Telefoonnummer voor de bridgeclub 020-6279380

Enkele leden van Bridgeclub Larsheim speelden de advocaat-drive bij de Looier

Colofon Looiernieuws:

Oplage:
83.500
Redactie & Advertenties:
Lijnbaansgracht 187 Amsterdam
Bezoekadres Bridgeclub de Looier:
Lijnbaansgracht 185 Amsterdam
Email adres:
info@looier.com
Telefoon Bridgeclub:
020 - 627 93 80
Tel. Looier :
020 - 420 69 88
Nederlandse tel. hotel & vakantiehuizen:
020 - 420 69 88
Italiaanse tel. hotel in San Carlo Terme:
+39 0585 87 63 67

September -Oktober 2014 Jaargang 21 nr 2

Grote frustraties bij Looier spelers
Biedverloop vaak niet juist!
De maat is vol! Enkele lieden die zeggen Looier
te spelen doen maar wat. Daar valt geen eer mee
te behalen. We gaan proberen daarin verandering
te brengen. Bij Looier Cash, een toernooi waar
grof geld gewonnen kan worden, is ‘Looier’ verplicht. Iedereen kan deelnemen, maar als u voor
de prijzen in aanmerking wilt komen, dient u
‘Looier’ te bieden. Het biedverloop van elk spel
wordt genoteerd. Als u niet volgens de regels
biedt, keren wij uw prijs niet uit! In de hoogste
lijn is ‘Looier Standard’ verplicht. In de lagere lijnen mag u ‘Looier Light’ gebruiken.
Regelmatig voorkomende fouten zijn:
- Er wordt 1SA geopend met twee 4-kaarten.
- Er wordt, na een tussen-bod, de opvolgende kleur genoemd als relay
en die regel geldt enkel na openingen van 1SA of 1♠ door partner.
- Lengtepunten worden vergeten of bewust niet meegeteld.
- Op weg naar slem wordt de ‘Looier Slam Convention’ overgeslagen.
Dit zijn enkele de structurele fouten, daarnaast komen er slordigheden
voor. Men neemt niet de rust om na te denken. Dat frustreert iedereen.
Als u voor de geldprijzen aan Looier Cash deelneemt, dan is het zaak
het biedsysteem goed toe te passen. Niet enkel om die € 8.700,- die
er te verdelen valt, maar ook om de maandag- en dinsdagavond nóg
gezelliger te maken. Geïnteresseerd? Het lesboek en de DVD-box zijn
via onze webwinkel te koop en een nieuwe cursus ‘Looier’ start dinsdagavond 7 oktober. Leer Looier nu, of koop de DVD-box. U wordt
dan volgend jaar op een midweek bridge in Toscane getrakteerd. Kijk
op www.bridgeles.nl voor meer info!
---------		

www.bridgepartner.nl
Dé site waar u een bridgeparter zoekt en...
Waar u gratis een oproep kunt plaatsen!

Hanny en Vera winnen competitie vrouwenbridge!
Zondag 15 juni werd het seizoen 2013/2014 van het Vrouwenbridge
in de Looier feestelijk afgesloten, met aan het begin een glaasje bubbels en een slagroomsoesje om in de stemming te komen. Naast de
winnaars van de middagdrive werden ook de winnaars van de laddercompetitie bekend. Dat is of zijn degene(n) die over 7 wedstrijden de
hoogste gemiddelde score hebben gehaald. Dit jaar waren dat Vera
Fellinga en Hanny Vroom, die er met de wisselbeker en een goede fles
cava vandoor gingen.

Foto: De ladderwinnaars van seizoen ‘13/’14: Vera Fellinga en Hanny Vroom.
In het nieuwe seizoen zullen er wat veranderingen optreden. Onlangs
liet Hans Becker weten dat hij de entreeprijzen van het Vrouwen
brdrige met ingang van seizoen 2014/2015 met de inflatie laat meelopen. Margot Schoenmacker en ikzelf vinden dat helemaal niet nodig
en hebben daarom besloten ons uit de organisatie terug te trekken.
Hans neemt dat nu van ons over. Arjan blijft gelukkig de wedstrijdleider en samen met Barry staat hij garant voor goed georganiseerde en
zeer goed verzorgde middagen.
Margot en ik hebben ons zes jaar lang met veel plezier ingezet om het
vrouwenbridge in de Looier tot een succes te maken. Wij vinden zelf
dat we daar redelijk goed in zijn geslaagd. Wij dagen Hans uit om dit
de komende 6 jaar tenminste te evenaren en we wensen hem daarbij
natuurlijk alle geluk.			
Dorine Rijkers

LART 2014

Een 3-daags toernooi met vele mooie prijzen in natura!
LART is het grootste toernooi dat de Looier organiseert. Het wordt
over 3 opeenvolgende dagen gespeeld, Twee avondzittingen en als
laatste een individuele wedstrijd op zondagmiddag. Daarna volgt de
prijsuitreiking. We beginnen op vrijdagavond 12 september met een
parenwedstrijd. Zaterdagavond volgt Butler. Zondagmiddag speelt u
een volledige Howel met 7 verschillende partners. Na afloop van deze
laatste wedstrijd volgt de uitslag met de prijsuitreiking. Iedere deelnemer
mag een prijs van de prijzentafel kiezen en die prijzen zijn niet mis.
Indien u een prijs kiest die onze club
of ons hotel in Italië betreft, zo’n prijs
is niet overdraagbaar. Het is dus niet
de bedoeling dat u uw prijs aan een
derde weggeeft of doorverkoopt. De
winnaar van een verblijf in onze suite
in Toscane kon er door omstandigheden zelf geen gebruik van maken. Hij
heeft gevraagd of hij iemand anders in
zijn plaats kon aanmelden. Dat is echter niet de bedoeling. U kunt wel een
bridgepartner meenemen, want de kamer die tijdens onze bridgeweek. wordt
aangeboden is bedoeld voor twee personen.
Mensen die onze bridgeweek willen genieten mogen zelf boeken. ‘n Eenvoudige tweepersoonskamer kost
buiten het hoogseizoen slechts € 26,- per persoon inclusief ontbijt. De
enige eenpersoons kamer. die het hotel rijk is, kost buiten het seizoen
€ 32,- per nacht. Zondagmiddag wordt u op kracht ingedeeld en de
stand die u op zondagmiddag bereikt telt 3 keer zo zwaar. Zo blijft het
tot het eind toe spannend, want in een individuele wedstrijd kunnen er
rare dingen gebeuren. Beginners maken een bijna even grote kans op
de hoofdprijs als gevorderden. Dat maakt dit toernooi waarlijk uniek!
En die hoofdprijs, een verblijf in Albegro Ristorante San Carlo mag
er wezen. Kosten voor niet-leden € 25,- leden betalen de helft. Een
enkele wedstrijd kost niet-leden €10,- en leden € 5,-.

Bogdan Neacsu verdient weer € 150,-

Elk nummer van Looiernieuws proberen we een verbetering van het
Looier biedsysteem aan te kondigen. Mensen die zich in het systeem
verdiepen en een verbetering bedenken verdienen, als we hun verbetering in Looiernieuws plaatsen, € 150,-. Dat is Bogdan Neascu nu
al voor de 2e keer gelukt. Hij heeft zich dit keer in het azen vragen
verdiept.

KRO +

In Looier gebruiken wij KRO na het 4SA bod om het azenbezit op te
vragen. Heb je 0 of 3 azen dan antwoordt je 5♣, met 1 of 4 bied je 5♦,
met 2 azen van gelijke kleur 5♥, met 2 azen van gelijke rang 5♠ en met
2 azen ongelijk van kleur en ongelijke rang bied je 5SA. Bogdan voegt
daar één bod aan toe. Heb je 2 azen en “troef heer” dan bied je 6♣!
In Looier staat de troefkleur niet vast. De vragende hand bepaalt die.
Bogdan heeft nu de langste of laatst geboden kleur van de openaar
als referentie-kleur gekozen. Nu kunnen we ook in Looier ‘troef heer’
aangeven.
Voorbeeld 1:
West
Noord Oost		
Zuid
		1♣
- Pas - 1♦(relay)
- Pas
		2♣
- Pas - 4♣(Looier Slam) - Pas
		4♥1
- Pas - 4SA(KRO+)
- Pas
		6♣(2azen + ♣Heer)
Nu ♣ de lange kleur is die openaar bood, belooft West met 6♣ klav.H.
Voorbeeld 2:
West
Noord Oost		
Zuid
		1♦
- Pas - 1♥(relay)
- Pas
		1♠
- Pas - 2♣(2e relay)
- Pas
- Pas - 4♣(Looier Slam) - Pas
		3SA2
		4♠3
- Pas - 4SA(KRO+)
- Pas
		6♣(2azen + ♠Heer)
Nu ♠ de laatst geboden kleur van openaar is, belooft West met 6♣ de
heer van ♠.			
				
vervolg volgende pagina

Leer Looier nu en speel mee met Looier Cash!
Via www.looier.nl (klik op de knop uitgeverij) kunt u het lesboek of de
zelfstudie cassette bestellen. Op zaterdagmiddag oefent u met Barry.

Voorbeeld 3:
West
Noord Oost		
		1♦
- Pas - 1♥(relay)
		2♠
- Pas - 3♣(2e relay)
		3♠
- Pas - 4♣(Looier Slam)
		4♦1
- Pas - 4SA(KRO+)
		6♣(2azen + ♦Heer)
1
Belooft veel (2+) rotte kleuren.

Zuid
- 2♣S
- Pas
- Pas
- Pas

Leer Looier Nu!

Biedcursus Looier voor de Acol spelers die vooruit willen!
Speelt u al en wilt u uw gemiddelde opkrikken? Bridgeclub de Looier
helpt. Zij start dinsdagavond 7 oktober een cursus voor paren en individuelen die nu eindelijk wel eens willen scoren.
Looier is een agressief biedsysteem. Gemiddeld genomen opent u namelijk wat lichter, want wij tellen lengtepunten! Mensen die al bridgen,
kunnen Looier eenvoudig leren, maar beginners zullen er een hele heis
aan hebben. Wij adviseren beginners daarom niet met Looier, maar
met onze Acol cursus ‘5-kaart hoog’ die vrijdagmiddag 19 september
begint te starten. Op www.bridgeles.nl vindt u alle informatie.
Bij Looier vertelt openaar zijn hand terwijl partner, als hij genoeg punten heeft, die hand via relay’s opvraagt. Dat is een heel andere benadering van het bieden dan in natuurlijke biedsystemen gebruikelijk is.
Het grote voordeel is dat de tegenstanders gewoonlijk slechts informatie over één hand krijgen. Dat levert bij het uitkomen al regelmatig
een extra slag op. De eerste winst zit dan al ‘in the pocket’! Als er over
één der handen weinig bekend is, wordt het voor spelers die de handen
kunnen uittellen moeilijker. Dat zijn slechts enkele facetten die u een
betere score zullen bezorgen. Andere voordelen vindt u op de site.
Bovendien starten wij een actie, want...

_______________________________________

Acol 5-kaart hoog!
Bridgecursus Acol start vrijdagmiddag 19 september met
Gratis proefles

Wij willen u verleiden!

De Looier lessen zijn extra aantrekkelijk gemaakt. Wij bieden leerlingen die bij ons Looier leren namelijk een 4-daagse clinic in ons hotel
in Toscane aan. Voor het verblijf (op basis van Bed & Breakfast) in
Albergo Ristorante San Carlo betaalt u niets. Vindt u een verblijf van
maandag tot vrijdag wat weinig om naar Toscane te reizen? Geen probleem, blijf wat langer en gebruik ons hotel als uitvalsbasis om dagtrips te maken. U kunt er natuurlijk ook een rondreis door Toscane aan
vastkoppelen. Overigens geldt bovenvermelde clinic ook voor kopers
van de DVD-box met Looier lessen. Die box kunt u aanschaffen via
www.looierwinkel.nl.

Uitnodiging!

De koffie staat klaar voor nieuwe spelers!
Hebt u nog nooit bij Bridgeclub de Looier gespeeld? Dan wordt dat
hoog tijd! Wij nodigen u daarom op de koffie.
De Looier huisvest 7 clubs! Daarvan spelen er 3 s’ middags te weten:
‘De Advocaat-drive’ op dinsdag-;
‘De Teadrive’ op donderdagen;
‘Acol Individueel’ op vrijdagmiddag.
Aan de bridgetafel mag op donderdagmiddag en vrijdag in de bridgezaal niet gerookt worden.
De 4 avondclubs zijn:
‘Looier Individueel’ speelt op maandagavond.
‘Looier Individueel niet roken club’ speelt op dinsdagavond.
‘Gay Prize Butler Club’ speelt op woensdagavond.
‘De Rokersclub’ speelt op donderdagavond.
Elke club heeft haar eigen karakter. Op de meeste clubs kunt u uw eigen systeem hanteren, maar op de individuele clubs wordt iedereen geacht hetzelfde systeem te spelen. Op vrijdagmiddag is dat ‘Acol 5-kaart

hoog’ en op maandag- en dinsdagavond het Looier systeem.
12
Lidmaatschap
BC de Looier 2014/15
Per 1 september gelden de volgende tarieven:
Maandagavond
				
€ 60,00
Dinsdagmiddag
				
€ 102,00
Dinsdagavond					€ 60,00
Woensdagavond
				
€ 102,00
Donderdagmiddag 				
€ 102,00
Donderdagavond
				
€ 102,00
Vrijdagmiddag					€ 102,00
Een tweede club extra: 			
€ 67,50
Totaal competitie pakket: 			
€ 300,00
Deelname leden aan één van onze andere clubs:
€ 2,45
Deelname niet-leden aan ‘n clubmiddag of –avond:
€ 5,00
Deelname leden aan de zondagmiddag: 		
€ 4,65
Deelname niet-leden aan de zondagmiddagdrive:
€ 9,30
Vrouwenbridge: Leden € 4,-, niet-leden
€ 8,00
U kunt via onze webwinkel, maar ook à contant of met een creditcard,
bij de club betalen. Het IBAN nummer: NL81 INGB 0007 3661 00
is eveneens beschikbaar. Mocht u de contributie per bank voldoen,
vergeet dan niet de club waarvoor het lidmaatschap bedoeld is te vermelden.

Gera vroeg haar vrienden!
Gera Jurrius wilde haar vrienden uit Leersum, die bij bridgeclub Larsheim spelen laten, zien hoe leuk ze het bij de Looier heeft en nodigde
hen uit. Een groepje van 7 was in de gelegenheid om er op een dinsdagmiddag tussenuit te breken en kwam de advocaat-drive te spelen.
Ze maakten er gelijk een dagje Amsterdam van, bezochten het Begijnhof, gebruikten de lunch op het Spui, daalden daarna naar de Looier af
om de de advocaatdrive te spelen en eindigden de dag met een etentje
bij de Zotte. Hoe dat etentje is afgelopen weet ik niet, maar de Looier
vonden ze top!
___________________

LART het grootste toernooi van de Looier
Vrijdagavond 12 september start een met prijzen overladen toernooi.
LART, dat mag u niet missen!

Looier Biedvoordeel 37

In het Acol 5-kaart hoog systeem opent uw partner op de west-plaats,
na een pas van Zuid, met 1SA.
Uw hand: 		
♠AVB876
			♥ 7 5
			♦ V B 9 5
			♣ A
U zult met 2♥ de Jacobi transfer gebruiken.
Uw volgende bod wordt 3♦ en partner springt naar 4♠! U vraagt azen
en West heeft er 2, of 2 met troef heer als u troef heer ook als aas
meetelt. Vraagt u heren, of biedt u het eindbod? Als u het herenbezit
opvraagt blijkt dat partner naast troef heer een tweede heer te bezitten. Wat wordt uw eindbod? Met 2 heren buitenboord eindigden 3 paren in 6♠. Eén paar had geen slam onderzoek gedaan enkel het Looier
paar bood 7♠! Goed voor een volle top. Hieronder de hand van Oost:
Noord/NZ kwetsbaar
♠ H 10 9 4
			♥ A V 8 3
			♦ A 5
			♣ H B 9
Hoe biedt je deze handen in Looier? West opent met 1♥. Oost geeft
een relay met 1♠. West biedt 2♠: Reverse 16-19 punten en minimaal 4-4.
Oost biedt 3♣ (‘n 2e relay) om de verdeling op te vragen. 3SA belooft
een 4-4-3-2 verdeling.
Met 4♣ (Looier Slam Convention) wordt naar het aantal kleuren waarin
direct 2 slagen verloren gaan gevraagd. 4♠ Belooft een 1ste of 2e dekkingen in alle kleuren. Met 4SA wordt naar het aantal azen gevraagd. 5♥
Belooft 2 azen van gelijke kleur.
Wat valt er uit deze biedserie te concluderen?
a.
Er zijn geen renonces of singletons. We weten dus...
b.
Dat West in elke kleur een aas of een heer heeft.
c.
Alle azen zijn binnenboord.
d.
West heeft zowel ♣ als ♠ heer.
e.
We missen nog 2 tot 5 punten.
f.
Harten 7 kan op ♣ heer weg.
g.
Er zijn inclusief lengtepunten 33 tot 36 punten
h.
Er kan aan de korte kant getroefd worden.

Conclusie:
De hand heeft zo veel potentie dat 7♠ verantwoord lijkt. Met Looier
Standaard werd dat contract geboden en gemaakt. Het hele spel:
			♠ 3
			♥ B 9 6 4 2
			♦ 10 7
			♣ V 7 4 3 2
♠ H 10 9 4
Noord		
♠AVB876
♥ A V 8 3 West		
Oost ♥ 7 5
♦ A 2			
♦VB95
♣HB9
Zuid		
♣A
			♠ 5 2
			♥ H 10
			♦ H 8 6 4 3
			♣ 10 8 6 5
door Hans Becker

In Memoriam
Ton de Hoog

We missen het optimisme en de blijmoedige lach van Ton de Hoog die
donderdag 20 maart, net voordat hij
naar de bridgeclub zou gaan, geheel
onverwacht overleed.
Ton was een dynamisch figuur die
mensen wist te enthousiasmeren.
Toen zijn vrouw Greetje en hij bij
ons kwamen bridgen, namen zij in
hun kielzog: de familie Lerberg, het
echtpaar van der Meer, Annechien de
Haan, Linda Bastaans, Margreet Verlinden, Rienk van der Woude en wie
weet welke anderen, waarvan de namen
me even niet te binnen schieten met zich mee.
Ton de Hoog met de lach die men bij Bridgeclub de Looier zo goed van hem kende.
Het is een zware klap voor ons allen, maar het meest natuurlijk voor
zijn geliefde vrouw die er zich gelukkig dapper doorheen slaat.

Programma Specials 2014
Zaterd. 30 aug.
		
Zondag 31 aug..
		
Maand. 1 sept.
		
Dinsdag 2 sept.
		
		
		
Woensd. 3 sept.
		
Dond.
4 sept.
		
Vrijdag 5 sept.
		
Vrijdag 12 sept.
		
Zaterd. 13 sept.
		
		
Zondag 14 sept.
		
		
		
Vrijdag 19 sept.
		
		
Zondag 21 sept.
Vrijdag 26 sept.
		
		

10.00 – 17.00 Becker staat op de Uitmarkt A’dam
12.00 – 17.00 Bridge-Oefen-Instuif bij Barry
10.00 – 17.00 Becker staat op de Uitmarkt A’dam
12.45 – 17.15 De Meesterpuntendrive
19.15 – 22.30 Start competitie Looier individueel
Lidmaatschap t/m 31/8/2015 € 60,-.
12.45 – 16.30 Start comp. Advocaat Drive
Lidmaatschap t/m 31/8/2015 € 102,-.
19.15 – 22.30 Start comp. n. roken L. Individueel
Lidmaatschap t/m 31/8/2015 € 60,-.
19.15 –22.30 Start comp. Gay Prize Bridge
Lidmaatschap t/m 31/8/2015 € 102,-.
12.45 – 16.45 Start comp. Teadrive NR
19.15 – 22.30 Start competitie Rokersclub
Lidmaatschap t/m 31/8/2015 € 102,-.
12.45 - 16.45 Start comp. Acol individueel
Lidmaatschap tot 31/08/2015 € 102,-.
19.00 – 23.30 Eerste L.A.R.T. wedstrijd ter
gelegenhei van de. Viering van het 27 jarig jubileum
19.00 – 23.30 Tweede L.A.R.T. wedstrijd
Leden € 5,- Niet-leden € 10,- per persoon.
Korting bij deelname aan 3 wedstrijden.
13.00 – 17.30 Tweede L.A.R.T. wedstrijd
Leden € 5,- Niet-leden € 10,- per persoon.
Korting bij deelname aan 3 wedstrijden.
www.looierbridge.nl voor meer info
12.45 - 16.00 Gratis proefles Acol (5-kaart hoog)
Les 1: Beginselen van het spelen
12.45 - 16.45 Individueel 5-kaart hoog
12.45 – 17.00 Vrouwenbridge start competitie!
12.45 - 16.00 Proefles Acol (5-kaart hoog)
Les 2: Beginselen van het bieden
12.45 - 16.45 Individueel 5-kaart hoog

Dinsdag 28 okt.
		
		
Vrijdag 31 okt.
		
Zaterdag 1 nov.
Dinsdag 4 nov.
		
		
Vrijdag 7 nov.
		
Zaterdag 8 nov.
Maandag 10 nov.
Dinsd. 11 nov.
		
		

12.45 – 17.00 Advocaat drive
19.15 – 22.30 Les 4 De 2SA opening + Niemeijer
19.15 - 22.30 Looier Individueel niet roken.
13.00 - 16.00 Les 7: Bieden; steunen; nieuwe kleur
12.45 - 16.45 Individueel 5-kaart hoog
10.00 – 17.00 Locatie ‘Bridge on the Water.’
12.45 – 17.00 Advocaat drive
19.15 – 22.30 Les 5: De 2♦ ; 2♥ en 2♠ opening
19.15 - 22.30 Looier Individueel niet roken.
12.45 - 16.00 L. 8: Preëmptief bieden + (re)doublet
12.45 - 16.45 Individueel 5-kaart hoog
13.00 - 17.00 Instuif: Oefenen met Barry
19.15 - 22.30 Looier Individueel
12.45 – 17.00 Advocaat drive
19.00 – 22.30 Les 6: Het 2♣ openingsbod
19.15 - 22.30 Looier Individueel niet roken.

Vrijdag 14 nov. 13.00 - 16.00 Les 9: Speeltips
		
12.45 - 16.45 Individueel 5-kaart hoog
Zondag 16 nov. 12.45 – 17.00 Vrouwenbridge
Dinsdag 18 nov. 12.45 – 17.00 Advocaat drive
		
19.15 – 22.30 Les 7: Slem conventies
		
19.15 - 22.30 Looier Individueel niet roken.
Vrijdag 21 nov. 13.00 - 16.00 Les 10: Tussenbieden
		
12.45 - 16.45 Individueel 5-kaart hoog
Dinsdag 25 nov. 19.15 – 22.30 Les 8 Systeemkaart bespreking
		Het Looier Biedsysteem in één avond!
		
Een mooie gelegenheid voor de ervaren bridger om
		
in één avond Looier te leren! Het systeemboek
		
kost u € 9,75; deze les € 15,- en...
		
U kent het Looier Systeem!
		
19.15 - 22.30 Looier Individueel niet roken.
Vrijdag 28 nov. 13.00 - 16.00 Les 6: Uitkomen en tegenspeeltips
		
12.45 - 16.45 Individueel 5-kaart hoog
Zondag 30 nov. 12.45 - 17.45 ‘De Meesterpuntendrive’
leden € 4,65 andere deelnemers € 9,30

Maandag 1 dec..
		
		
		
		
Vrijdag 5 dec.
Vrijdag 12 dec.
		
Dond. 18 dec.
Vrijdag 19 dec.
Zondag 21 dec.
Woensd. 24 dec.
Zondag 28 dec.
Maand. 29 dec.

19.15 - 22.30 Feestelijke speelavond met nieuwe
leerlingen. Zij die regelmatig spelen kunnen eind
september aan Looier Cash deelnemen en wellicht
een mooie geldprijs meenemen. De prijzenpot is
ruim € 8.000,- groot! Looier Cash is lucratief!.
13.00 - 18.00 Sinterklaas bij de Looier
13.00 - 16.00 Les 12: Kaarten tellen
12.45 - 16.45 Individueel 5-kaart hoog
12.45 - 18.00 Monopoly-drive. Niet-leden € 15,19.15 - 23.30 Rokers Club
12.45 - 16.45 Feestelijke startmet de leerlingen
12.45 – 17.00 Vrouwenbridge.
t/m zat. 27 dec. is Bridgeclub de Looier gesloten
12.45 - 17.45 ‘De Meesterpuntendrive’
t/m zondag 4 jan. is Bridgeclub de Looier gesloten

Programma Specials 2015

Maand. 5 jan.
Dinsdag 4 jan.
		
Woensd. 7 jan
Dond.
8 jan.
Vrijdag 9 jan.
Zondag 18 jan.
Zondag 27 jan.
		

19.00 - 23.30 Start competitie individueel
12.45 – 16.30 Start comp. Advocaat Drive
19.15 - 22.30 Start comp. n.-roken Looier individ.
19.15 - 23.15 Start competitie ‘Gay Prize Bridge’
12.45 - 17.30 Teadrive (roken in aparte ruimte)
18.45 - 19.15 Nieuwjaarsreceptie met drive
19.30 - 23.30 Start competitie Rokersclub
13.00 - 16.00 Les 12 - Kaarten tellen
12.00 - 21.00 Vrouwenbridge (niet roken)
12.45 - 17.45 ‘De Meesterpuntendrive’
leden € 4,65 andere deelnemers € 9,30

Bridgepartner gezocht?

www.bridgepartner.nl

Zondag 28 sept.
		
Maand. 30 sept.
		
Dinsd. 30 sept.
		
		
		
Woensd. 1 okt.

12.45 – 17.00 Meesterpuntendrive
Leden € 4,55 andere deelnemers € 9,10
19.15– 24.00 ‘Looier Cash’ Verplicht Looier!. 		
Prijzenpot € 8.700,00. Hoofdprijs € 1.500,00.
12.45 – 17.00 Advocaat drive
19.15 – 21.30 Examen in het Looier Systeem
leerlingen die dit examen voor de eerste keer doen
en slagen krijgen € 50,- van het lesgeld terug.
17.30 – 18.30 Algemene ledenvergadering
19.15 – 23.30 ‘Gay Prize Bridge’
Vrijdag 3 okt. 12.45 - 16.00 Bridgeles Acol (5-kaart hoog)
		
Les 3: Doel van het bieden en verdeling
		
12.45 - 16.45 Individueel 5-kaart hoog
Zaterdag 4 okt. 13.00 - 17.00 Instuif: Oefenen met Barry
Maandag 6 okt.
Dinsd.
7 okt.
		
		
Vrijdag 10 okt.
		
Dinsdag 14 okt.
		
		
Vrijdag 17 okt.
		
Zondag 19 okt.
Dinsdag 21 okt.
		
		
Vrijdag 24 okt.
		
Zondag 26 okt.

19.15 - 22.30 Looier Individueel
12.45 – 17.00 Advocaat drive
19.00 – 22.30 Gratis proefles Looier Systeem!
19.15 - 22.30 Looier Individueel niet roken.
13.00 - 16.00 L. 4: Puntentelling; openen; manche
12.45 - 16.45 Individueel 5-kaart hoog
12.45 – 17.00 Advocaat drive
19.15 – 22.30 Les 2 Tweede relay; Looier. Stayman
19.15 - 22.30 Looier Individueel niet roken.
13.00 - 16.00 L. 5: Afspeeltips; snijden; troeftrekken
12.45 - 16.45 Individueel 5-kaart hoog
12.45 – 17.00 Vrouwenbridge
12.45 – 17.00 Advocaat drive
19.15 – 22.30 Les 3 Bieden na een tussenbod
19.15 - 22.30 Looier Individueel niet roken.
13.00 - 16.00 Les 6: Uitkomen en tegenspeeltips
12.45 - 16.45 Individueel 5-kaart hoog
12.45 - 17.45 ‘De Meesterpuntendrive’
leden € 4,35 andere deelnemers € 8,70

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

Bridge in 8 lessen

De cursus die hier wordt aangeboden is bijzonder. 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 uiterst interessant.
Naast de lessen bevat deze DVDbox het lesboek, ‘n leesboek, de
1ste aflevering van: ‘de Becker
Bridge Show’ plus een tegoedbon
voor 2 DVD’s waarop de resterende 11 afleveringen van de show
staan. Stukjes uit de lessen werden

in deze reality soap gebruikt. Als
u een les uit het cursusboek leest
voordat u de soap, of de bijbehorende les-DVD bekijkt, geniet u
nog meer! Als u nog geen bridge
speelt, raakt op een sympathieke
manier met het spel bekend.
Nodig vrienden uit om wekelijks
te oefenen. Dat wordt gegarandeerd een leuke avond!
Als u deze complete bridgecursus
aanschaft, wordt u een midweek
in Albergo Ristorante San Carlo in
Toscane aangeboden! Voor info:

www.bridgeles.nl

Toernooikalender Bridgeclub de Looier 2014/15:
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 4 januari.
Nieuwjaarsreceptie-drive: Donderdagavond 8 januari 2015.
Alzheimer-drive: Zondagmiddag 13 februari.
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’ 			
Deelname € 5,18.45 – 19.15: Inschrijven ook voor reserves
19.15 – 23.30: ‘De Rokersclub’ 			
Deelname € 5,-

Vrijdag

12.00 – 12.45: Inschr. 13.00 uur Acol

Deelname € 5,-

Gratis voor leden
Zaterdag 11.00 – 17.00: Oefensessie met Barry .
Zondag 12.45 uur de 3e zondag v/d maand Vrouwenbridge Deelname € 8,00
12.45 u. Laatste zondag Meesterpuntendrive
Deelname € 9,30

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.

