
De kerststop in de zaterdagcompetitie 
 

De zaterdagcompetitie ligt even stil tot 12/1/2019. 
Er zijn reeds 8 wedstrijden van de 14 afgewerkt. Tijd voor een kleine update van de Pieterman 
carrés die in Nationale uitkomen. 
 
Pieterman 1 is het seizoen rampzalig begonnen met 3 nederlagen. Daarna heeft de ploeg zich 
echter schitterend herpakt en afgelopen zaterdag namen ze revanche voor de 1ste nederlaag door 
in hun eigen Brugge Chaver te kloppen met 17,78-2,22. 
Een mooi geboden slem uit die wedstrijd met commentaar van Koen: 

 

 

• Wim opent 1H.  
• Ik bied 2C, dat is invite+ met 3cH of echte 

Klaveren. Mijn bedoeling is om daarna 2S 
reverse te bieden. 

• Wim 2H 
• Ik beslis nu om mijn 4cS niet te tonen en de 

bieding duidelijk te maken met 3H: H-fit en slem 
interesse. 

• 4H bij Wim zegt dat hij zeer minimaal is 
• Op 4NT RKC voor harten geeft Wim 2 azen 

zonder Harten Q 
• Op 5NT dat vraagt welke heer Wim nog heeft, 

geeft Wim 6D om ruiten H aan geven. 
• Ik kan nu 13 waarschijnlijke slagen tellen en bied 

7H. Chaver eindigt in kleine slem. 

 
Door de grote overwinning staat Pieterman 1 op de tweede plaats in 2de nationale B op slechts 
enkele punten van de leider. 
Pieterman 2 heeft dit seizoen al 7 keer gewonnen, zij het vaak met slechts een paar imps verschil. 
Ook de laatste wedstrijd van 2018 ging gewonnen en volgend spel bracht daar toe bij. 

In de gesloten zaal bood de tegenpartij flauw tot 4S en maakte dat met een 
overslag. Louisa en Erik boden terecht tot 6S en Louisa kreeg klaverenuitkomst. 
Met de schoppen rond is er geen probleem, maar toen ze een schoppen van tafel 
speelde, volgde oost niet! De schoppen zaten dus 5-0.  
Even slikken, maar Louisa panikeerde niet. Ze zag dat er 13 slagen waren (4 
schoppen, 3 harten, 2 ruiten en 4 klaveren) en dat west dus een slag mocht kopen. 
Via de snit op schoppendame speelde ze daarom 4 keer schoppen: zodat enkel 
west nog 1 troef overhad. Vervolgens speelde ze hartenheer, stak over in klaveren 
en speelde nog 2 hoge harten. Dan volgde ruitenheer en de 2 klaverenslagen in 
zuid. West kon wel 1 slag kopen, maar dat was de enige slag voor de tegenpartij. 
6S dus gemaakt en grote winst op het spel i.p.v. mogelijk verlies door het slechte 
zitsel. Zie op volgende pagina voor de hele verdeling. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Het volledige spel: 

 
 

Na 8 wedstrijden staat Pieterman 2 op een 2de plaats maar wel op ruime afstand van de leider uit 
Charleroi. 
 
Pieterman 3 die vorig jaar naar de nationale reeks gepromoveerd is, doet het niet slecht. Hoewel 
het 7de staat, staat het slechts enkele punten achter op de 6de en ook de 4de en 5de staan nog in de 
buurt. Een paar goede matchen in 2019 zullen evenwel nodig zijn om in de nationale reeks te 
blijven. 
 


