Bridgeberichten 20-3 dec. 2014
Telefoonnummer voor de bridgeclub 020-6279380

Acol-les bij de Looier!

Het lijkt op vloeken in de kerk, maar we kunnen er niet meer omheen: "Bij de Looier wordt ook Acol-les gegeven!" Natuurlijk
speelt bij ons op de club bijna iedereen Acol. Tot nu toe gaf Becker
echter enkel les in het Looier Biedsysteem. Looier scoort volgens
hem beter en waarom zou je mensen een bepaald biedsysteem onderwijzen, als er een beter systeem voorhanden is? Bovendien is dat
betere systeem, met gelijke inzet, net zo gemakkelijk te leren.
Door het initiatief van omroep Max, waarbij door Berry Westra
bridge-les op TV gegeven wordt, is Becker overstag. Natuurlijk
blijft hij het Looier biedsysteem uitdragen en blijft hij ook daarin
lesgeven, maar hij kan het Acol geweld niet langer negeren. Het TV
programma van omroep Max schreeuwt om actie en daarom doet
ook hij mee! Leerlingen die de cursus op TV volgen worden op
vrijdagmiddag opgevangen. Daartoe is een nieuwe beginnersclub opgericht. Allen die de TV cursus
volgen kunnen wekelijks op vrijdagmiddag bij de Looier terecht. U wordt tussen 12 en 13 uur op de
Lijnbaansgracht 185 in Amsterdam verwacht. Het oefenen start, net als onze gewone middagclubs,
om 13.00 uur.
Barry, Hans of Arjan zullen u helpen. Het studieboek “Bridge in een Flits” is bij het cursusgeld van €
60,- inbegrepen. De TV cursus, die wekelijks wordt uitgezonden, is woensdagmiddag 20 november al
begonnen. Mocht u de uitzendingen gemist hebben, de alleveringen zijn via de website van omroep
Max ook naderhand nog te bekijken..
Bij Map, Arjan, Barry, Jan of Hans kunt u zich op de Lijnbaansgracht 185 in Amsterdam inschrijven.
U kunt zich ook telefonisch of per e-mail aanmelden. Ons telefoonnummer is: 020 – 627 93 80.
Het e-mail adres is: info@looier.com

Drie spectaculaire drives.

Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw zijn
weer in aantocht en bij bridgeclub de
Looier worden die feestdagen gewoonlijk
uitbundig gevierd.
Wij verwachten dat Sint en Piet onze club
op donderdagavond 5 december zullen
bezoeken. Uw reservering voor deze drive
is verplicht, want wij willen Sint een lijst
met deelnemers sturen zodat hij voor iedereen een cadeautje kan meenemen. De
kosten voor niet-leden bedragen € 15,- per
persoon, terwijl leden gratis kunnen meespelen.
Stef Meijer bij Sint op schoot. Hoewel hij bloost,
geniet hij duidelijk van dit onverwacht genoegen.

Eén der prachtige bloemstukken die door Map
speciaal voor de kerstdrive werden opgemaakt.
2

Vorig jaar kregen wij verschillende reserveringen binnen van mensen die uiteindelijk niet kwamen opdagen. Om dit te
voorkomen wordt aan leden € 10,- borg
gevraagd en worden niet-leden verzocht
het deelnamegeld vooraf te betalen. Deze
regeling geldt ook voor de Kerst-Monopoly-Drive van donderdagmiddag 19 december. Daarvoor is reserveren eveneens
noodzakelijk, want deze drive is gewoonlijk volgeboekt en we willen teleurstellingen voorkomen.
Kosten voor niet-leden € 15,- per persoon
te betalen op IBAN rekeningnummer
NL81INGB0007366100 ten name van
Bridgeclub de Looier in Amsterdam.

De Nieuwjaars receptiedrive is van een heel ander kaliber. Dan worden deelnemers met
bubbels van Budapest en oliebollen verwelkomd. Zorg dus dat u donderdagavond 9
januari om 7 uur present bent om met het bestuur op het nieuwe jaar te proosten. Zowel
leden als niet-leden zijn welkom. De deelname voor niet-leden aan deze ontspannen drive bedraagt € 12,50 per persoon. Ook voor deze wedstrijd is het handig als u reserveert.

De Blind Date Acol Club

Een foto van de ‘Blind Date Looier Club’ aan het diner in Albergo Ristorante San Carlo in Toscane.
Zo’n bridgereis is één groot feest. Dergelijke uitstapjes staan ook de Blind Date Acol Club te wachten.
De nieuwe niet-roken-club van vrijdagmiddag wordt heel bijzonder. U speelt namelijk met 7 verschillende partners. Dat wordt niet enkel een ideale gelegenheid om een
bridgepartner waarmee het klikt te ontdekken, het is ook heel verfrissend om niet in een
partnership vastgeroest te raken. U zult spannende nieuwe conventies uitproberen en...
leuke mensen te ontmoeten. Natuurlijk zullen er verhoudingsgewijs veel beginners zijn,
want we vangen de mensen die de lessen bij omroep Max gevolgd hebben ook op. Wij
verwachten echter binnen de kortste keren een aantrekkelijke groep spelers te rekruteren, want ongetwijfeld zullen ook mensen van andere clubs, die al lid bij ons zijn, graag
komen kijken hoe het er op zo’n blind date middag toegaat.
We zijn in november gestart. U kunt zeker al komen spelen, maar dat zal in het begin
met de leerlingen nog erg langzaam gaan. Bovendien is het op dit moment nog onbekend hoeveel leerlingen zich zullen melden. Zien we u vrijdag?
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Sorry Massenzio

door Hans Becker

Massenzio Hoogsteden won vorig jaar de hoofdprijs van Looier Cash, een bedrag van
€ 2.500,-. Na het geld te hebben opgeborgen leek hij van de aardbodem te zijn verdwenen. Dat voelde niet lekker en ik uitte mijn ongenoegen destijds via Looiernieuws in het
artikel “Enkel voor de Poen?”
Du Moment dat het artikel gedrukt werd kwam Massenzio weer opdagen. Ik schrok
me rot en voelde me dito. Het gekke is dat nu, een jaar later, het voorval me nog steeds
dwars zit. Ik dacht erover, om via een artikel in Looiernieuws, openbaar mijn excuses
te maken. Zou de heer Hoogsteden daar prijs op zou stellen, of zou hij het vervelend
vinden als die zaak weer opgerakeld werd? Een dilemma!
Wie schetst mijn verbazing toen Massenzio gisteren met zijn viertallenpartner de club
binnenwandelde en kwam spelen. Is dit een geval van ESP (extrasensory perception)?
Twee keer op cruciale momenten kwam Massenzio spelen, momenten dat ik in gedachten intensief met hem bezig was. Heel curieus.
Natuurlijk bood ik hem mijn excuses aan en vroeg hoe hij dat artikel ervaren had. Hij
zei dat hij regelmatig door wildvreemden met broodkaarter werd aangesproken, maar
hij had ook wel begrip voor mijn standpunt. Toen ik hem vertelde over mijn dilemma,
bleek hij het geen enkel bezwaar te vinden als ik mijn excuses ook in Looiernieuws zou
maken. Ter bezegeling van deze gedenkwaardige avond maakten we onderstaande foto.

Vlnr.: Martin Anrochte, Rob Scherpenisse, Massenzio Hoogsteden en Kees Bootsma. Oude vriendedie
elkaar na een jaar weer bij bridgeclub de Looier troffen.
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Gedubbeld down in 6♦ met onverwacht resultaat
Spel 14 van woensdagavond 16 oktober 2013 (Butler telling)
Oost/Niemand		
♠ H 10
			♥ V 8 4 3			
			♦ 9 4 3
			♣ A V 3 2
♠A86
Noord		
♠B32
♥ -		
West		
Oost ♥ H B 10 7 5
♦ A H B 10 7 2 			
♦5
♣ B 10 8 7
Zuid		
♣H954

			♠ V 9 7 5 4
			♥ A 9 6 2

			♦ V 8 6

			♣ 6

Yolanda Schaefer speelt op dinsdagmiddag met Hans Becker. Zij wilde in verband met het
NBB Club Challange toernooi (zij zouden samen meedoen) extra oefenen, omdat zij zich in
Looier nog niet senang voelt. Yolanda speelt gewoonlijk Acol en verwart de verschillende
biedsystemen soms.
Het leed was bij het openingsbod op spel 14 reeds geschied. Yolanda opende de oost-hand
op de automatische piloot met een Muiderbergse 2 . Hans, in de veronderstelling dat ze

♥

Looier speelde, verwachtte een zwakke ♠. Hij zag een manche wel zitten en bood zijn mooie
ruitenkleur aan met 3♦. U begrijpt dat Yolanda haar harten herhaalde en voor Hans had ze
nu een sterke eenzijdige hand met minimaal 9 speelslagen als harten troef werd. Hij was niet
meer te houden. Hans bood 4♣ (the Looier Slam Convention) en vroeg Yolande daarmee
naar het aantal rotte kleuren. 4♣ Moest de 'Looier Slam Convention' zijn!. Yolanda kon het
bijna niet geloven, maar Hans was op weg was naar slem.. ‘Looier Slam’ vraagt naar het aantal
kleuren waarin er in een troefcontract direct 2 slagen verloren kunnen gaan. Yolanda had
slechts één kleur (♠) waarin zij 2 verliezers had en bood 4♥. 4♦ Betekent namelijk twee
of meer rotkleuren, 4♥ één, 4♠ geen en met 4SA geef je aan alle azen te bezitten. Deze
conventie werkt gewoonlijk voortreffelijk, maar in dit geval vergrootte hij het misverstand
waarin ze verzeild waren geraakt.
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Hans vroeg met 4SA het azenbezit op. Yolanda gaf met 5♣ netjes nul of 3 azen aan en Hans concludeerde dat ♦ de rotte kleur moest zijn en dat alle azen binnenboord waren. Hij besloot vanwege
zijn renonce in harten en de ‘zekerheid’ dat Yolanda 2 of meer ruitenkaarten had in 6♦ af te passen.
Dat contract werd gedoubleerd en wie schetst zijn verbazing en schrik toen Yolanda haar hand op
tafel legde en nul azen bleek te hebben. Desondanks werden we toch nog eerste, want op de rest
van de spellen bood Yolanda volgens het boekje. Toch had dit spel nog een onverwachte apotheose.

Hans Berk verbetert ‘t Looier Systeem,

maar Marcel Winkel grossiert erin!

Hans Berk en Jan v/d Wetering waren de tegenstanders
van Yolanda en Hans op het bovenstaand spel. Berk
droeg, om deraillementen zoals boven beschreven
te voorkomen, 'n eenvoudig, doch doeltreffende oplossing aan: “Je weet soms niet precies hoeveel azen
partner heeft. Bied bij antwoorden van 5♣, of 5♦ (die
3/0, of 4/1 azen beloven) zo mogelijk de kleur op 5
hoogte. Partner moet nu begrijpen dat je denkt dat hij
te weinig azen heeft om slem uit te bieden. Heeft hij er
echter wel meer dan 0 of één, dan moet hij naar klein
slem gaan. Jij weet dan dat hij drie of vier azen heeft en
kunt nu zelf bepalen of groot slem haalbaar is.”
Het voorstel van Hans wordt in Looier+ opgenomen en... Verbeteringen van het Looier Biedsysteem
brengen geld in het laatje! Hans Berk verdiende hiermee een premie van € 150,-.
Hans Becker wil te zijner tijd het ultieme biedsysteem ‘Looier+’ lanceren. Daartoe is hij op zoek naar
verbeterpunten van ‘Looier Standard’. Het is uiteindelijk de bedoeling dat er drie systemen ontstaan:
‘Looier Light’ voor beginners, ‘Looier Standard’ voor de modale bridger en ‘Looier+’ voor topspelers. Hans is geen topper en heeft ook niet die pretentie. Hij is zelf niet in staat om veel verbeteringen
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aan te dragen. Marcel Winkel bood Hans aan te helpen. Hij werd hiervoor de katalysator.. Marcel
heeft al 23 verbeterpunten voorgesteld, waarvan er 7 door Hans voor Looier+ werden geselecteerd.
Ook Marcel krijgt voor elke geaccepteerde verbetering de geldende premie. Dat wordt een leuk
zakcentje. Marcel blijft enthousiast over Looier en geeft 9 en 16 december weer een openbare les. U
dient ruim een half uur vóórdat de speelavond begint (dus uiterlijk om 19 uur) aanwezig te zijn om
zo’n les te kunnen bijwonen.

Looier Biedvoordeel 35
door Hans Becker
In Italië, zonder feedback van de club, ben ik bijna uitsluitend met de bridgekalender van
Berry Westra in de weer. Maandag 27 mei trof ik een spel waarmee mensen die zich niet
voor de volle 100% aan de biedregels van Looier houden slecht zullen scoren, terwijl er
voor de toegewijde volgers van het systeem een 100% score gloort. U mag als Zuid de
volgende hand openen:
Zuid/Allen kwetsbaar
			♠ A V B 3
			♥ B 7 2
			♦ A H
			♣ A V 7 2
Met welk bod opent u deze 21 punter? In Acol wordt deze hand gewoonlijk met 2SA
geopend en ook in Looier zullen sommige spelers zich daaraan bezondigen. Toch is
dat volgens de regels niet juist. Eén van de voorwaarden is dat u in alle kleuren gedekt
moet zijn, anders moet u op één niveau openen. Looier-diehards openen met 1♣! Dat
is moeilijk met 21 punten en de boer in drieën in harten, maar wel volgens de regels. Op
dit spel wordt het rigide vasthouden aan die regel beloond.
Uw partner mag op 1♣ enkel met een 4-kaart ♣ mee en 3 of minder punten passen. Hij
geeft een stopbod met 2♦. U vertelt met 2♠ dat u over een maximale hand beschikt. Uw
partner wordt nu geacht om met 7 punten een positief bod te doen (bijvoorbeeld 2SA
of 3♠) met minder punten te passen en bij een misfit in ♠ zijn lange kleur te herhalen.
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Noord had de volgende hand:
			♠ 8 7 2
			♥ A 8
			♦ 7 6 5 4 3
			♣ 8 4 3
Biedt u volgens het Looier Biedsysteem, dan past uw partner op het 2♠ bod van u. Die
dubbelton in ♥ maakt passen met een 3-kaart ♠ acceptabel, want dat kan misschien
‘n aftroever aan de korte kant opleveren. Dat wordt dan een extra slag. Partner heeft
misschien een 5-kaart ♠ en dan is er zelfs een fit. Vijf punten (4 voor het aas en één
lengtepunt in ♦) is te mager om enige actie te ondernemen en die discipline levert in dit
geval een 100% score op! U verwacht drie, misschien zelfs wel vier ♠ te maken.
Het hele spel stak als volgt in elkaar:
Zuid/Allen 		♠ 8 7 2
			♥ A 8			
			♦ 7 6 5 4 3
			♣ 8 4 3
♠T54
Noord		
♠H96
♥VT65
West		
Oost ♥ H 9 4 3
♦ B 9 2 			
♦VT8
♣T96
Zuid		
♣HB5

			♠ A V B 3
			♥ B 7 2

			♦ A H

			♣ A V 7 2
Heeft u 2SA geopend en paste uw partner daarop?
De vraagstelling van Berry was: “U bent voor het laatst in Noord. Neemt u de schoppen
of de klaverensnit?” Zijn antwoord: “Neem de klaverensnit. Om 2SA te maken moet je
vijf slagen peuren uit de zwarte kleuren. De schoppenkleur kan drie slagen opleveren als
je hem vanuit de hand aanspeelt, namelijk als de schoppen 3-3 zitten. In klaveren heb je
de snit broodnodig om snel twee klaverslagen uit het vuur te slepen.”
Als u Looier speelt en West tegen 2♠ met ♥ uitkomt neemt u het aas direct en probeert
u eveneens eerst de klaversnit. Die lukt en nu gaat u op de harten aftroever af. Tien te8

gen één dat de tegenstanders, om aftroevers aan de korte kant te voorkomen, troef
voor u inspelen. Dat levert u een snitpositie in schoppen op als Oost aan slag komt, of
schoppen wordt naar uw vork toe gespeeld. Nu maakt u uw aftroever in ♥ en snijdt (als
er troef werd ingespeeld) met uw laatste troef in Noord op de heer van Oost. U trekt
met schoppen aas de laatste troef van Oost of West, speelt het aas van klaveren en gaat
met de laatste klaveren van slag en claimt daarna de rest van de slagen. Twee schoppen
plus drie. Daar kunnen de mensen die in een 2SA contract zaten niet tegenop.
WEEK-TARIEVEN VAKANTIEFLAT AMSTERDAM 2014
Bridgesuite Lijnbaansgracht 186 C, Amsterdam 2/4 personen:
Topflat met terras Lijnbaansgracht 186 D, Amsterdam 2 personen:
Extra eenpersoonsbed, inclusief linnen:			

€ 515,00
€ 515,00
+ € 75,00

TARIEVEN ALBERGO RISTORANTE SAN CARLO 2013
Eenpersoonskamer met ontbijt:
		
€ 40,- per nacht
Eenvoudige tweepersoonskamer met ontbijt: 		
€ 65,- per nacht
Standaard tweepersoons met ontbijt:		
€ 90,- per nacht
Driepersoonskamer airco en terras inclusief ontbijt:
€ 195,- per nacht
Eenvoudige vierpersoonskamer met ontbijt:		
€ 120,- per nacht
Vierpersoonskamer/Suite airco en Jacuzzi inclusief ontbijt: € 295,-/275,- per nacht
Korting gebruik 2 persoonskamer single: 		
€ 15,- per nacht

Individuele club op dinsdagavond erbij!

De nieuwe groep leerlingen die in oktober aan Looier is begonnen blijft op dinsdagavond spelen. Wij zijn speciaal voor hen een nieuwe club gestart. De niet-roken
Looierclub. Daar kan het geleerde in praktijk gebracht worden. Looier spelers van de
dinsdagavond profiteren van dezelfde voordelen die spelers van de maandagavond
genieten. Ook voor de dinsdagavondspeler geldt dat als men 20 keer op die dag gespeeld heeft de gewonnen prijs bij Looier Cash direct wordt uitbetaald. We willen niet
tussen rokers en niet-rokers discrimineren. De keren dat u op maandag speelt worden
niet bij de dinsdagavonden opgeteld. Natuurlijk kan iedereen aan deze nieuwe competitie deelnemen, maar rokers moeten buiten de speelzaal van hun saffie genieten.
Om nog meer spanning te creëren worden de regels wat uitdagender. Op dinsdagavond kunt u, net als op donderdagavond, per avond promoveren of degraderen!
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Leer bridge in acht lessen

Bridge op DVD

Het cursusboek is apart leverbaar en
als u de betreffende les doorneemt
De box ‘Bridge een spel of een we- voordat u de TV uitzending bekijkt,
tenschap’ bevat een bijzondere cur- geniet u niet alleen nog meer van de
sus waaraan zowel geroutineerde les, u steekt er ook meer van op.
bridgers als beginners veel plezier
In de box treft u de complete curkunnen beleven.
U maakt kennis met bridge door sus met 8 interactieve DVD’s aan.
de verrichtingen van een achttal Nodig drie vrienden uit om wekeleerlingen te volgen. Zij proberen lijks samen te kijken en te oefenen.
het spel in 8 lessen onder de knie Dat wordt gegarandeerd een leuke
te krijgen. Dat is lachen! De Bec- avond!
ker Bridge Show, door RTL 7 uitgezonden, gebruikte stukjes uit dit Bridgeclub de Looier Lijnbaanslesprogramma. Bij uitzending ge- gracht 185 in Amsterdam levert de
mist (www.rtlxl.nl) kunt u alle afle- box uit voorraad. U kunt hem ook
veringen nog bekijken. Hier kunt u via de site bestellen.
nagaan of deze cursus iets voor u is.

www.bridgeles.nl

Programma Specials 2013/2014

Reserves gevraagd! Zij ontvangen een onkostenvergoeding van € 10,-, € 7,50 of € 5,-.
Maandag 2 december
Bridge
19.15 - 22.30 1e Clubavond leerlingen van de dinsdag.
Dinsdag
Bridge

3 december
12.45 - 16.30 Start advocaat competitie
19.15 - 22.30 Start Looier-beginners-niet-roken-club iedereen welkom.

Donderdag 5 december
Bridge
12.45 - 16.30 Start Teadrive competitie
19.15 - 24.00 Sinterklaas drive reserveren! Leden gratis, niet leden € 15,-.
Vrijdag
Bridge
Zondag
Bridge

6 december
12.45 - 16.30 Acol beginners niet-roken club iedereen is welkom!
15 december
12.45 - 18.00 Vrouwenbridge (niet roken)

Donderdag 19 december
Bridge
12.45 - 18.00 Monopoly-drive deeln. € 15,- Leden gratis.
Rokers kunnen tijdens de wissel in een aparte rookruimte paffen.
19.15 - 23.30 Rokers Club
Zondag
Bridge

29 december
12.45 - 17.45 ‘De Meesterpuntendrive’

Donderdag 2 januari
Bridge
12.45 - 17.30 Teadrive (roken in aparte ruimte)
19.15 - 23.30 Start competitie Rokersclub
Vrijdag
Bridge

3 januari
19.15 - 23.15 Blind Date Acol Club start de competitie. U bent welkom!

Maandag
Bridge

6 januari
19.15 - 23.15 Start nieuwe competitie Looier Individueel.

Woensdag
Bridge

8 januari
19.15 - 23.15 ‘Gay Prize Bridge’ start nieuwe competitie

Donderdag 9 januari
Bridge
12.45 - 17.30 Teadrive (roken in aparte ruimte)
18.45 - 19.15 Nieuwjaarsreceptie-feest-drive bij de Rokersclub.
Niet-leden betalen € 12,50 per persoon.
Zondag
Bridge

15 januari
12.45 - 18.00 Vrouwenbridge (niet roken)

Zondag
Bridge

26 januari
12.45 - 17.45 ‘De Meesterpuntendrive’

Vrijdag
Bridge

31 januari
19.15 - 23.15 Start van de vervolgcursus Looier Standard. U bent welkom!

		

Toernooikalender 2013/14:
Sinterklaas-drive: Donderdagavond 5 december.
Kerst-drive: Donderdagmiddag 19 december.

Wij zijn dicht van 24 t/m 28 december en 30 december t/m 1 januari.
Nieuwjaarsreceptie-drive: Donderdagavond 9 januari.
Bridge/skivakantie in Burtschahof/Bürseberg/Oostenrijk 18-25 januari.
Ruitenboer begin maart 2014 op donderdag, zowel ‘s middags als ‘s avonds.
Alzheimer-drive: Zondagmiddag 13 april.
LART: Start vrijdag 12 t/m zondag 14 september resp.: Paren; Butler; Individueel.
Looier Cash: Laatste maandag van september ‘s avonds.
Examen Looier Systeem dinsdagavond 30 september.
Dinsdagavond 7 oktober: de beginnerscursus start met gratis proefles.
Algemene ledenvergadering: Woensdag 8 oktober 17.30 uur.

Hoe wordt een week bij Bridgeclub de Looier ingevuld?
Maandag
Dinsdag

19 u. Inschrijven 19.30 Start individuele wedstrijd.
Deelname € 5,12.30 u. Inschrijven 13 u. Start ‘Advocaat-drive.’
Deelname € 5,19 u. Inschrijven 19.30 Start individuele wedstrijd (NR)
Deeln. € 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,Vrijdag
12.00 – 12.45 Inschr. 13 u. Start Acol beginnersclub
Deelname € 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, enz.

