
3 viertallen van Pieterman kampioen! 

Driewerf hoera! Pieterman kan dit jaar maar liefst 3 viertallen vieren die kampioen 
gespeeld zijn in hun reeks. 

Pieterman 7 werd kampioen in Liga 2F en stijgt zo naar 1ste Liga. 

Speelden mee voor Pieterman 7: Craenen Marc, Vandebeek Guido, Buelens Karel, 
Collard Jean-luc, Decuyper Frans, Fastenaekels Herman, Gijsemberg Roland, Wuyts 
Frans, Zwijsen Jack 

Ze waren de competitie nochtans rampzalig gestart met 15 vps uit 2 matchen 
waardoor ze toen al 30 vps dus meer dan 1 match achterstonden. Nadien volgden 
echter 12 wedstrijden zonder nederlaag. De laatste 3 matchen scoorden ze bijna de 
maximale punten (25, 25, 21) waarna de titel op de valreep gewonnen werd. 

 

Pieterman 1 werd kampioen in Nationale 2B en stijgt zo naar 1ste Nationale. 

Speelden mee voor Pieterman 2: Fastenakels Johan, De Hertog Dirk, Vanparijs Wim, 
Grauwels Koen, Vandereet Ben, Vandereet Piet, Vanparijs Pieter, Van Compernolle 
Dirk  

Ook Pieterman 1 begon de competitie niet goed. Na drie nederlagen op rij leek het 
dat ze eerder voor het ontlopen van de degradatie dan voor het spelen voor de 
promotie zouden spelen. Maar ook hier werd de rug gerecht en met nog 1 wedstrijd 
te gaan, stond de ploeg op de 3de plaats met maar een paar punten achter de 2 
eersten. Deze ploegen speelden de laatste wedstrijd tegen mekaar en na een 
formidabele overwinning van 20-0 op de laatste speeldag sprong Pieterman 1 alsnog 
over de 2 koplopers. 

Hieronder een uitkomst van wat één van de cruciale spellen zou 
blijken. Wat start je met volgende hand:  

 

De tegenstander was bang onder zijn heer 
uit te komen en startte met een troefje. Piet 
was dapperder en startte ruiten met de 
redenering dat als de ruitenslag niet 
ontwikkeld was voordat hij aan slag kwam 

met schoppenheer, het te laat zou zijn en de 
ruiten op de harten weg zouden gaan.  

Het volledige spel laat zien dat zijn redenering 
precies klopte. 

6S gemaakt in de ene zaal tegen 1 down in de 
andere, een dreun van 17 imps die de 
tegenpartij niet meer te boven zou komen. 

 



Toen 4 jaar geleden de ploeg van Pieterman 2 stopte, was het Louisa Henderickx die 
de ploeg onder haar vleugels nam en vond dat de jeugd er een kans moest krijgen. 
Zo speelden Ben Vandenbroeck, Joram Van Mechelen, Simon Beerten en Jens 
Jossaer het 1ste jaar mee. Een jaar later besloot ik dat de combinatie van een jong 
gezin, een job en bridgen in Erenationale niet meer werkte en ik keek er ook heel erg 
naar uit om samen met Caroline een bridgepartnership te vormen en de uitdaging 
van de competitie samen aan te gaan. Ik heb het mij nog niet beklaagd. We 
vervoegden de ploeg dus 1 jaar later toen Joram en Ben ermee stopten. Na vorig 
seizoen besloot Karel Aerts, de partner van Louisa met zaterdagcomptitie te stoppen, 
dus Louisa moest op zoek naar een nieuwe partner. Ze vond Erik Demeulemeester 
die dit jaar zijn rentree maakte in de zaterdagcompetitie. Simon en Jens besloten om 
na een sabbaticaljaar terug samen te gaan spelen. En zo werd Pieterman 2 door de 
volgende paren gevormd in hun missie in 3de Nationale D: Louisa Henderickx en Erik 
Demeulemeester, Simon Beerten en Jens Jossaer, Caroline De Muynck en Rutger 
Van Mechelen. Daarenboven was Eric Debus bereid om een paar keer in te vallen 
als we een speler tekort hadden.  

Zoals jullie in een eerder verslag konden lezen, was Pieterman 2 goed aan het 
seizoen begonnen met 4 overwinningen. Daarna volgde echter een zware nederlaag 
tegen het sterke Charleroi die we al voor het 3de jaar op rij in onze reeks 
tegenkomen. Dankzij 3 stevige overwinningen in de laatste wedstrijden van 2018 
stonden we terug mee in de kopgroep.  

In 1 van die wedstrijden beleefde Simon zijn droomspel. Hij kreeg volgende kaarten: 

 

Jens opende de bieding met 1♥, er werd 

1♠ tussengeboden, Simon bood 2♣ en links 

verhoogde naar 3♠.Jens bood nu 4♦ 

(natuurlijk). Met een bijna zekere bekende 
renonce schoppen bij partner (tegenstander hebben immers allebei veel schoppen 

en Simon heeft er 4) bood hij ineens 6♣! 

Dummy viel niet 100% mee maar de 
tegenstanders startten met schoppen die Simon 
kon laten lopen naar zijn hand. Nu kocht hij een 
schoppen in dummy en speelde 2 keer klaveren 
waarop beide tegenstanders 2 keer volgden. Er 
was nu nog maar 1 troef buiten en Simon begon 
aan de harten. Gelukkig moest de tegenstander 
die de laatste troef vasthad 3 keer volgen 
waardoor Simon al 1 ruitenverliezer kon 
weggooien. Er volgde een 4de hoge harten uit 

dummy die weliswaar gekocht werd, maar Simon kon zijn schoppenverliezer 
weggooien en verloor zo enkel 1 troef. Een wereld-920! 



De 1ste wedstrijd van januari gingen we op verplaatsing naar Namen dat ook 
vanboven stond en indruk maakte. Het werd een hardbevochten wedstrijd en mede 
dankzij volgende scherpe manche werd de wedstrijd licht gewonnen. 

Nadat west  2♥ muiderberg had gewonnen, 

vond ik dat ik in laatste positie met een 
gepast hand wel 2S kon bieden. Caroline 
gooide moedig ineens het gat vol en 

knalde 4S. De tegenstanders startten met een harten. 

Een scherp contract dat wat goed zou moeten zitten. Ik telde 6 
mogelijke verliezers in mijn hand (3 troeven, 2 harten en een ruiten). 
Omdat ik een harten in dummy wou kopen, begon ik met een harten te 
duiken. Er volgde een harten voor mijn aas en ik troefde een harten. Nu 
volgde een schoppen die voorgenomen werd met de aas in oost. Die 
volgde opnieuw schoppen, voor de boer en de heer. West speelde nu 
klaveren maar ik nam de aas, troefde een klaveren en haalde de laatste 
troef op die west had. Ik had tot nu enkel 2 schoppen en een harten 
verloren en zou mijn contract maken als ik de ruitenkleur zonder 
verliezer zou spelen. Dat was echter geen enkel probleem want ik had 
al veel informatie. West had voor zijn muiderberg 5 harten en 4 
klaveren. Daarenboven  had hij 3 schoppen getoond. Hij had dus enkel 

1 ruiten. Vol vertrouwen speelde ik dus ruiten naar de aas en ruiten naar de boer 
waarop west inderdaad niet meer volgde. Onder ruitenheer viel de dame en het 
contract was gemaakt. Het volledige spel 

 

In de volgende wedstrijd tegen Phenix 4 zat het serieus tegen. We boden een goede 
6H met volgende kaarten waarmee de tegenstanders in de manche bleven zitten: 

♠Axx ♥Axx ♦Axxx ♣xxx    ♠Hx ♥Hxxxx ♦x ♣AHDxx   

Als de troef 3-2 zit zijn er 12 gemakkelijke slagen. Je haalt alle troeven behalve 1 in 2 
ronden en speelde 3 keer klaveren en koopt indien nodig een klaveren. Je raadt het 
al, de troeven zaten 4-1 en het slem ging down. 

Op een ander spel probeerden Jens/Simon een slem waar tegenstanders de manche 
boden. Hier waren er 13 slagen, maar door de uitkomst en omdat de troeven niet 



vielen ontbrak een entree om alle slagen op te rapen in dummy. Daarom moest er 
beslist worden op de snit te spelen of op het vallen van de harten. Helaas verkeerd 
gekozen en opnieuw ging een kansrijk slem down. Gelukkig haalden we toch nog 
een paar punten deze match dankzij een manche die Jens binnenbracht.  

Een kansloze 3ZT, maar na de uitkomst van 
ruitenheer die Jens dook, gaven de 
tegenstanders hem een kansje door te 
switchen naar harten (onwetend over het bezit 
van ruitenboer door partner). Na de 
schoppenslagen gespeeld te hebben, volgde 
klaverenaas en klaveren op waarop west klein 
legde. Het sleutelmoment: speel je de dame in 
de hoop dat west klaverenheer heeft of duik je 
de klaveren hopende dat oost de heer nog 
bloot heeft? Jens koos voor het laatste en had 
zo 9 slagen. Aan de andere tafel opende de 

sterke hand met een 2♦ mancheforcing wat ik dubbelde voor de start. Hierdoor werd 

uiteindelijk niet 3ZT maar 4♠ gespeeld wat kansloos 2 down ging (Caroline startte nl 

met ruitenboer dus maakten we onze 2 ruitenslagen). 

Een pijnlijke nederlaag en op een slecht moment, vlak voor de topper tegen 
Charleroi. Maar we kregen wel direct de kans om punten terug te pakken in het hol 
van de leeuw. Door babysit problemen, stelden we onze luxe-invaller Eric Debus op 

en hij liet meteen zijn goudwaarde zien door een mooie 7♣ te bieden. Deze lag dicht. 

 
 
 
 
 
 
 

2♣: inverted minors, 4+k klaveren en 10+ pntn 

3ZT: 13-14 punten 

4♣: geïnteresseerd in 6♣ 

4♠: controle en dus ook geïnteresseerd 

4ZT: azenvraag 

5♠: 2 keycards van de 5 en troevendame 

Maar het moet gezegd, de punten die we die wedstrijd haalden kwamen vooral van 
Louisa en Erik die per se revanche wilden nemen op onze nederlaag in de 
heenmatch. Op volgende gift schatte Louisa de waarde van haar hand perfect in. 

Iedereen kwetsbaar, paste ze in 1ste hand. Erik opende 2ZT en 

Louisa bood 5♣ waar het bij bleef. 5♣ werd precies gemaakt. Aan 

de andere kant kwamen de tegenstanders er niet uit en legden 

aan in 6♣ wat 1 down ging. Charleroi werd verpletterd met een 

score van 19,64-0,34 en we stonden 1ste met nog 3 matchen te gaan. 



Lang konden we niet dromen van de titel, want de vorige match ging verloren en we 
stonden terug 3de. Op de voorlaatste speeldag speelden we tegen Westrand. 

Al op het 1ste spel werd het afspel van Erik 
op de proef gesteld door een slecht zitsel. 

Als je enkel de NZ handen bekijkt is 4♠ een 

goed contract. Neem je er de OW handen bij 
ziet het er hopeloos uit. West kwam uit met 
een ruiten voor de dame en de heer van 
oost. Die speelde ruiten terug. Shoppentien 
werd voorgespeeld en het goede nieuws 
was dat die hield, het slechte nieuws was 
dat west niet volgde. Met 5 troeven in oost 
was het verliezen van klaverenaas, een 
harten en een schoppen onvermijdelijk. Erik 
nam nog een keer de schoppensnit en 
speelde klaverendame die west nam met de 
aas. West speelde klaveren terug voor de 

boer. Vervolgens stak Erik over naar hartenheer en speelde klaverenheer van tafel. 
Doordat Erik overgestoken was in harten en door de bieding via zwakke 1ZT had 
oost geen idee of de leider nog een klaveren had. Daarom durfde ze niet kopen en 
gooide ze een harten weg. En ook de volgende klaveren durfde ze niet kopen. Nu 
was het gemaakt want Erik vervolgde met harten. Oost had nu geen harten meer 
maar het hielp haar niet. Als ze kocht legde Erik een kleine harten en toen ze niet 
kocht maakte Erik hartenaas, ging eruit met een kleine harten en maakte de laatste 2 
slagen met schoppen AD. Aan de andere tafel kocht Caroline de klaveren de 3de 
ronde en ging het contract dus kansloos 1 down. Ook de rest van de match werd er 
beter afgespeeld en tegengespeeld en de wedstrijd werd zwaar gewonnen. Onze 2 
concurrenten Phenix en Namur hadden in de onderlinge match gelijkgespeeld en 
ineens stonden we 8 punten voor met nog slechts 1 match te gaan. De putsch was 
gepleegd. 

Maar nog waren we er niet. Er stond nog een match op het programma. De opdracht 
was duidelijk: een lichte overwinning zou ervoor zorgen dat we niet afhankelijk waren 
van de resultaten in de andere wedstrijden en zeker kampioen zouden zijn. Tegen 
Hornu, de laatste in de stand zou dat in principe geen probleem mogen zijn. Maar zo 
een wedstrijden zijn vaak de gevaarlijkste. We speelden uit, wat betekende dat we 
de verre verplaatsing naar een dorpje achter Bergen, bijna aan de Franse grens 
maakten. We kwamen terecht in de parochiezaal van het dorp, wat naast bridge ook 
vaak voor trouwfeesten gebruikt wordt en andere activiteiten. In elk van de 2 aparte 
lokalen stond slechts 1 bridgetafel opgesteld, een raar zicht in zo een grote ruimtes. 

De 1ste helft ging moeizaam. De tegenpartij scoorde met een paar merkwaardige 
acties. Zo vonden ze tot 2 keer toe niet een fit maar ze maakten hun ZT-contract 
waar wij downgingen in ons majeurcontract. En na de bieding 1ZT – 3ZT werd er met 
een dubbelton gestart waarna ik down ging omdat de partner in die kleur een 6-kaart 

had! Gelukkig maakte Caroline ondertussen een 4♥ met 4 topslagen buiten en 

stonden we alsnog een paar punten voor. 



De 2de helft zaten we al snel in een zetel na een mooie teamprestatie op volgend 
spel.  

Nadat ik de bieding geopend had met 1♣ 

en er 1♦ werd tussengeboden, zette 

Caroline haar aversie voor het spelen van 
1ZT opzij en bood ondanks haar minimale 
6 punten ineens 1ZT. Dit bod heeft 2 
voordelen: het ontneemt de tegenpartij de 
ruimte om een fit in een andere kleur te 

ontdekken (merk op dat 2♠ een prima 

contract is in OW) en het geeft de uitkomer 
geen extra informatie. West startte dan 
ook trouw partner’s kleur met ruitendame, 
waarna Caroline de eerste 9 slagen in de 
rode kleuren maakte. 
Aan de andere tafel vond Simon zijn 

ruitenkleur van 87654 toch maar wat magertjes en paste gewoon. Nu geraakten de 

tegenpartij ook in 1ZT maar met de omweg 1♣-1♦-1♥-1ZT. Jens startte nu met 

schoppen, de ongeboden kleur en nu maakte OW de eerste 7 slagen, allemaal in de 
zwarte kleuren. Na een potje éénrichtingsvoetbal in de rest van de helft werd het 
uitslaan een feest: 59-4 was het impsaldo van de 2de helft. De decibelmeter van het 
lokaal protesteerde toen het gejuich van een trotse kapitein te luid werd. De titel was 
binnen! 
 
 

 


