
Afscheid van de Leopoldstraat met spetterende bridge en apres-

bridge 
 

Woensdagavond 27/6 was het zover: de laatste clubavond van Pieterman in 

de Leopoldstraat. Na 23 jaar (!) verhuist de bridgeclub naar de zaal Ons 

Huis in de Goudbloemstraat.  

Maar niet zonder een laatste feestje in de Leopoldstraat. Maar liefst 26 

paren deden mee aan het laatste clubtornooi. En daarmee was het nog niet 

gedaan. Heel wat volk kwam na het tornooi om de laatste apres-bridge aan 

de oude toog nog mee te maken. 

 

En dan de bridge. Voor de gelegenheid speelden Eric en ik nog eens 

samen. Ik weet niet of het erom gedaan was, maar ook de laatste spellen 

waren spetterend. Geniet mee: 

 

Je raapt als deler de volgende leuke collectie op: 

- T8 A86432 ADB92 
Je opent 1R, linkertegenstander past, partner biedt 1ZT en 

rechtertegenstander dubbelt (infodubbel op ruiten). Goed nieuws, partner 

heeft minstens 7 kaarten in de mineurs (want max 3 kaarten in elke 

majeur omwille van zijn 1ZT antwoord). Als daar wat mineurpunten bij 

zitten, moet een mineurmanche of zelfs slem mogelijk zijn. Om je mooie 

hand te tonen, bied je 3K. 

Linkertegenstander biedt nu 3S en partner steunt je met 4K. Al denkend 

hoe het nu verder moet (5K of doe je nog een ambitieuze slempoging?), 

verrast de rechtertegenstander met 6H.  

6H! Je was zelf aan slem aan het denken, wat is dit nu!? 

Als hij gelijk heeft dat 6H maakt, is 7K een goede redder. Maar met 2 

azen en een mogelijkheid om schoppen te kopen, zijn er toch kansen om 6H 

down te spelen, dus je past maar en dat doet de rest ook. 

Oost  Zuid  West  Noord   
1R  pas  1ZT  dbl 
3K  3S  4K  6H 
pas  pas  pas 
Na dit verrassende biedverloop mag je uitkomen. 1 van je azen uitkomen 

en verder zien lijkt logisch, maar laten we even nadenken over de  

bieding. Rechtertegenstander had dus blijkbaar niet zomaar een 

infodubbel, maar een (hele) sterke hand met mooie harten. Ongetwijfeld 

heeft hij ook schoppensteun want ze hebben minstens 10 schoppens samen 

(partner heeft er max. 3). Verder gelooft rechts dat hij maar 1 

verliezer heeft. Zou het kunnen dat hij slechts 1 mineur-kaart heeft? In 

dat geval gaat het contract niet down als we enkel die slag maken. Als 

hij echter 1 klaveren heeft en partner klaverenheer, is er een 

mogelijkheid om 2 slagen te maken. Als we klaveren kunnen spelen en 

partner maakt de slag, kan die schoppen spelen die wij kunnen kopen. De 

kans dat partner klaverenheer heeft, is er zeker want hij heeft 4K 

geboden. Dat partner dan schoppen moet spelen, zal heel duidelijk zijn 

want waarom zouden we anders onder een aas uitkomen! 

Maar dan moeten we wel dus onder een aas uitkomen, terwijl we er zelf 2 

hebben en we maar 2 slagen moeten halen. Toch wel spannend, maar gezien 

bovenstaande redenering waarschijnlijk de beste kans op down. Ik beslis 

dus ervoor te gaan en leg met bonzend hart een kleine klaveren op tafel. 

Zie voor het hele spel op de volgende bladzijde. 

 

 

 



Zo zat het spel: 

Board 1 

East Deals 

E-W Vul 

♠ K Q J 9 6 

♥ A K Q J 7 5 4 

♦ — 

♣ 4 
 

♠ 10 3 

♥ 9 6 2 

♦ Q J 5 

♣ K 10 8 7 3 
 

 

 

N 

W 
 

E 

S 
 

 

♠ — 

♥ 10 8 

♦ A 8 6 4 3 2 

♣ A Q J 9 2 
  

 

♠ A 8 7 5 4 2 

♥ 3 

♦ K 10 9 7 

♣ 6 5 
 

6 ♥ by North 

Eric neemt klaverenheer, fronst zijn wenkbrauwen en speelt dan maar 

schoppen terug: gekocht en 1 down. Wat een spel! 5K is slechts 1 down 

doordat de ruiten slecht zitten. De tegenstanders kunnen 6S maken en 6H 

kon dus enkel door deze verdediging down. 

Ook het volgende spel was spannend en de moeite om volgen. 

Board 2 

North Deals 

Both Vul 

♠ 10 9 2 

♥ A 

♦ A 10 9 7 4 3 

♣ K 5 3 
 

♠ K 6 4 

♥ K 10 

♦ — 

♣ A Q J 10 9 7 4 2 
 

 

 

N 

W 
 

E 

S 
 

 

♠ A Q J 8 7 5 

♥ 9 8 7 3 2 

♦ 6 

♣ 8 
  

 

♠ 3 

♥ Q J 6 5 4 

♦ K Q J 8 5 2 

♣ 6 
 

5 ♦× by North 

Hoewel er iets voor te zeggen is om te openen met de noord, oost en 

zuidhand, begon de bieding kalm met 3 passen. Eric in west opende met 

1K, er werd 1R tussengeboden, ik bood 1H (wat schoppen beloofde) en zuid 

steunde naar 3R. Tot zo ver het rustige bieden, want Eric bood hierop 5K 

en noord dubbelde.  

5K is gemaakt want noord maakt enkel klaverenheer en hartenaas. Zuid 

komt nooit aan slag om harten te spelen die noord zou kunnen kopen. 

Maar op 5K gedubbeld was het bieden nog niet gedaan. Zuid nam de prima 

beslissing door hierop nog eens 5R te bieden wat ik dan weer dubbelde. 

Ook 5R is echter simpel gemaakt. Behalve schoppenaas en klaverenaas gaan 

er geen andere slagen verloren want zuid kan alle zwarte kaarten daarna 

kopen en noord kan alle harten kopen. 

Een spel waarin beide partijen 11 slagen in een kleur kunnen maken! 

De volledige bieding: 

Noord  Oost  Zuid  West   
pas  pas  pas  1K 
1R  1H (sch) 3R  5K 
dbl  pas  5R  pas 
pas  dbl  pas  pas 
 

 



En dan kwam het allerlaatste spel van de Leopoldstraat. 

Dirk Lemaitre legde voor de grap al even 7ZT als eerste bod op tafel. 

Wist hij veel dat de kaarten van de tegenstanders hierbij in de buurt 

zouden komen! 

Dirk zette de 7ZT al knipogend terug en paste, Eric opende met 1H (5-

kaart) en Viviane paste. Mijn kaart was: AB93 AH6 A874 T5 
Een klassiek probleem. Moet ik met deze sterke hand direct de fit tonen 

zodat mijn partner mijn hand kan opvragen of moet ik eerst een andere 

kleur tonen om meer te weet te komen van partners hand? 

Ik besloot tot het laatste en begon met 1S. Partner bood nu 2R. 

Interessant, nu hebben we reeds een dubbele fit. Ik bood dan 3K (4de 

kleur conventie). Nu dacht Eric even na en bood 4ZT. Wat betekent dit? 

Blijkbaar vond hij geen ander kleurbod, dus dat betekent dat hij geen 

extra distributie kon tonen (dus geen 6-k harten, of 5-kaart ruiten, of 

4-kaart klaveren of 3-kaart schoppen). Maar ipv 3ZT bood hij 4ZT dus hij 

moest 17-19 punten hebben. Dat we genoeg punten voor de slem hadden was 

dus duidelijk, maar hadden we ook 13 slagen? En in welke fit? 

Vragen die ik niet meer via de bieding kon stellen. Ik kon alleen nog 

het eindcontract beslissen en hopen dat het juist was. 

Ik dacht even na en Dirk keek mij nog eens aan van ‘ik heb het toch al 

laten zien wat je moet bieden’. Een 4-4 fit geeft soms een extra slag 

ten opzichte van een 5-3 fit. Als we in ruiten spelen, en we alle ruiten 

en harten punten hebben, kan er bijv een klaveren in mijn hand 

verdwijnen op de harten bij Eric waarna ik eventueel 1 klaveren kan 

kopen als dat nodig is. Op de ruitenkleur kan er nooit een loser weg als 

we in harten spelen. Om op de laatste gift toch nog een knal te geven en 

niet gewoon 6ZT te spelen met 34-36 punten, koos ik daarom voor 7R. 

Board 3 

South Deals 

E-W Vul 

♠ K Q 7 5 

♥ 7 5 3 

♦ 6 2 

♣ 9 6 4 3 
 

♠ 6 

♥ Q 10 6 4 2 

♦ K Q J 3 

♣ A K Q 
 

 

 

N 

W 
 

E 

S 
 

 

♠ A J 9 3 

♥ A K 8 

♦ A 8 7 4 

♣ 10 8 
  

 

♠ 10 8 4 2 

♥ J 9 

♦ 10 9 5 

♣ J 7 5 2 
 

Een goede beslissing maar niet de beste want er waren met de harten en 

ruiten 3-2 gewoon 13 slagen van top. 

Ik had het nog zo voorgedaan, was Dirk’s zuchtende commentaar na het 

spel. Koen Grauwels liet tijdens de apres-bridge zien hoe hij en Wim wel 

7ZT hadden geboden. 

1H – 2K (natuurlijk of hartenfit) 

2R – 3H (fit en slempoging) 

4ZT – 5K (1 of 4 azen van de vijf)  

5R – 6H (4azen) 

7ZT – pas 

Wim besloot wel zijn hartenfit te tonen. Koen kon met zijn mooie hand 

azenvragen en had aan 3 keycards (hartenaas, hartenheer en ruitenaas en 

schoppenaas simpel 13 slagen tellen). 

Ik bedacht achteraf dat vooral mijn 3K geen handig bod was. Als ik toen 

4R had geboden om mijn fit te tonen, had Eric mijn azen en heren kunnen 

opvragen en ook 7ZT kunnen bieden. 


