
Beste Pieterman, 
 
 
Er is alweer heel wat gebeurd, tijd voor een nieuwe nieuwsbrief! Ik informeer jullie graag 
over de volgende onderwerpen:  
 
Update nieuwe lokalen 
11 november & test op vrijdag 
toernooi tijdens D&D 
Aanpassing spelregels 
 
 
Dat het spannende tijden zijn ivm het lokaal van onze club, dat weet u al. Zoals we ook in 
vorige communicaties lieten weten is het plan om te verhuizen naar Ons Huis 
(kaboutermansstraat 2, Leuven op het kruispunt met de goudbloemstraat) het meest 
concrete. In de afgelopen weken is dit weer wat concreter geworden na een paar 
constructieve gesprekken met zowel de Deken van Leuven als de toneelvereniging die hier 
soms gebruik van maakt. Er is nog niets getekend en we kunnen en willen dus ook nog niet 
spreken van een zekerheid, maar het is ook geen geheim dat het positief evolueert richting 
Ons Huis.  
Ondertussen blijven we parallele pistes volgen. Er is zijn nog een drietal andere 
mogelijheden, allen met hun voor- en nadelen. We leggen alles op tafel en zoeken vooral te 
voldoen aan de volgende eisen: ligging zo dicht mogelijk bij het centrum, vlot bereikbaar met 
openbaar vervoer, voldoende groot, betaalbaar, parkeermogelijkheden, exclusief gebruik 
door onze club, een toog, geen of niet teveel trappen, … 
We zullen nooit volledig aan alle eisen kunnen voldoen, maar we trachten zo goed als 
mogelijk een waardig alternatief te realiseren voor het lokaal waar we momenteel in zitten. 
 
 
Binnen een drietal weken is het 11 november en dan gaat het Swiss paren toernooi door in 
onze club. De website geeft meer praktische informatie. Ik verwacht dat niet iedereen weet 
wat een Swiss toernooi inhoudt, vandaar een woordje uitleg. In het geval van een Swiss 
toernooi ontvangt u geen loopkaart zoals gebruikelijk. Enkel de eerste twee ronden liggen 
vast tegen wie u speelt, nadien speelt u tegen een paar dat op dat moment ongeveer even 
goed als u gepresteerd heeft. De twee sterkste spelen dus aan tafel 1 tegen elkaar, de 
nummers 3 en 4 aan tafel 2, enzoverder. Na elke ronde wordt er een nieuwe tussenstand 
berekend en opnieuw zal u een tafel toegewezen krijgen waar u een tegenstander zal vinden 
die ongeveer hetzelfde tussenrestulaat als uzelf heeft, maar natuurlijk nooit 2x dezelfde 
tegenstander.  
Het is een toernooi met veel fun omdat het eens iets ander is dan anders en ook de 
ondertittel van hoffelijkheidstoernooi vinden we heel belangrijk. We hopen dat u een 
partner onder de arm neemt en u zich inschrijft voor dit leuke toernooi.  
De organisatie ervan is een uidaging en omdat het soms eens mis kan lopen beslisten we om 
een proef-toernooi in te richten volgens de Swiss formule die ik hierboven uitlegde. Deze 
test zal doorgaan op vrijdagavond 27 oktober. Een butleravond niet volgens de gewone 
formule, maar wel volgens Swiss te spelen. De test kan natuurlijk pas succesvol zijn als er 
voldoende volk is om mee te testen! Daarom maak ik graag wat reclame om allen 
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vrijdagavond 27 oktober te komen spelen en eens kennis te maken van bridge volgens een 
Swiss formule! 
 
De Demer en Dijle competitie is van start gegaan, en met 13 paritciperende ploegen kunnen 
we enkel van een succes spreken. De organisatie van deze trofee is een team van vier 
personen uit onze club en van bridgeclub ’t Begijntje. Het bestuur wil hen een pluim geven 
voor het leuke initiatief en hoopt op een vlot verder verloop. Enkel jammer dat we een 
oneven aantal ploegen zijn. Mocht er nog iemand zin hebben om mee te doen en dus de bye 
op te lossen, graag dan even contact opnemen met de organisatie van D&D. Dit kan best via 
demer.en.dijle.bridge@gmail.com   
Voor de duidelijkheid; tijdens de donderdagavonden wanneer de D&D trofee doorgaat is er 
geen parentoernooi! De volgende datum is 2 november. 
 
 
Ik sluit af met informatie omtrent de nieuwe spelregels. De denksport bridge is 
internationaal en er zijn dus internationale spelregels die af en toe bijgeschaafd worden. Zo 
zijn er recent een paar technische aanpassingen geweest en we willen u hier graag van op de 
hoogte brengen. In bijlage van dit schrijven vindt u een samenvatting van de belangrijkste 
aanpassingen. Dit enkel ter info, want wereldschokkend zijn de aanpassingen niet. U zal ze 
niet merken in de praktijk. Het is een beetje zoals de grondwet, ook deze worden we 
verondersteld integraal te kennen. 
 
 
Zo, bij deze bent u weer helemaal mee wat het nieuwe lokaal betreft, heb ik u hopelijk 
kunnen overtuigen komende vrijdagavond de Swiss formule uit te testen en bij uitbreiding 
het groot toernooi van 11 november mee te doen! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Pieter Vanparijs 
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