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BEZOEK NU EXTRA VOORDELIG ONZE BRIDGECLUB
Bridge comfortabel op een A- locatie in centrum Amsterdam

Foto boven: De tafeltjes bij de bar (die een volledige vergunning heeft) zijn erg
handig voor mensen die wel een neutje lusten.

Bridgeclub de Looier nodigt u uit om eens bij ons te komen spelen.
Ook zonder partner bent u van harte welkom. Elke nieuwe speler krijgt
op vertoon van ons boekje ‘n consumptie. Komt u van ver? Geen probleem. Huur ons bridge-appartement voor een week tegen een gereduceerd tarief. Zo kunt u niet alleen van onze bridgedrives, maar ook
van bruisend Amsterdam genieten. Het appartement kan maximaal 5
personen huisvesten. Het nieuwe seizoen begint bij ons op 1 oktober.
De ideale tijd om lid van onze club te worden. Kijk maar eens op de
site: www.looier.com en ontdek wat we allemaal te bieden hebben...

Prijzenpot ‘Looier Cash’ verhoogd!
Een 2e sponsor verhoogt het prijzengeld naar € 15.000,Om het Looier Biedsysteem op de kaart te zetten trekken we al jaren
alle mogelijke registers open. Eén van de meest succesvolle evenementen is ‘Looier Cash’ Deze jaarlijkse terugkerende wedstrijd wordt altijd
op maandagavond gespeeld. Dit jaar hebben we, dankzij een 2e sponsor, drie extra prijzen in de aanbieding. Een eerste prijs van € 2.500,een tweede van € 2.000,- en derde prijs van € 1.750,-. Daardoor is de
prijzenpot nu meer dan € 15.000,- groot geworden!
U speelt een individuele wedstrijd van 28 spellen. Er zijn twee groepen winnaars: jongeren t/m 35 jaar en jongeren van 36 tot 100. Om
beurten valt één van deze groepen in de prijzen. Er zijn dit jaar dus
niet alleen meer prijzen, het gaat ook om hogere bedragen. Na de
hoofdprijs van € 2.500,- valt de tweede hoofdprijs van € 2.000,- in de
andere groep. Van tweeduizend tot duizend Euro nemen de bedragen
die kunnen worden gewonnen met € 250,- af. Onder de duizend Euro
met € 100,- en onder de honderd met € 10,-. Er zijn 24 winnaars!
Iedereen mag meespelen, maar u mag niet teveel biedfouten maken,
anders wordt uw prijs niet uitgekeerd. Bovendien moeten de winnaars
tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2016 twintig keer of op maandagof op dinsdagavond gespeeld hebben, voordat de prijs wordt uitbetaald. Leden die het afgelopen seizoen 20 of meer keren op maandagof dinsdagavond speelden, krijgen hun prijs, na controle of er correct
geboden is, direct uitgekeerd. Deelnemers die onze speciale Looier
avonden nog niet bezochten en een prijs winnen, moeten voor 1 oktober 2016 nog 20 keer op maandag of dinsdagavond komen spelen.
‘Looier Cash’ is dit jaar op maandagavond 26 oktober.
Kom ook, speel mee en gá voor die hoofdprijs van € 2.500,-!
----------			
Dinsdagavond 6 oktober as. 19.30 uur start de

Gratis proefles ‘Looier’

Kom ook naar de Lijnbaansgracht 185 en doe mee!

Topspeler wordt lid van de Club
Een topspeler ‘Marcel Winkel’ zal in de viertallen competitie van het district Amsterdam, in het viertallenteam van Looier 2 meespelen. Dit team
biedt volgens het Looier Systeem. Marcel helpt dit op relays gebaseerde
systeem te promoten. Hij speelde in 2013 al regelmatig op maandagavond
en behandelde dan vóór de wedstrijd, om 7 uur, enkele spellen die de week
ervoor langs kwamen. Ook dit seizoen kunt u hem regelmatig op de

maandagavond ontmoeten. Misschien speelt u dan wel 3 spelletjes met
en 6 spelletjes tegen hem, want op deze Looier-avond spelen we een
individuele wedstrijd. U ontmoet aldus 7 verschillende partners.
De Looier beloofde Team 2, als het kampioen van zijn groep wordt,
een midweek in ons Toscaanse hotel en een bonus van € 7.500,-!
Yolanda Schaefer, Erik van der Hilst, Cor Hulspas, Barry Sanders en
Hans Becker completeren dit viertal dat met 2 reserves is aangevuld.
Wordt ook lid van de maandagavondclub en meet u met Marcel!
Ervaren spelers hebben ‘Looier’ in een uurtje door, maar als u het systeem beter wilt doorgronden is de cursus een uitkomst. Kom daarvoor
dinsdagavond 6 oktober naar de gratis proefles. Zorg dat u om 19 uur
op de Lijnbaansgracht 185 in Amsterdam voor de deur staat om u in
te schrijven. Wij beloven u een verrassend leuke avond.
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€ 1.000,- voor de goede oplossing!
Wij verloten duizend Euro onder diegenen die een goede oplossing op
de volgende Looier-bridge-puzzel insturen. Deze puzzel stond ook in
Looiernieuws 22-1. Er kwam tot nu toe slechts één reactie binnen. De
kans om die € 1.000,- te winnen lijkt dus bijzonder groot.
Allen kwetsbaar Zuid is gever en opent 1♥. De tegenstanders passen.
Wat biedt Noord in Looier met de volgende hand?
		♠ A 8 2
		♥ H 10 6
		♦ H 10 7
		♣ A 8 4 3
U krijgt de keuze uit de volgende mogelijkheden:
a. U biedt 1♠; b. U biedt 2♣; c. U biedt 2♥; d. U biedt 3SA;
e. U biedt 4♣; f. U biedt 4♥
Bekijk de systeemkaar op de website www.bridgeles.nl of koop:
”Bridge een Spel of een Wetenschap?” voordat u een oplossing
instuurt.
Bridgeclub de Looier heeft dit lesboek op voorraad. Kosten: € 9,75.

Een extra prijs van € 500,-.

Heeft u een oplossing ingestuurd en komt u maandagavond 19 oktober spelen, dan maakt u kans op een extra prijs van € 500,- die onder
alle puzzelaars verloot wordt. (Eén prijs per persoon.)
Voorwaarden om deel te nemen:
a. U dient uw oplossing per e-mail naar info@looier.com te sturen en
in te stemmen met de opname van dit e-mailadres in ons bestand.
b. Stuur uw oplossing vóór maandag 19 okt. as. in anders telt hij niet mee.
c. U mag slechts één oplossing per persoon inleveren en die persoon
in kwestie dient aan de drive van maandag 19 of dinsdag 20 oktober
deelnemen om recht op zijn of haar prijs te kunnen doen gelden.
Looier is eenvoudig. Goede spelers leren het in ‘n uur. Op onze twee
Looier-avonden mag u tijdens het bieden de systeemkaart gebruiken.
Op al onze andere drives wordt er ook Acol gespeeld, dan kan dat niet.
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Eén Looier Vrouwenteam Viertalt!
Hoewel de dames in eerste instantie erg enthousiast leken, haakten
Hanny Vroom, Vera Fellinga, Dorine Rijkers en Margot Schoenmacker op het laatste moment toch af. Zij wilden, om voor die € 5.000,- in
aanmerking te komen, de verplichting om regelmatig op de maandag
of dinsdagavond te komen spelen niet aangaan.
Bridgeclub de Looier wilde daarentegen ‘geen papieren’ leden en dat
bleek een onoverbrugbare kloof. We zijn daarom erg blij op de maandagavond enkele meiden bereid gevonden te hebben om in de externe
viertallencompetitie 2e klasse voor de Looier uit te komen.

Vlnr: Wil Kenter, Joke de Korte-Schreuders, Guurtje Mulder en Donell Janssen.
De vier kernspeelsters hebben voor 3 invalsters gezorgd. Als
het hen lukt kampioen in hun groep te worden, dan verdient
het team € 5.000,-.
De Looier BV sponsort Teams die, met het ‘Looier BiedSysteem,’ een kampioenschap in de wacht slepen.
De naamsbekendheid wordt zo vergroot en dat is wat waard.
Het zal overigens een hele klus voor de dames worden om
die € 5.000,- te verdienen. Zij hebben nog nooit geviertald,
maar kijken uit naar deze nieuwe uitdaging.
Rechts vbnb: Anita Janssen, Saskia Swart en Renate Syswerda.

In september is Vrouwenbridge weer van start gegaan
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Telefoonnummer voor Looier Suites: 020-420 69 88

Het nieuwe seizoen staat voor de deur!

‘n Puzzel leverde € 150,- op.
Wessel Oomens blijft de annalen van het Looier Systeem sieren. Op
puzzel 33 bedacht hij een simpele biedwijze om sterke handen met
20+ punten, na een openingsbod van de tegenstanders, adequaat te
omschrijven.
Het probleem lag als volgt: West opent de bieding met 1♠ en Noord
en Oost pasten. Wat zou Zuid in Looier moeten bieden met onderstaande hand? Mijn oplossing was niet ideaal.
♠AJ2
♥AK84
♦83
♣AKQ6
De regels voor volgbiedingen met openingskracht tot nu toe waren:
Openingen van 12 t/m 15 punten en twee 4-kaarten: Doublet.
Met 16+ punten en een stop in de geopende kleur: 1SA.
Zonder stop en 16+ punten: Bied de kleur van de tegenstanders.
Mijn oorspronkelijk idee was dus om bij deze puzzel 1SA goed te rekenen, maar Wessel komt de eer toe een betere oplossing te hebben
aangedragen.
Hij liet Zuid ‘Doublet’ bieden, maar voegde daar een essentiële opmerking aan toe. Hij schreef: “en daarna zeg ik ‘sans’!”
Met dat kleine zinnetje extra heeft Wessel dus € 150,- verdiend, want
dit is een verbetering (uitbreiding zo u wilt) van het Looier Biedsysteem.
Ik ben er erg enthousiast over. Tot nu toe hadden we in Looier namelijk geen afspraken hoe we handen met 20 of meer punten en een stop
in de geopende kleur moesten bieden. Dankzij Wessel nu wel.
De puzzels die Bridgeclub de Looier wekelijks aan geïnteresseerden
toestuurt, blijken dus ook systeem verbeteringen te kunnen opleveren.
Wilt u deze puzzels ook ontvangen? Even een mailtje naar...
info@looier.com en het komt voor de bakker.

‘Bridge in Toscane’
De midweek in Albergo Ristorante San Carlo was weer heel speciaal.
Het hoogtepunt vormde de excursie naar Forte dei Marmi, de luxe
badplaats die langzaam maar zeker door rijke Russen schijnt te worden
overgenomen. Dat lustoord ligt op ‘n half uur rijden van het hotel
vandaan en heeft een bridgeclub. Het inschrijfgeld bedraagt € 9,- en
daarvan worden (naast de arbiter) geldprijzen betaald. Nel Benschop
en Ruud Alsemgeest wonnen met een mooie 3e plaats € 40,-.

Foto boven: De bridgeclub van Forte Dei Marmi, waar we op woensdag in de
late namiddag aan de wedstrijd deelnamen.
Yolanda Schaefer en Hans Becker deden het daar heel slecht. Het eerste spel leverde al een bied-fout op en dan weet je: “Dat gaat vanmiddag niet meer goed komen.” Zij werden zelfs door Corrie Blok
en Bart-Jan van Zijl (Bart-Jan komt net van les en Corrie Looiert pas
enkele maanden) geklopt. Helen Swart en John Tielbaard eindigden
net als Helen en Frans Kosten in het midden.
In het hotel speelden we regelmatig op het terras. Er staat daar echter
gewoonlijk een verkoelend briesje, waardoor de kaarten af en toe de
lucht in waaiden. Toch werd er maar enkele keren binnen in de bridgezaal gespeeld, want het was veel te lekker op dat terras en in de tuin.
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LART naar begin november verplaatst
Wij nodigen niet-leden uit om met ons het 28 jarig bestaan van Bridgeclub de Looier te vieren. Schrijf u in voor een zinderend 3-daags toernooi waarin Paren, Butler en Individueel aan bod komen en...
waar iedereen die bij de uitreiking aanwezig is een prijs wint!
Dit drie dagen durende toernooi ter viering van onze oprichtingsdatum
gaan we vanaf dit jaar tijdens een ander weekend houden. Ons hotel
in Toscane is nu ook in september geopend, waardoor Hans Becker
oprichter en motor achter Bridgeclub de Looier en aldaar werkzaam,
verstek zou moeten laten gaan. Dat kan noch wil hij.
‘Bridge on the Water’ is gestopt. Daardoor kwam er begin november
ruimte in de volle agenda van Hans. Omdat ons nieuwe bridge-home
begin november 1997 in gebruik werd genomen past deze datum ons
bijzonder goed. Nu kunnen we èn die opening èn het 28 jarig bestaan
van de club tegelijk vieren.
De afkorting van LART staat voor ‘Looier All Round Tournament.’
We willen op dit 3-daagse bridgefeest alle wedstrijdvormen die er bij
de Looier gespeeld worden aan bod laten komen.
Vrijdagavond 6 november wordt er gepaard. U speelt dan met uw eigen partner een wedstrijd van 28 spellen.
In paren wegen de overslagen die u op een spel maakt zwaar.
Zaterdagavond 7 november Butleren we.
Dan moet u zorgen dat u geen manches en slems mist.
Op zondagmiddag 8 november speelt u een individuele wedstrijd.
U speelt dan met 7 verschillende partners.
Die zondagmiddag is de belangrijkste wedstrijd want de punten
die u daarbij verdient wegen 3x zo zwaar! Na deze drive vindt ook de
prijsuitreiking plaats. Het is belangrijk dat u daarbij aanwezig bent want
als de prijzentafel is opgeruimd valt er niets meer te kiezen. De prijzen
zijn traditioneel: Een verblijf van een week in ons bridge appartement;
Een bridge-midweek in ons hotel in San Carlo Terme; Een bridgefeest
voor u en 9 gasten op de dinsdagmiddag; Bubbels uit Boedapest; tal van
hebbedingetjes; bridgeboeken enz. U kunt zich ook voor één avond of
middag inschrijven. Kosten € 10,- per drive. Als u 3 dagen speelt krijgt u
€ 5,- korting. Leden van Bridgeclub de Looier spelen voor halve prijs.
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Doe eens raar:
Leer Looier.
Het is misschien niet zo voor de hand liggend, maar er zijn toch legio
redenen om de overstap naar Looier te maken.
a. Looier is een spannend agressief systeem waardoor u vaker speelt.
b. Uw gemiddelde score zal ± 2,5% stijgen.
c. U heeft een nieuwe uitdaging.
d. U traint uw geheugen.
Daarnaast zijn er ook nog verschillende financiële overwegingen die u
kunnen doen besluiten het Looier systeem te omarmen:
1. U kunt aan de wekelijkse Looier Prijspuzzel meedoen..
2. De externe viertallencompetitie lonkt met een premie.
3. In de Looier clubcompetities kunt u € 100,- winnen.
4. U kunt aan Looier Cash deelnemen. Een toernooi met geldprijzen.
5. U bent op de maandag- en dinsdagavond club goedkoop uit.
Het lidmaatschap van de maandag- en de dinsdagavond wordt gedeeltelijk door de Looier BV gesponsord. Als u Looier speelt, draagt u de
naam van de Looier BV uit. Dit helpt de naamsbekendheid van deze BV
te vergroten en dat wordt beloond. De contributie voor de maandag en
dinsdagavond is daarom ruim € 40,- lager dan die van onze Acol clubs.
Bent u nog steeds niet overtuigd? Kom gewoon eens een avondje langs,
speel mee en kijk of het u bevalt. U zult niet de eerste zijn die de overstap
maakt en het kan evenmin kwaad naast Acol een tweede biedsysteem te
beheersen. Looier zal er zeker toe bijdragen uw kaartinzicht (voor wat
het bieden betreft) te vergroten.
Kom dinsdag 6 oktober naar de gratis proefles en bekijk de systeemkaarten die op de site www.bridgeles.nl staan. Het Looier lesboek
kunt u via onze site bestellen en ook de Looier cursus voor thuisstudie
op DVD is via deze site aan te schaffen. De cursus bevat naast de 8
les-DVD’s ook de ‘Becker Bridge Show’ die ooit bij RTL 7 te zien was.
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Hoe zit Looier in elkaar
Het Looier Systeem benadert het bieden op een heel andere manier
dan natuurlijke biedsystemen. In die systemen vertellen de partners
aan elkaar welke kaarten ze in handen hebben. De tegenstanders luisteren mee en doen daar hun voordeel mee. Dat is niet handig en ook
helemaal niet nodig!
Als uw partner zijn of haar hand goed omschrijft bent u prima in staat
om het goede eindcontract te bepalen. Het is dan overbodig om uw
hand ook nog eens aan uw partner te gaan vertellen.
Hoe doe je dat? Daarvoor gebruikt u de relay. Zijn er misschien genoeg
punten voor de manche? Bied dan de opvolgende kleur. U zegt daarmee:
“Partner vertel wat meer over je hand want ik heb ook wat punten.” De
tegenstanders tasten nu in het duister. Hele goede spelers hebben het nu
extra moeilijk omdat zij de hand nu niet kunnen uittellen.
In Looier tellen we ook lengtepunten. Als u 13 Schoppen in handen
hebt, heeft u slechts 10 punten. Toch zou u groot slem in Schoppen
kunnen maken. Wij tellen naast de gebruikelijke hoge kaartpunten daarom voor de eerste kaart langer dan 4 één punt extra. Elke volgende kaart
levert 2 punten op. In Looier open je daarom geregeld wat lichter.
De openaar moet de kracht van zijn hand zo snel mogelijk duidelijk
maken. Hiervoor gebruiken we het reverse bod. Dat heeft grote consequenties bij het bieden. Je moet daardoor je soms een 4-kaart noemen
voordat je 5-, of 6-kaart aan de beurt komt. In de cursus komen alle
moeilijkheden die deze bied-wijze met zich meebrengt aan bod. Kom
dinsdag 6 oktober om 19 uur naar de Lijnbaansgracht 185 in Amsterdam
en kijk of dit systeem misschien iets voor u is.

Gratis proefles Looier
Grijp de kans om naast Acol Looier te leren en
kom dinsdagavond naar de gratis proefles.
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Wat biedt de Cursus Looier u?
Als u na de gratis proefles besluit zich voor de cursus Looier (die inclusief de proefles uit 8 lessen bestaat) in te schrijven, dan wordt u verwend!
Alle extra’s zijn geheel vrijblijvend, maar worden u gratis aangeboden:
a. Een verblijf in ons hotel in Toscane.
b. Wekelijkse oefenmiddag op zaterdag.
c. Het lidmaatschap van of de maandag-, of de dinsdagavond-club.
d. Een feestelijke onderlinge wedstrijd op maandagavond.
e. De DVD les-box,
f. Een examen Looier. Als u daarvoor slaagt krijgt u € 50,- van het
cursusgeld terug. Dit aanbod geldt enkel voor eerstejaars.
a. Het verblijf in Albergo Ristorante San Carlo is in week 24 gepland.
U komt op maandag aan en vertrekt zaterdagmorgen. Mocht u er een
weekend aan vast willen plakken: Geen bezwaar. Daar zijn dan natuurlijk wel kosten aan verbonden. De reis, het eten en de consumpties zijn
voor eigen rekening..Het verblijf in de eenvoudige kamers is gratis.
Wilt u een wat luxere kamer met balkon en zeezicht? Dat kan eveneens
met bijbetaling geregeld worden.
b. Als u de eerste 8 zaterdagse oefenmiddagen meespeelt, geen enkele
les verzuimt en de onderlinge wedstrijd op maandagavond 30 november meespeelt, dan krijgt u € 50,- van het lesgeld terug.
c. U kunt kiezen of u op de rokersclub van maandagavond, of op de
niet-roken-club van dinsdagavond wilt spelen. Mocht u geen bezwaar
tegen roken hebben dan kunt u tegen wat extra betaling uiteraard ook
van beide clubs lid worden. U zult het systeem dan nog sneller onder
de knie krijgen.
d. De onderlinge wedstrijd van maandagavond wordt in de benedenruimte gespeeld. Daar mag niet gerookt worden.
e. Als u kunt aantonen dat u al een les-box bij de Looier hebt gekocht,
dan wordt dat bedrag van het cursusgeld afgetrokken.
De cursus kost € 195,-. Voor dat bedrag bent u een jaar onder de pannen.
Wij verwachten u dinsdagavond 6 oktober om 19 uur op de
Lijnbaansgracht 185 in Amsterdam
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Programma Specials
Zondag 20 sept. 12.45 – 17.00 Vrouwenbridge (start competitie)
Zondag 27 sept. 12.45 - 17.45 ‘De Meesterpuntendrive’
		
leden € 4,65 andere deelnemers € 9,30
Vrijdag 2 okt. 12.30 - 16.00 Gratis proefles Bridge voor Starters
Dinsdag 6 okt. 19.30 - 22.30 Gratis proefles Looier Systeem
Zondag 18 okt. 12.45 – 17.00 Vrouwenbridge
Woensd. 21 okt. 17.30 - 18.30 Algemene ledenvergadering
Vrijdag 23 okt. 19.30 - 21.30 Examen Looier Systeem
Zondag 25 okt. 12.45 - 17.45 ‘De Meesterpuntendrive’
		
leden € 4,70 andere deelnemers € 9,40
Maand. 26 okt. 19.15 Looier Cash Prijzenpot ruim € 15.000,Vrijdag 6 nov.. 19.30 - 23.30 LART Parenwedstrijd
Zaterdag 7 nov. 19.30 - 23.30 LART Butler wedstrijd
Zondag 8 nov. 13.00 - 17.30 LART Individueel
Vrijdag 13 nov. 19.30 - 23.30 Blind Date Drive met Bubbels
Zondag 15 nov. 12.45 – 17.00 Vrouwenbridge
Dinsdag 24 nov. 19.30 - 22.30 Looier in één avond! Deze avond
			
wordt de systeemkaart van ‘Looier Light’
			
uitgelegd. Voor gevorderden ‘n eitje!
Zondag 29 nov. 12.45 - 17.45 ‘De Meesterpuntendrive’
		
leden € 4,70 andere deelnemers € 9,40
Maand. 30 nov. 19.15 - 23.00 Feestelijke introductie leerlingen
Zaterdag 5 dec. 19.30 - 23.30 Sinterklaas-drive reserveren verplicht.
		
leden gratis andere deelnemers € 15,Don.dag 17 dec. 12.45 - 17.45 ‘Kerst-Monopoly-drive’
		
leden gratis andere deelnemers € 15,			Feestkleding wordt op prijs gesteld!
Zondag 20 dec. 12.45 – 17.00 Vrouwenbridge in kerstsfeer.
Zondag 27 dec. 12.45 - 17.45 ‘De Meesterpuntendrive’
		
leden € 4,70 andere deelnemers € 9,40

Lidmaatschap Bridgeclub de Looier
Seizoen 2015-2016
Wat kost het om tot 1-10-2016 bij Bridgeclub de Looier te spelen?
Maandagavond lidmaatschap tot 1 oktober 2016
Dinsdagmiddag lidmaatschap tot 1 oktober 2016
Dinsdagavond lidmaatschap tot 1 oktober 2016
Woensdagavond lidmaatschap tot 1 oktober 2016
Donderdagmiddag lidmaatschap tot 1 oktober 2016
Donderdagavond lidmaatschap tot 1 oktober 2016
Vrijdagmiddag lidmaatschap tot 1 oktober 2016
Een tweede club extra: 			
Totaal competitie pakket: 			
Deelname leden aan één van onze andere clubs:
Deelname niet-leden aan ‘n clubmiddag of –avond:
Deelname leden aan de zondagmiddag: 		
Deelname niet-leden aan de zondagmiddagdrive:
Vrouwenbridge voor leden € 4,00, niet-leden betalen
Strippenkaart voor niet-leden			

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

60,60
103,00
60,60
103,00
103,00
103,00
103,00
67,50
300,00
2,50
5,00
4,70
9,40
8,00
55,00

Wordt ook lid van één
van de gezelligste bridgeclubs van Amsterdam
of kom eens een middag of avond spelen.
Bridgeclub de Looier is een inloop-club. Iedereen, leden zowel als
niet-leden, kan aan elke wedstrijd deelnemen. U kunt bij ons zelfs zonder partner terecht omdat er altijd met bell boys, call girls en reserves
beschikbaar zijn.
Help ons en kom ook als reserve! U krijgt een onkostenvergoeding.
Als u eerste bent € 10,-, de 2e ontvangt € 7,50 en als 3e mag u € 5,meenemen. Zó verlaagt u de drempel voor spelers zonder partner.
----------Dinsdagavond 6 oktober as. 19.30 uur start de
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Gratis proefles ‘Looier’

