Looiernieuws
November, 2017 Jaargang 24 nr 5
Bridgeberichten, Kunst-, Antiek- Veiling- & Suitenieuws

Antiek in het Zwanenmeer!

Deze antieke kinderwagen wordt op Marktplaats aangeboden en zal, mocht
hij niet verkocht worden, zaterdagmiddag 28/10 rond 4 u. op de Antiekmarkt in het Zwanenmeer, aan de hoogste bieder, worden overgedragen.
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Telefoonnummer voor de bridgeclub : 020-420 69 88

De nieuwe bridge-cursussen slaan aan!

De cursussen die recentelijk van start gingen zijn een succes! Er waren
op de maandag 8 beginners die Looier-bridge wilden leren, op dinsdag
6 voor de robber-les en ook op vrijdagmiddag waren er 6 debutanten. Nog even afwachten of iedereen doorzet, maar de leerlingen van
vrijdagmiddag waren zó enthousiast dat ze alle zes gelijk lid werden.
Spannende tijden, want enkel met nieuwe aanwas komen we over de
dip, die er door de verhuizing is ontstaan, heen.
Ons nieuwe paradepaardje, de robberbridgeclub van dinsdagavond, is
al van start gegaan. De eerste schapen zijn over de dam. We kunnen
op dinsdagavond nu verder. Verschillende leerlingen die de complete
bridgecursus, die slechts één avond duurt, doorlopen hebben, namen
definitief het besluit lid van deze nieuwe club te worden.
Deze club richt zich vooral op mensen die voor hun plezier spelen.
Zij kiezen voor de meest eenvoudige set van afspraken om het spel
op hun gemak te leren. Je neemt het namelijk al spelenderwijs tot je.
Op deze ‘Robber-Club’ kun je op elk gewenst moment instromen. De
spelregels worden je in een half uurtje vóór de wedstrijd uitgelegd en
je kunt gelijk aan de bak.
Om deze nieuwe Club extra te stimuleren, is de contributie voor deelname extreem laag gehouden. Je betaalt slechts € 50,- en dan kun je
elke dinsdagavond naar het Zwanenmeer komen om mee te spelen.
Ook bridgers die het spel al machtig zijn, zijn welkom. Zij betalen
€ 5,- voor deelname. Ze moeten misschien wel even wennen, want
bij Robberbridge worden de kaarten met de hand geschud. Dat is anders dan het op er de Looier gewoonlijk aan toegaat. Op de andere
clubavond en op dinsdag- en vrijdagmiddag wordt met voorgeschudde
spellen gespeeld. Op dinsdagavond gaat het bovendien om geld. Voorlopig is dat een klein bedrag (5 cent per 100 punten). In de toekomst
kan er ook voor wat grotere bedragen worden ingezet. Om geld spelen
is een beetje uit de tijd. Bij bridge gaat het gewoonlijk enkel om de eer.
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We gaan in competitie met Poker!
Dinsdagavond op de Robberclub
Er blijkt onder jongeren meer belangstelling voor het kaartspel te zijn
dan je in deze tijd van computer-games zou
verwachten. Met nieuw elan en groot enthousiasme is daarom dinsdagavond 3 oktober de
Robberclub van start gegaan. Wedstrijd-bridge,
wat op de meeste clubs gespeeld wordt, is vanuit het robberbridge ontstaan. Het grote voordeel van Robber-bridge is dat je er geen studie
voor hoeft te volgen. Het is eenvoudig te leren.
De claim van het lesboek:

“Leer bridgen in 10 minuten”

Het cursusboek

lijkt mij wat al te optimistisch, maar je zit binnen ‘t uur gegarandeerd een robbertje te spelen

Iedereen is welkom, maar houd er rekening mee dat er bij robberen
om geld gespeeld wordt. Het gaat weliswaar om kleine bedragen en
er valt dus (voorlopig) nauwelijks iets te winnen, maar er kan, bij voldoende belangstelling ook voor een tafel met een hoger tarief gezorgd
worden. Voor de mensen die principieel tegen kaarten om geld zijn:

U bent gewaarschuwd!
We spelen voorlopig om € 0,05 per 100 punten. Op een hele slechte
avond zou je dus wel eens € 5,- kunnen verliezen. Om geld spelen
heeft het voordeel dat je de consequenties van het bieden beter en
sneller doorziet. Door te hoog te bieden ga je down en dat heeft dan
financiële gevolgen. Je gaat daardoor wat voorzichtiger aan de slag en
zo leer je snel. De dame, waarmee ik ooit speelde en die alle spellen
naar zich toe trok door veel te hoog te bieden komt bij robberen van
een kouwe kermis thuis. Zij huldigde het principe: “Ik kom om te
spelen en spelen zal ik!” Down gaan zal met robberen voor haar een
nare bijsmaak krijgen.
We starten deze nieuwe club voornamelijk met beginners. Iedereen
heeft gelijke kansen. Enkele starters hebben het lidmaatschapsgeld al
betaald. Je kunt iedere dinsdagavond instappen. Kom ook!
3

Waar is de jeugd bij Looier Cash?
Er ligt ruim € 4.000,- voor ze klaar!
Looier Cash staat voor de deur. Dit is een bridgewedstrijd van één
avond. Het is de bedoeling dat er 2 groepen spelers zijn. Een groep
bridgers van 35 jaar en jonger, “de Jeugd” genoemd en één groep van
36 jaar en ouder. De belangstelling van de jeugd voor dit evenement
houdt niet over. De maandagavond-club, waar het Looier Biedsysteem
exclusief gebruikt wordt, heef momenteel geen enkel lid jonger dan 36
jaar. Die leeftijd is een eis om als jeugdlid aan Looier Cash te kunnen
deelnemen. Anders zit je bij de groep 36 jaar en ouder en moet je het
opnemen tegen mensen die soms al 30 jaar spelen.
Omdat er voor de categorie Jeugd zo weinig animo is, zullen er ook dit
jaar weer vele prijzen op de plank blijven liggen. De groep Jeugd is nu
namelijk leeg! Looier Cash heeft een prijzenpot van ‘n kleine € 9.000,-.
De helft daarvan is voor jeugdspelers bestemd. Die laten het echter
sinds vorig jaar helemaal afweten.
Iedereen mag meedoen, maar je mag niet teveel fouten tegen het Looier Biedsysteem maken. Je prijs wordt dan niet uitgekeerd. Ook wordt
je geacht tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2018 minstens 26
keer op de maandagavond mee gespeeld te hebben. Om dat aantal
avonden te halen heb je dus gelukkig nog de tijd.
Je speelt een wedstrijd over 28 spellen. Er zijn 21 prijzen en de uitslag bepaalt welke prijs je krijgt. De hoofdprijs van € 1.500,- gaat naar
diegene die als eerste eindigt. De tweede prijs van € 1.250,- gaat naar
de speler uit de andere groep De prijs van € 1.000,- gaat weer naar
de groep waarin de hoofdprijs viel enz. Als er echter niemand in een
groep speelt, wordt de prijs niet uitgekeerd. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling, maar er moeten dan wel spelers van 35 jaar of jonger komen opdagen. We houden hoop, want er zijn enkele jonge spelers die
het kunnen. Schrijf maandag 27 november in je agenda.
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Meedoen dus!

De laatste zondag v/d maand

Champagne-Drive
Hoewel de Champagne, om de winst van deze drive met vrienden te vieren, momenteel waarschijnlijk nog niet kan worden uitgeschonken, kunt
u die fles wel winnen. U kunt hem dan thuis met vrienden opdrinken.
Doordat die drankvergunning, die al 30
jaar op het Zwanenmeer zat, niet tijdig
door de VVBAN werd aangevraagd
is er een probleem met het schenken
van alcohol ontstaan. Op de Champagne-Drive, waar je anders bij het bestellen van één glas bubbels uit Boedapest
2 glazen werden gebracht, kunnen we
deze actie daardoor voorlopig enkel
nog met alcoholvrije spumante voortzetten. Desondanks gaan we er op de
laatste zondag van de maand weer een
heel leuk Bridge-Festijn van maken.
Arjan verzorgt de hapjes en de eerste
deelnemers hebben zich reeds gemeld.
Er begint zondag 29 oktober net een nieuwe competitie waaraan iedereen kan deelnemen. Je kunt een strippenkaart voor € 75,- aanschaffen. Daarmee kun je alle 11 zondagen deelnemen. Win je deze competitie, dan mag je aan één van de 3 midweken die de Looier in haar
hotel in Toscane organiseert, gratis deelnemen. Voor leden van de
VVBAN is zo’n strippenkaart geen voordeel, want zij betalen slechts
€ 5,-. Leden van de NBB betalen € 10,- en spelers die geen lid van de
Nederlandse Bridge Bond zijn of waarvan dat lidmaatschapsnummer
niet bij ons bekend is, betalen 50 cent extra. Dat extra bedrag zijn de
kosten waarmee de bond de club voor niet-leden belast. Zij berekenen
dit voor gebruik van hun rekenprogramma.
We beginnen om één uur en om van plaats verzekerd te zijn, kun
je je vooraf via: http://www.looier.com/nl/bridge/champagne-drive
aanmelden.
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Programma Specials 2017
Dinsdag 24 okt. 12.45 - 16.30 Advocaat-Drive
		
19.30 - 22.00 Beginnerscursus Acol voor € 10,Vrijdag 27 okt. 12.45 - 16.45 Individueel Acol 5-kaart hoog
		
13.00 - 16.00 Bridgeles 4 Antwoorden met bijbieden
Zaterdag 28 okt. 11.00 – 16.00 Antiekmarkt in het Zwanenmeer!
		Huur ook een tafel voor € 10,-, of kom langs.
		
Na de markt worden is er ‘n Veiling georganiseerd
		Startbedragen slechts één Euro!
Zondag 29 okt. 12.45 – 17.15 De Champagne-Drive. Leden € 5,andere deelnemers € 10,-. Jaarkaart € 75,-.
		
Start nieuwe competitie! Prijs: Verblijf in Toscane!
Dinsdag 31 okt. 12.45 - 16.30 Advocaat-Drive
		
19.30 - 22.00 Beginnerscursus Acol voor € 10,Vrijdag 3 nov. 13.00 - 16.00 Les 5: Uitkomen
		
12.45 - 16.45 Individueel 5-kaart hoog
Dinsdag 7 nov. 12.45 - 16.30 Advocaat-Drive
		
19.30 - 22.00 Beginnerscursus Acol voor € 10,Vrijdag 10 nov. 12.45 - 16.45 Individueel Acol 5-kaart hoog
		
13.00 - 16.00 Les 6: Stoppen of naar de Manche?
Dinsdag 14 nov. 12.45 - 16.30 Advocaat-Drive
		
19.30 - 22.00 Beginnerscursus Acol voor € 10,Vrijdag 17 nov. 12.45 - 16.45 Blind Date Drive met Bubbles
		
13.00 - 16.00 Les 7: Strategie en speeltips.
Maandag 20 nov. 19.30 - 22.30 Looier in één avond! Deze avond
		
wordt de systeemkaart van ‘Looier Light’ uitgelegd
		
Voor gevorderden ‘n eitje! Kosten met lesboek 15,Vrijdag 24 nov. 12.45 - 16.00 Individueel 5-kaart hoog
		
12.45 - 16.45 L. 8: Tussenbieden
Zondag 26 nov. 12.45 – 17.15 De Champagne-Drive. Leden € 5,-,
andere deelnemers € 10,-. Jaarkaart € 75,Maand. 27 nov. 19.15 Looier Cash. Prijzenpot bijna € 9.000,-!
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Telefoonnummer voor Looier Suites: 020-420 69 88

De verbouwingen zijn achter de rug!
Het hotel heeft een goed seizoen gedraaid. Maandelijkse groeipercentages van 29 tot 80% geven de burger moed. Alle kamers zijn nu
van nieuwe badkamers voorzien, het ziet er goed uit en de rating bij
Booking.com is van 6.4 tot 7.8 gestegen. Een minpunt is dat de kok
die het resaurant gepacht had toch niet heeft doorgezet. We zijn dus
weer op zoek naar een goede kok die ook de Italiaanse keuken in de
vingers heeft.

U betaalt tijdens de Midweek Bridge de helft
van onderstaande dagprijzen!

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
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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
Alle kamers zijn gerenoveerd en beschikken over
een eigen toilet, een wastafel en een douche of Jacuzzi.

Nog plaats voor Lentereis

Voor de Lente-Bridge-Trip naar Toscane kunt u nu al inschrijven. De extra voordelige kamers zijn nog vrij. 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.
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.

Zomer-Bridge-Reis datum ligt vast

Als u in mei verhinderd bent, is een midweek begin juli misschien mogelijk. Wij organiseren ook in de zomer namelijk een bridge-trip naar
ons hotel in Toscane. Het is dan soms wel wat warm, maar de kans op
regen is erg klein. De aankomstdatum is maandag 2 juli en op zaterdag
7 juli vertrekt u indien u niet hebt bijgeboekt. Voor beide reis betaalt u
de helft van de prijs die in het hoogseizoen geldt.
Stuur een E-mail naar info@looier.com als u belangstelling hebt en wij
nemen contact op.
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Feuilleton aflevering 54

1 Januari 2002
DINSDAG 1 Januari, half zeven zijn we al weer op. We willen zo
vroeg mogelijk aan de terugtocht beginnen. Er moet nog van alles
worden ingepakt. Lakens van het bed, matrassen weer in plastic, want
als er bouwvakkers aan de gang gaan, berg je dan. Bouwstof dringt
echt overal doorheen. Ook de dertien kerststerren moeten weer naar
boven, want ook die gaan naar Nederland terug. Er wacht ons daar een
nieuwjaars-receptie-bridgedrive. Die sterren dragen dan net dat beetje
extra aan de sfeer bij, dat zo’n drive zich van een normale bridgedrive
onderscheidt. Ze hebben zich tot nog toe goed gehouden en lijken
nauwelijks van de reis en de matige verzorging hier geleden te hebben.
Goed, ’n enkel plantje hangt wat scheef in zijn potje, maar grosso
modo zouden ze zo uit de winkel kunnen komen.
De laatste spullen in de koffers pakken, opruimen en een beetje
schoonmaken kosten toch meer tijd dan je verwacht. Wim is zo lief de
zwaarste koffers naar boven te zeulen, want mijn rechter knie speelt
nog steeds op. De kruiwagen, die bij aankomst zo handig was, is opgeborgen of meegenomen. Alles moet nu naar de weg beneden gedragen
worden. We nemen elk twee tassen en lopen naar de auto. Het is weer
een stralende dag, maar het vriest dat het kraakt. Daar hebben we nu
geen last van, want van al dat gesleep word je wel warm. De ramen
van de auto zijn helemaal grijs gevroren. Niet aan de buitenkant, wat
normaal zou zijn, nee van binnen zit er een flinke laag ijs tegenaan. Dat
heb ik nog nooit meegemaakt. Hoe kan dat nou? Plotseling realiseer
ik me dat al dat natte hout de schuldige moet zijn. Het hele dashboard
wordt nat als ik met een krabbertje aan de gang ga om een kijkopening te maken. Ik weet een piepklein gaatje ijsvrij te houden, want de
blower blaast nog koude lucht en er zit zoveel vocht in de auto dat de
ruiten direct weer beslaan en bevriezen. Ja dit is nou ijskoud. We zetten
de auto dichterbij het pad, waaraan ons huis gelegen is, om niet alles
verder te hoeven sjouwen dan nodig is. De achterbank wordt neerge9

klapt en alle koffers, manden, dozen, tassen en de planten niet te vergeten, worden op het hout gestapeld. We zitten weer bomvol. Wat
sleept een mens toch een rotzooi mee.

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.
------------------

De Looier start een nieuwe Antiekmarkt in Noord!

De Looier is enkele jaren geleden met haar antiekmarkt gestopt. Zij
exploiteert tegenwoordig een hotel en ‘n bridgeclub. We kunnen die
gezellige markt echter niet vergeten. Daarom starten we zaterdag 28
oktober in het Zwanenmeer aan de Beemsterstraat 491 in Amsterdam Noord, opnieuw zei het op wat kleinere schaal.

Een noviteit

Een noviteit is de veiling die bij het scheiden der markt gehouden
wordt. Om 4 uur, als de markt stopt, komen enkele aantrekkelijke
spullen uit de collectie van de Looier met een startprijs van één
Euro ter tafel. We verwachten ook antiek van standhouders. De
startprijs van dat aanbod zal hoger liggen, maar ook dat aanbod zal
aantekkelijk geprijsd zijn. Kom ook, huur voor € 10 een tafeltje of
kom even kijken. E-mail: Info@looier.com. Tel.: 020 - 420 69 88
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Telefoonnummer voor de bridgeclub : 020-420 69 88

De Looier gaat weer in het Antiek

De Looier exploiteerde ooit een bloeiend Antiekcentrum in hartje
Amsterdam. Na de verkoop daarvan resteerden vakantiewoningen,
een Hotel in Toscane en Bridgeclub de Looier. Het gebouw waarin die
bridgeclub gevestigd was is verkocht. De club verhuisde en speelt nu
in de Beemsterstraat 491 in Amsterdam Noord.
Als je aan kunst en antiek verknocht bent, blijft het kriebelen. Bovendien staan er nog best wat aardige spullen in de opslag. Daarom greep
Hans Becker, toen de mogelijkheid zich voordeed om af en toe een
Antiekmarkt in onze nieuwe locatie te organiseren, die kans met beide
handen aan.

Op zaterdag 28 oktober 2017 gaan we weer van start!
De eerste Antiekmarkt in Buurtcentrum het Zwanenmeer wordt wel
een uitdaging. Hoe krijg je mensen en hoe krijg je standhouders? Dat
is niet eenvoudig. Hans moet weer van meet af aan beginnen. Hij heeft
echter een idee. Hij wil aan het eind van de markt, als er spullen overgebleven zijn, een deel daarvan bij opbod veilen. Als je dus rond 4 uur,
als die veiling van start gaat langs komt, vind je er misschien wel het
koopje van je leven.
De eerste antiekmarkt met veiling bij opbod wordt zaterdag 28 oktober aanstaande gehouden. Voor standhuur even een e-mail naar:

info@looier.com

of een telefoontje naar 020-4206988. Kosten voor een tafeltje € 10,-.

Je kunt bij het Zwanenmeer gratis parkeren!
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Wij weten natuurlijk niet wat het aanbod zal zijn, maar we verwachten
wat munten, bestek, een antieke dekenkist, de antieke kinderwagen die
op de voorpagina is afgebeeld, (of hij moet via Marktplaats, waar hij
voor € 250,- wordt aangeboden, verkocht zijn) en veel curiosa.
Mocht er voor die richtprijs van € 250,- geen interesse zijn, dan gaan
we hem aan het eind van de markt rond 16 uur veilen. Hij wordt dan
voor één Euro ingezet en als er niemand tegen biedt, dan krijgt je
hem (als jij dus de enige bieder bent) voor die ene Euro. Ook andere
overgebleven spullen worden geveild. We veilen niet alles wat er op de
markt werd aangeboden, want standhouders die voor € 10,- een tafeltje gehuurd hebben, beslissen zelf of ze al dan niet spullen willen laten
veilen. Zeker is dat de Looier een deel van haar curiosa zal aanbieden.
De Looier zet alle spullen die ze niet naar de opslag terug wil nemen
in op € 1,-. Mocht er weinig belangstelling zijn en wordt er dan slechts
door één bieder geboden, dan wordt het aangeboden artikel ook voor
die ene Euro verkocht!
Standhouders die wat willen laten veilen betalen 10% van de startprijs. Als ook zij een startprijs van € 1,- hanteren betalen zij dus
slechts € 0,10 om het artikel ter tafel te laten brengen. Het opgeld
wordt eveneens heel laag gehouden: klanten die iets kopen betalen
10% opgeld.
We gaan om 11 uur open voor het publiek en standhouders mogen
hun tafel om 10 uur inrichten. De veiling begint om 16 uur. Zorg dat
je daar bij bent!
Voor inlichtingen en aanmeldingen: Info@looier.com of telefonisch
op het nummer 020-420 69 88.

Kom je zaterdag de 28ste ook naar
de Beemsterstraat 491 in Noord?
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