijdag 6 t/m zondag 8 sept. respectievelijk Paren; Butler; Individueel.
Examen Looier Systeem dinsdag avond 24 september.
Looier Cash: Laatste maandag van september ‘s avonds.
Dinsdagavond 1 oktober, de beginnerscursus start met gratis proefles.
Algemene ledenvergadering: Woensdag 2 oktober 17.30 uur.
Blind Date Drive: Woensdagavond 2 oktober.
Sinterklaas-drive: Donderdagavond 5 december.
Kerst-drive: Donderdagmiddag 19 december.
Nieuwjaarsreceptie-drive: Donderdagavond 9 januari.
Bridge/skivakantie in Burschahof/Bürseberg/Oostenrijk 18-25 januari.
Ruitenboer begin maart 2014 op donderdag, zowel ‘s middags als ‘s avonds.
Alzheimer-drive: Zondagmiddag 13 april.

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
19.15 – 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 de 3e zondag v/d maand Vrouwenbridge
12.45 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.

Leer bridge in acht lessen

Bridge op DVD
‘Bridge voor beginners’ is een
box met een bijzondere cursus. U
maakt kennis met bridge door de
verrichtingen van een achttal leerlingen te volgen. Zij proberen het
spel in acht lessen onder de knie te
krijgen. Dat is lachen!
Er is een TV programma van gemaakt, dat door RTL7 uitgezonden werd. U kunt het nog steeds
terugzien. Zoek via de link : (www.
rtl.nl/xl/) op: ‘De Becker Bridge
Show.’ U kunt dan gelijk nagaan of
deze cursus iets voor u is.

Als u de tekst uit het cursusboek
leest voordat u de bijbehorende
TV uitzending via uitzending gemist bekijkt, geniet u nog meer
van de uitzendingen en...
Het cursusboek is apart leverbaar!
Nodig drie vrienden uit om wekelijks samen te kijken en te oefenen.
Dat wordt gegarandeerd een leuke
avond!
Bridgeclub de Looier Lijnbaansgracht 185 in Amsterdam levert
de box uit voorraad. U kunt hem
ook via de site bestellen.

www.bridgeles.nl

