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Voorwoord
Normaal komt hier de voorzitter aan het woord om in bevlogen woorden zijn
steentje bij te dragen tot de communicatie binnen de club. De speeches van
Jean zijn wereldvermaard en menigeen in ons clubleven tovert al een grijns
op het gelaat als Jean de hand opsteekt om aandacht te vragen.
Het voorwoord van deze editie van Squeeze Info maakt hierop een
uitzondering omdat ik even wil stilstaan bij de evolutie die we in de club
doormaken.
Als je kijkt naar de stijging van het aantal tafels, voornamelijk dan op
dinsdag, en het succes van tal van initiatieven zoals kaas- en bierdrive,
nieuwe versie schaal Cleiren, brunch zondagen, Patton en andere, dan
kunnen we niet anders dan besluiten dat de bestuursploeg aangevuld met tal
van sympathisanten, de zaken juist aanvoelt en het schip in de juiste richting
stuurt. De sfeer binnen de club is goed, er wordt heel wat gelachen en dit
vertaalt zich in het aantal deelnemers aan de clubtornooien.
Bestuur, proficiat !
Louis Van Kerckhoven
Een club bestaat uit mensen. En die mensen bepalen hoe een club eruit ziet.
En sommige van die mensen proberen nog meer dan anderen te bepalen
waar de club naartoe gaat. En één van die mensen was Louis. Hij kon niet
begrijpen dat er op Squeeze zo weinig tafels speelden. Hij wilde niet
aanvaarden dat dit zo zou moeten blijven. Dus probeerde hij bridgers van
andere clubs zo ver te krijgen om op Squeeze te komen spelen. Hij ging bij
andere clubs spelen om reclame te maken. Hij zorgde ervoor dat er een
Patton georganiseerd werd. Hij stimuleerde anderen om mee te denken over
de toekomst van de club.

En hij had succes. Het aantal tafels steeg, de Patton bleek een succesformule.
Ondanks de problemen met zijn gezondheid bleef hij zich inzetten, nog
fanatieker dan voordien. Hij bleef ondanks alles optimistisch, ging nog voor
een laatste keer op safari met Dirk, nodigde nog wat bridgers uit voor een
tornooitje…en toen was het afgelopen. Veel te snel, veel te veel plannen niet
uitgevoerd…
Louis, we zullen jou en je inzet missen, maar we zijn er zeker van dat
anderen de fakkel zullen overnemen.
Puzzel
Beste vrienden, de Champagneprijskamp 2005-2006 en de Wiskyprijskamp
2006-2007 kenden niet het verhoopte succes. Het aantal ingezonden
oplossingen was zo laag dat wij noch de Champagneprijs noch de Wiskyprijs
mochten of konden toekennen. Onze anonieme sponsor heeft bijgevolg
besloten om de prijzen, voorzien voor deze prijskampen, te schenken voor
ons groot tornooi dat naar intussen aloude traditie op 11 november zal
doorgaan in de lokalen van Ter Elst in Edegem. “The place to be, to play and
enjoy”.
Maar echter niet getreurd, dan starten we iets nieuws. Geen sudoku maar
bridge- puzzel om jullie alertheid te testen.
< 5 minuten:

je bent klaar voor de competitie en kan erin vliegen

< 15 minuten:

met een beetje denkwerk lukt het wel

> 1 uur:

hoog tijd om actie te ondernemen.
de matchen zullen langer moeten duren

Helemaal niet:

blijven oefenen en overweeg les te volgen in Squeeze.
je kan er nog komen

De oplossing kan je vinden achteraan Squeeze info.
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Zuid is aan slag, ♠is troef. Vraag: hoe kan Zuid nog alle slagen maken tegen
elke verdediging ?
Supervilamourahand
Ik was de uitvinder, in 1995, van het begrip Vilamourahand, om een gift aan
te geven met een 6-6 fit, in principe in harten (het wapenschild van de stad
aan de Algarve waar toen de Europese kampioenschappen plaats vonden had
zes hartjes aan weerszijde). Sindsdien zie ik ongeveer één Vilamourahand per
jaar, maar een supervilamourahand is nieuw. Kijk even naar de ruitenkleur in
deze gift van het tornooi van een vrijdag in Squeeze.
Gift 24 (W/niem)
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Rita vond de westhand mooi genoeg voor een 2♣-opening (zwak met beide
majeurs of sterk). Onze teammaat Peter bood 2♦. Ik probeerde de lat hoog
genoeg te leggen met 4♥, maar dat was uiteraard niet hoog genoeg voor
Wilfried, die 5♦bood. Ik had teveel schrik van slem dat ik geen 5♥meer
durfde te zeggen. Toen de dummy neerkwam, vroeg ik aan Peter of hij echt
op 5 maal boer-zeven had geboden. "Laat ons zo zeggen", was zijn antwoord,
"dat ik geen troef ga trekken".
Ik vroeg achteraf de biedingen aan de andere acht tafels. Slechts twee andere
spelers vonden de westhand een opening waard: Leentje en Alon, die het
allebei op 1♠hielden. André paste daarop in Noord, maar hij verhoogde dan
wel 3♦naar 5♦, Alon verhoogde daarop 5♥ietwat voorbarig naar 6♥,
gedubbeld. Rita bood 2♦over Leentje's opening, uiteraard ook verhoogd tot
5♦. Vanwege een negatief doublet durfde Leentje wel nog haar 2e "kleur"
noemen (5♥), wat ze daarna gedubbeld mocht maken.
Aan zes tafels mocht Noord dus ongestoord 1♦openen, waarschijnlijk tot
grote verbazing van de partner. Daarop boden alle Oosten een aantal harten,
en de beslissingen op hoge hoogte waren daarna voor iedereen even
moeilijk. Johan ging zelfs tot 7♦, en Steven had de ongelukkigste beslissing,
door 7♥te bieden in plaats van klaveren te starten.

De frequentietabel:
7♥X-3 +500
5♦+2 +440 2x
6♥X-2 +300 3x
6♥X-1 +100
5♥X-1 +100
5♥X= -550
.
Kaas- en bierdrive
In het begin van de vakantie werd er een kaas- en bierdrive georganiseerd. De uitlag
is om één of anderen duistere reden niet belangrijk, waarschijnlijk hebben de meest
nuchteren gewonnen, hebben ze ons verteld, denken we, misschien, of niet. In ieder
geval we hebben veel geleerd, en niet alleen hoe je een squeeze op tafel legt (maar
ook hoe je jezelf onder tafel kan drinken in de squeeze). Hieronder toch een poging
tot verslag (of in ieder geval wat jullie hadden kunnen proeven, zeker in het begin),
maar wel beperkt tot de kaas en het bier, de giften kan toch niemand zich meer
herinneren.
In 1302 hebben de Vlamingen slag geleverd voor het behoud van hun land,
waarmee zij de basis hebben gelegd om in eigen onderhoud te voorzien. Nu vele
jaren later … kunnen wij profiteren van onze helden van weleer. Want zonder hen
hadden wij nooit of te nimmer onze eigen Belgische bieren en kazen gehad.
Om hen te eren, organiseerden wij op de nationale feestdag van Frankrijk dé meest
speciale drive van het jaar … de BIER- EN KAASDRIVE, zodat jullie na deze
aangename en leerrijke degustatienamiddag zelf hebben kunnen besluiten dat de
gastronomische wereld totaal niets zou zijn als onze befaamde Belgische bieren en
Belgische kazen niet mochten bestaan.
Om het u allen iets of wat gemakkelijk te maken hebben wij een overzicht gemaakt
van de gespeelde …sorry … geproefde bieren en kazen.
Aan allen die hebben geproefd … proficiat … aan allen die hebben gewonnen …
proficiat … aan allen die hebben meegedaan … dank je … zonder jullie was dit
evenement niet mogelijk.

En welke bieren en kazen kunnen jullie je misschien nog herinneren??
Ontvangst … om erin te komen houden wij het aperitiefachtig met …
Mort Subite framboise … eveneens gedronken uit een champagneglas
In geestelijke geschriften maakt men gewag in dat er 1604 in het Pajottenland een
boerderijbrouwerij was te Kobbegem, die op het eind van de 17° eeuw echt werd
uitgebouwd, en zich specialiseerde in het brouwen van geuzebier onder de naam
Mort Subite. En deze bieren hebben nu nog steeds hun authentieke karakter op
artisanale wijze gebrouwen met spontane gisting oude en jonge lambik worden nu
gemengd en vers frambozensap wordt nu toegevoegd, om dan 5 maand in houten
vaten te rijpen. De verschillende Mort Subites passen perfect bij de geneugten des
levens. (andere soorten : Kriek, Cassis en Geuze). Een roze champagneachtig bier
met zoetzure frambozensmaak met 4,5% en best te drinken tussen 2 à 4°
Kaassoort: een beetje ouder maar traditioneel bereid en minstens 4 maand met zorg
gerijpt zodat de kaas een romige verfijnde smaak krijgt BELEGEN BRUGSE
Kaassoort
maand

een volle romige smaak niettegenstaande een rijping van minder dan 4
… JONGE BRUGSE

Ronde 1 … giften 1 – 3 …
Biersoort
Kronenbourg 1664 … een brouwsel dat door Jérôme Hatt in 1664 in deFranse Elzas
te Kronenbourg werd gebrouwen, maar dat in 1952 voor het eerst in zijn huidige
vorm als “Kronenbourg 1664” werd getapt.100% zuivere mouten. Stevige
schuimkraag en het aroma van frisse fruitige mengeling met toetsen van gist en
hop. Toch 5%. Koel te drinken.
Kaassoort een broodkaas met een volle romige smaak en een witte natuurkorst …
BRUGS BROODJE
Ronde 2 … giften 4 – 6 … omdat we moeten bridgen, houden we het rustig … een
pils
Biersoort
Foster’s … het snelst groeiend geïmporteerde premium Australisch pilsbier ter
wereld, sponsor van de F1-wedstrijden. Slechts 4,3% en koel te drinken.
Kaassoort een hoogwaardige halfharde kaas met abdijtraditie met een volle smaak
en een gul karakter … ENAME
Ronde 3 … giften 7 – 9 … nu wordt het tijd om even een stevige slok te nemen
Biersoort
Hapkin … we zetten de klok terug naar 1100 … toen de Graaf van
Vlaanderen, ook genaamd “Boudewijn Hapkin met de Bijl” de Cisterziënzespaters
van deAbdij ter Duinen opdracht gaf een sterk blond bier voor zijn volk te brouwen,
waardoor zij onoverwinnelijk zouden worden … een goed begin voor de
drive.Bloemrijk aroma van Saazhop (Franse zomergerst in 4x toegevoegd en hergist
op fles) met zacht moutig karakter en sprankelend geparfumeerd fruitig. Unieke
imposante en romige kraag. 8,5% en rechtop te bewaren bij 8°

Kaassoort halfharde kaas, romig en zacht, met een pittige smaak die komt van de
speciale manier van rijpen in zeer vochtige kelders … WATOU SPECIAL
Ronde 4 ... giften 10 – 12 … passie voor kwaliteit … we zijn nog aan het opwarmen
Biersoort
Brugs witbier … de basis van deze bieren ligt in 1455 met Jan
Hugheins. Een ongefilterd bier van hoge gisting met nagisting op fles. Een
aantrekkelijkbier dat zich profileert als doordrinkbier en dorstlesser.Lichtgeel
evenwichtig zuurzoet fris en fruitig niet gefilterd bier met een zeer natuurlijke
troebelheid en specifieke smaakelementen. Op basis van zuivere tarwe gebrouwen.
Slechts 4,8%. Koel te drinken en rechtop te bewaren.… voor mensen die al van eens
iets anders houden …
Kaassoort Belgische streekkaas uit de Westhoek bereid van verse melk en
artisanaal gerijpt. Een wat “wilde delicatesse” met een pittige smaak die smelt in de
mond … ook een zeer fijn ingrediënt in de fijnste gerechten … BRIGAND
Ronde 5 … giften 13 – 15 … we naderen de 2° helft … dus we zijn toe aan wat hoge
gisting
Biersoort
Blonde Grimbergen … een Norbertijnenbier uit het Brabantse
Grimbergen.Wie herinnert er zich niet de gastvrijheid van de paters die in woelige
tijden een veilig onderkomen boden en de gastvrijheid kracht bijzetten met eenzelf
gebrouwen bier? Hoewel de abdij verschillende malen werd verwoest door branden,
herrees zij steeds … vandaar de feniks als symbool voor dit blondje van hoge
gisting. 6,7% okerblond abdijbier, licht fruitig, evenwichtig zoetbitter met een
volronde smaak … zoals een blondje hoort te zijn.
Kaassoort met ambachtelijke zorg en een zeer trage rijping bekom je een subtiel
maar karaktervol aroma. En de rijke donkerbruine korst onderscheidt hem … de
NAZARETH CLASSIC
Ronde 6 … giften 16 – 18 … het wordt tijd voor de kunstzinnige brouwsels en de
passie
Biersoort
Ciney bruin … voor het eerst wordt er op 23 juni 1978 een speciaal bier
getapt in café Rubens te Ciney doordat Robert Demarche met zijn brunetje leurt in
de streek met het bier waarvan hij de grondslaglegger is. 7% donkerbruin bier met
rode tinten volmondig en zacht van afdronk. En een karaktervolle fruitige smaak
omlijnd met een zachte en fijne bitterheid. Drinken is best op 6°
Kaassoort een malse fijne kaas met een uitgesproken moutaroma van het
amberkleurig abdijbier met een aparte pittige smaak … LA RAMEE
Ronde 7 … giften 19 – 21 … we naderen het einde … dus een eerste mijlpaal mag …
Biersoort
Ciney blond … een brunette zonder pittig blondje vormt geen trio! En
dus is
er medio de jaren 1980 een uitbreiding in de bieren … de blonde Ciney
is er.Net zoals haar zusje een bier van hoge gisting. Verder is ze zacht en zuiver, en
blijft ze helder blijft bij koude. Evenwichtige aangename bitterheid. 7%
Kaassoort een nieuwkomer onder de kazen … een heerlijke fluweelzachte
Belgische delicatesse … met een pittige smaak … BRUGSE BLOMME
Ronde 8 … giften 22 – 24 … we hebben succes en doen het over met ...
Biersoort
Optimo Bruno … eigenlijk origineel als Paasbier gebrouwen maar
voortaan het ganse jaar verkrijgbaar, net zoals onze giften 28-30.Iets mag het

hebben … 10% … zoetbitter en uitgesproken volrond donker amberkleurig dame
met krachtige afdronk .. vol en zoet. Neem ze en zij neemt jou … helemaal! De
dubbele gisting zorgt voor balans tussen hop en mout.
Kaassoort een langzaam gerijpte schitterende volle romige kaas met een fruitige
zoete toets en een laag zoutgehalte … BRUGS GOUD
Ronde 9 … giften 25 – 27 … omdat dit een feestdag is … moet er een feestbier zijn
Biersoort
Judas … je streeft naar de o zo moeilijk te benaderen perfectie. Maar
ze is er! De Belgische blonde van hoge gisting dat tot de kern van de Belgische
bieren behoort, ondanks haar lancering pas in 1989 geschiedde. De beste gerst met
een geselecteerde mengeling van Boheemse hop. Een 2° lange rijping op fles geeft
haar die rijke body en ronde smaak en een gulle schuimkraag. Een fijn aroma met
een subtiele bitterkracht … en toch maar 8,5%. Tussen 6 en 10° drinken en rechtop
bewaren.
Kaassoort dé oude kaas met de karakteristieke smaak die 1 jaar rijpt onder het
deskundig oog van de meester-kaasmaker … OUD-BRUGGE
Ronde 10 … giften 28 – 30 … de laatste ronde is meestal verraderlijk …
Biersoort
en nu eentje waarin we de alle traditionele waarden terugvinden die we
bij gespreid over het ganse assortiment van Grimbergse abdijbieren hebbenkunnen
en mogen proeven : absolute passie, kennis en eerlijkheid … juist de Cuvee de
l’Hermitage … een lichte warm bruinrode kleur is mooi om zien. Zeker voor een
bier met hoge gisting. En dan nog die rijke aangename fruitige geur met lichte
karameltoetsen … lekker toch. 7,5% Aangenaam bitter. 6°
Kaassoort een typische Kempenkaas met een heerlijke romige smaak te danken
aan de dagverse boerenmelk recht van de boerderij afkomstig … CORSENDONK
Over of bier en kaas samengaan waren de meningen unaniem…of bier en bridge
samengaan, zijn de meningen verdeeld…
Toch echt wel voor herhaling vatbaar !!

Competitie is gestart
Na het einde van de competitie vorig seizoen konden we als club niet
helemaal tevreden zijn. Hoewel de 2 laagst geklasseerde viertallen een reeks
hoger mochten gaan spelen waren er anderzijds een aantal gemiste kansen
en last but not least het wegvallen van Squeeze 1 uit de hoogste reeks.
We zijn nu 4 wedstrijden verder en tijd om de tussenbalans op te maken.
Squeeze 1 heeft zijn visitekaartje afgegeven en getoond dat de afwezigheid
in ere-divisie slechts van korte duur zal zijn. Hubert, Eric en de De Roosconnectie prijken op een tweede plaats en hebben tegen de voornaamste
opponent voor de titel (BCOB III) een gelijk opgaande wedstrijd gespeeld (1713 en 14-16).
Eerste nationale is dit jaar sterk bevolkt met Squeezespelers. Maar liefst 3
viertallen treden aan op dit niveau. Squeeze 2 (Greet De Grave & Co) moest
de eerste twee wedstrijden “de wei” in voor een broedermoord. Eerste
wedstrijd tegen Squeeze 1 en de daaropvolgende match tegen Squeeze 3. De
eerste wedstrijd werd eervol doch met verlies afgesloten, de tweede wedstrijd
eindigde in evenwicht (20-10 verlies en 11-19 winst). Vervolgens kregen ze
Riviera I voor de kiezen (15-15 en 20-10). De komende weken worden er
ongetwijfeld punten gesprokkeld tegen de ploegen die zich in de
rangschikking in dezelfde regionen ophouden.

Squeeze 3 is zonet al even aan bod gekomen. Na een goed begin kregen zij
de nummers 1 en 2 van de rangschikking voor de kiezen. Dit was een iets
minder succesvolle passage, maar nu die klip werd genomen, ligt de weg
naar de punten helemaal open.
In tweede nationale zitten alle ploegen nog zeer dicht bij mekaar, al heeft
West Limburg al een kleine kloof geslagen. Squeeze 4 (kapitein Norbert
Fornoville) zit nog in het peleton. Hier is nog niets gebeurd.
Derde nationale dan. Hier zijn 2 viertallen actief. Squeeze 5 met Lieven De
Schepper kende een ongelukkige start met een 25-5 nederlaag tegen een
weliswaar autoritaire leider na 4 speeldagen UAE. Nochtans hebben Lieven en
zijn companen zich onmiddellijk hersteld en orde op zaken gezet. Na de
successen die onder andere Lieven en Els in het begin van 2007 hebben
behaald kunnen we hier nog heel wat moois verwachten.
Squeeze 6 onder aanvoering van Herman Dewael nam een mooie start met
een gelijkspel en een overwinning. Echter, de volgende 2 wedstrijden gingen
verloren waardoor zij op een voorlaatste plaats prijken. Het vertrouwen in
eigen kunnen zit er echter goed in want de kapitein maakt zich sterk dat de
eerst- volgende wedstrijd tegen de laatst geklasseerde een berg punten zal
opleveren en aangezien alle ploegen onderaan op enkele punten van mekaar
gerangschikt staan, is nog alles mogelijk.
Squeeze 7 (Jackie Sarteel en maten) kende vorig seizoen wat pech en een
haalbare titel en promotie gingen verloren. Dit jaar werd onmiddellijk orde
op zaken gesteld en prijken zij bovenaan in de klassering. Als je de
uitslagen bekijkt die zij hebben behaald in de eerste 4 matchen dan is het
duidelijk: wie kampioen wil worden in Liga 1 C moet voorbij de onzen !
Onze voorzitter inspireert zijn collega’s tot goede prestaties. In Liga 1F staan
zij op de derde plaats met slechts 10 punten achter leider Riviera. Wetende
dat zij slechts 1 nederlaag moesten incasseren en de andere 3 wedstrijden
autoritair winnend afsloten, zijn wij benieuwd naar wat de komende weken
gaan brengen.
Squeeze 9 is na de promotie van vorig jaar gewoon op zijn elan aan het
doorgaan. Hugo en de youngsters namen een vliegende start door 3
overwinningen op rij te laten optekenen met duidelijke winstcijfers (19-11,
25-0 en 25-3). De boog kan echter niet altijd gespannen staan en na een wat
ongelukkige 4e wedstrijd werd het 13-17. Niet getreurd. Met een tweede
plaats op 2 punten van de leider zijn de vooruitzichten nog steeds
schitterend.
De tussenbalans oogt zeer positief. Weinig ploegen met zorgen, een aantal
ploegen duidelijk op kop en een ander deel dat de leiders het vuur aan de
schenen legt. De club zal in kosten vallen wanneer op het einde van het
seizoen alle kampioenen moeten gevierd worden. Maar ja, dat van die beer
en zijn vel…

Wat zenuwen met een mens kunnen doen
Een competitiestart is net als de eerste schooldag. Je bent bloed zenuwachtig
en hoewel je de school kent, ontmoet je toch nog altijd nieuwe gezichten.
Zeker als je plots naar een hogere cyclus mag, lees in bridgetermen: een
reeks hoger mag gaan spelen. Wat dit met een mens kan doen toont
onderstaand verhaal, overkomen aan de voorzitter van Cercle Liège die
Squeeze 6 partij moest geven op de eerste competitiedag.
Vorig seizoen werden onze Waalse broeders kampioen in Liga 1 en 29
september werd toen al in alle agenda’s opgetekend als de grote dag: voor
het eerst spelen in 3e nationale. En dan nog tegen een ploeg aan de andere
kant van het land: Antwerpen. Hier is maar 1 weg naar het succes: een
professionele aanpak. De voorzitter, wie anders, nam hierin het voortouw en
liet niets aan het lot over. Stap 1 in het plan was ervoor te zorgen dat de
zenuwen onder controle bleven en de reis naar Antwerpen zonder obstakels
kon plaats vinden.
Daarom had hij de avond voor de wedstrijd de reisroute uitgetekend,
opgezocht via Mappy op het internet, de weg netjes uitgeprint en met de
vrouw des huizes doorgenomen. Het argument dat de wagen was uitgerust
met een GPS-systeem kon de voorzitter niet van zijn plan afbrengen dat je op
alles moest voorbereid zijn: lang leve de wegenkaart !
Er werd na gezamenlijk overleg gekozen om via Brussel te rijden omwille van
de statistische kans op minder ongelukken en/of files. Vervolgens werd het
uur van vertrek met 30 minuten vervroegd om het zoeken naar parkeerplaats
aan Squeeze te kunnen ondervangen.
De avond voor de wedstrijd ging de wegbeschrijving netjes onder het kopkussen en na een zalige nachtrust brak dan het grote moment aan.
De voorzitter achter het stuur kon eindelijk de vruchten plukken van zoveel
professionalisme. Hij loodste zijn team recht naar Squeeze. Aangekomen in
Antwerpen kregen zij echter de indruk dat parkeerplaats zoeken helemaal
geen probleem bleek, hoewel onze Luikse vrienden zich afvroegen hoe
iemand ertoe komt om een bridgelokaal op die plaats te openen, gewoon in
een particulier huis.
Ramp oh ramp …… de voorzitter had in al zijn ijver het adres van kapitein
Herman Dewael van het internet gehaald in plaats van dat van de club.
Hilariteit alom, bellen naar de club (gelukkig werd de gsm uitgevonden) en
met een half uurtje vertraging kon de wedstrijd starten of hoe een goede
voorbereiding toch geen garanties biedt!

Oplossing puzzel:
 Zuid speelt ♦9 voor en of West dekt of niet
 Zuid maakt slag 2 met ♦V of west dekt of niet
 Zuid speelt ♥klein getroefd met ♠6
 ♦A wordt gespeeld in Noord en Zuid gooit ♣A af
 Oost moet ♣3 voortroeven
 Zuid troeft boven en maakt automatisch ♠AV
Schaal Cleiren ofte Ladies Night
We kennen ze allemaal heel goed … de Schaal Albert Cleiren … een zeer mooie
wisseltrofee die gewonnen kon worden na het zegevieren in een tornooi gespreid
over meerdere speeldagen. Dit tornooi dat door de jaren heen een klassieker werd
binnen de club, werd later omgevormd tot een echt specialleke van onze club … de
Ladies Night … een viertallenwedstrijd. Waarbij elk viertal verplicht moest bestaan
uit 1 dame-ploegkapitein die een team vormde met 3 heren. Door de jaren heen is
dit wel een beetje vervaagd waardoor de laatste jaren we wel eens ploegen zagen
waarin meerdere dames zaten.
Ja ik weet het … volgens sommigen moet het Lady’s Night zijn, en weer anderen
zeggen dat weer dat het Ladys Night moet zijn. Maar … ik schrijf … dus ik heb
gelijk … en ik zeg dat het Ladies Night is.
Waarom? Wel met een eenvoudig ezelsbruggetje begrijpen jullie snel mijn
redenering : er zijn toch meerdere dames en het is 1 avond … dus … Ladies Night.
Nog niet overtuigd? Wel lees dan volgende alinea. Maar ben je wel overtuigd, dan
mag je die gerust overslaan.
dame = lady en dames = ladies
nacht = night en nachten = nights
En de opmerking van “ja maar eigenlijk moet het avond zijn” ... zeg nu zelf … Ladies
Evening … dat klinkt toch niet … of wel soms? Dus Ladies Night of Schaal Cleiren …
je mag kiezen!
Zoals jullie ondertussen allemaal zelf kunnen vaststellen is het programma van ieder
van ons heden ten dage zo goed gevuld dat wij als bestuur echt wel moeten
uitkijken om een zo mooi en aangenaam mogelijk clubagenda op te stellen.
Programma waar wij zoveel mogelijk leden aan kunnen en willen laten deelnemen.
Maar ook niet-leden willen wij graag naar onze club zien komen. En dus werken wij,
niet alleen binnen het bestuur, maar ook verschillende van onze “gewone” (als wij
ongestraft dit woord mogen gebruiken) leden van onze club achter de schermen,
met man en macht om de weg naar onze club aan elke bridger zo goed mogelijk
open te leggen én te houden. … en zo hoorden en zagen wij dat de oude formule
van onze Schaal Cleiren ofte Ladies Night aan vervanging toewas. Afschaffen van
het evenement was evenwel uit den boze … hoe kan je als club daar nog maar aan
denken … en zo ontstond dit jaar de huidige formule van het eendags
herdenkingstornooi Schaal Albert Cleiren ofte Ladies Night. Met nog steeds aan het

roer … Mevr. Pepi Cleiren … die echter gezien haar jeugdige leeftijd het werk zou
overlaten aan haar vertrouwelingen, die dit gekende maar verouderde
regelmatigheidscriterium tot een succesvol eendagstornooi-herdenkingstornooi
dienen te maken, waarbij terug wordt gegaan naar de oorspronkelijke samenstelling
van de viertallen, zijnde
1 dame met 3 heren … no exceptions. En wees eerlijk … haar crew is er perfect in
geslaagd om onze Club de Squeeze vol te laten lopen voor dit unieke evenement in
de bridgewereld. We hadden dan ook deelnemende teams vanuit Nederland, van
over het water, vanuit onze hoofdstad Brussel … en ook vanuit verschillende andere
clubs uit onze eigen grootstad. Hoe hebben ze dit toch klaargespeeld?
We moeten ze natuurlijk niet aanbidden … maar wees eerlijk … het is toch
fantastisch als je op zulk een tornooi mag spelen tegen bridgers uit de hoogste
reeksen die samen een gezellig ploegje vormen rond een dame om, in de eerste
plaats een gezellige bridgenamiddag te hebben? Maar de eerlijkheid gebied ons te
zeggen dat sommige dames toch wel een ploegje hadden samengesteld met de
hoop dit gezellig evenement zegevierend te kunnen afsluiten … want het is en blijft
toch nog altijd een drive die competitief wordt georganiseerd. Dank natuurlijk ook
aan onze twee Nederlandse teams waarvan een viertal mee op het podium mocht na
afloop. Het niveau was hoog … de sfeer was perfect.
En zoals reeds eerder gezegd … we hadden een perfecte gastvrouw die aan ieder
van het zegevierende viertal een persoonlijke trofee schonk om daarna alle
deelnemers te vergasten op warme en koude hapjes, die zo goed als perfect waren.
Maar wie had van onze leading Lady Pepi Cleiren anders verwacht … onze club had
weerom een tornooi met alleen maar winnaars … niemand die zich als een verliezer
voelde! Wat kan bridge toch mooi zijn als een club zo’n evenement mag
organiseren!
Ach ja … misschien voor de goede orde nog even de uitslag vermelden (merk op :
het kleine verschil tussen de eerste en de tweede … of vergis ik mij en had ik moet
zeggen tussen de eerste en al de rest?) :
1. Els Toutenel – Raf Vermeiren – Steven De Donder – Vincent Gaillard
2. Annemie Hardeman – Danny Vervoort – Kenny Van Hove – bob Yseboodt
3. Marga Bos – Thom van Hoof – Mark van Zandbeek – Ton Henken
4. Katrien Berbers – Georges Keldermans – Alon Amsel – Tom Cornelis
5. Nicole Nierinck – Guy Bockland – Willem Devisschere – Johnny Schalkx
6. Simonne Kockx – Walter Kockx – Luc De Puydt – Maurice Bonne
7. Muriel Evens – Naty Wien – Raymond Evens – Sylvain Wajsberg
8. Ria Bogaerts – Tim De Roos – Mich Maes – Nic Van Den Bergh
9. Pepi Cleiren – Steve De Roos – Guy De Deken – Lieven De Schepper
10. Jackie Sarteel – Jacques Van Roosendael – Jean Glenisson – Joost Penninck
11. Luce Holemans – Arie Sellinck – Dirk Weyler – Miel Oosters
12. Lisette Berghts – Frank Block – Jules Hendrickx – Georges Vanauytruyve
13. Greet De Grave – Chris Somers – Jo Govaerts/Johan De Grave – Hubert Janssens
14. Griet Van der Meer – Pierre Van De Velde – Willy Vanderborcht – Henri Van De Velde
15. Jacqueline Groenewoudt – Marius Wierckx – Rien Eversen – Alex Van Der Harst
16. Agnes Michielsen – Peter D’Hoine – Wim Heukels – Henri Rooze

306
201

175

216
210
198
190
185
174
172

167
137

Ja … je hebt het goed gezien … er zijn er met meer punten die lager staan
geklasseerd dan anderen … maar voor de uitleg daarvoor moet je bij ons aller
Herman De Wael zijn, die je de perfecte toelichting hiervan zal geven. Vergeet
immers niet dat je in poules hebt gespeeld waardoor zoiets mogelijk is. Maar
nogmaals … voor details … raadpleeg Herman ... die trouwens dit tornooi in
perfecte banen heeft geleid. Maar had je anders verwacht?

151
192
109
94

Proficiat Herman, dank je Alexandra voor de goede werking van de bar (zoals we
gewend zijn) en dank je Pepi dat je dit tornooi weerom aan ons hebt aangeboden.
En het bestuur … tja die worden betaald om te werken en te doen wat de leden
vragen. Doe zo voort … die koffie en die pint die je op rekening van de club mag
drinken op de vergaderingen zijn een welbesteed loon voor jullie inzet.

Groot tornooi Squeeze
Ondanks de perfecte datum en de perfecte lokatie, toch geen
overdonderende opkomst. 24 tafels is toch echt wel te weinig voor zo’n
evenement. Na een woordje van de voorzitter konden de vijandelijkheden
beginnen.

Maar zoals het op wapenstilstand gebruikelijk is, geen messen op tafel
gevonden, Herman had geen werk, het appeal comittee dus ook niet,
iedereen gelukkig dus.
De gelukkigsten waren Alon/Patrick Bocken, Hubert/Chris en Steve/Steven.
Of misschien was het toch geen kwestie van geluk, maar van de juiste kaart
op het juiste moment leggen.

