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Speeldag 8 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende afspraak: donderdag 21 maart 19u30 
te Pieterman, Goudbloemstraat 28, 3000 Leuven 
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Voorwoord 
 
De zwakste schakel was de enige ploeg die deze speeldag zwaar won en zij deden 
daarmee natuurlijk de beste zaak. Door de overwinning klimmen ze zo naar de 2de 
plaats in de Trofee-ronde. Ben&Co staat daar nog steeds op kop na een lichte 
overwinning tegen B52. De Kasseistampers hielden Pieterman 1 op een gelijkspel, 
mede dankzij het mooie spel van jaar (zie verder). 
In de Ere-ronde behoudt Jan Stas zijn leidersplaats na een overwinning tegen De 
Bridgers. Ook hier geen grote uitschieters. Ook De Voer en De Doorzetters wonnen 
hun wedstrjd. 
 
 

 Stand trofee en ereronde: 

  
 
 
Volgende speeldagen:  
do 21/3, do 4/4 
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Uitslagen 
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Verslag achtste speeldag 
We beginnen het verslag met een klein spelletje. Wat bied je na een 1K opening in 
west met onderstaande noord hand?  

 
Met 15 punten komt een 1ZT tussenbod in aanmerking maar het is wel aan de 
zwakke kant, zeker kwetsbaar. 
Op dit spel maakt het de tegenpartij wel moeilijk want nu wordt het niet evident voor 
OW om nog in schoppen te geraken. 1ZT kan je trouwens winnen, je verliest enkel 4 
schoppen, 1 klaveren en 1 ruiten. 
  
 
Nog een spel voor de moedige bieders.  

 
OW kunnen 4S maken maar dat is niet zo gemakkelijk te bereiken nadat noord 1ZT 
heeft geopend. 
NZ hebben trouwens een mooie hartenfit. 
 
 
 
 
 
 
 
Een interessant spel: 6R en 6ZT maken, zelfs 7K wint.  
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Paul en Joris voor de Zwakste Schakel en Dirk-Dirk voor Pieterman 1 wisten slem te 
bereiken. Knap gedaan. 
 
 
Nog een slem-beslissing: 

 
Is volgende hand genoeg om naar slem te gaan als partner 12-14 getoond heeft met 
een 5-kaart harten en een renonce klaveren? 
Ondanks dat klaveren AH niet veel waard gingen zijn vond Jelle zijn hand goed 
genoeg voor slem en terecht want dit was het volldige spel: 

In 6H moeten 1 van de 2 snits goed zitten: 
Ofwel moet hartenheer goed zitten 
Ofwel moet ruitenheer goed zitten. De 
uitkomst neem je in oost en speel je 
hartendame voor. Nadat noord de heer 
genomen heeft en een kleur heeft 
teruggespeeld trek je de troef en neem je 
de ruitensnit. Die zit  gelukkig goed en je 
maakt je contract. Zelfs als noord na 
hartenheer direct ruiten speelt neem je de 
snit. Het is immers je enige kans. 
 
 

 
 
 

Spel van het jaar 
 
Max en Ward zijn dan wel habitués in Pieterman, voor de Demer&Dijle competitie 
spelen ze dit jaar voor de Aarschotse ploeg De Kasseistampers. En met succes, 
want de ploeg speelt de Trofee-ronde en staat dicht bij een podiumplaats met nog 2 
wedstrijden te gaan. 
Max kreeg volgend afspelprobleem voor de kiezen. 
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Na een 3K opening door oost, werd Max leider in 4S. 
West startte met klaverenacht, wat door de bieding wel een singleton 
moest zijn, oost heeft namelijk 7 klaveren getoond. 
Hoe het verder moet is niet zo duidelijk. Aan de ene hand wil je graag 
zo veel mogelijk ruiten in dummy kopen, aan de andere hand zou je 
misschien de harten kunnen vrijspelen en nog een ander plan is de 
troeven in dummy te gebruiken om de snit over west op 

schoppenheer te spelen. 
Stel dat we ruiten naar de aas spelen om er eentje te kopen, een harten naar de aas 
om nog een ruiten te kopen. Dan kunnen we onze ruitenverliezers tot 1 beperken, 
maar verliezen we ook nog minstens een harten, een schoppen en bijna zeker een 
klaveren (tenzij de hartenheer in de 2de ronde valt bij west en op de 3de harten een 
klaveren weg kan). 
Om ons contract te maken zullen we de harten nodig hebben. Daarom begon Max 
met het spelen van harten naar de aas en harten nar de dame. West nam de heer 
en oost volgde nog. West vervolgde met ruiten voor de aas van de leider. Nu 
speelde Max schoppendame die hield. Hij vervolgde met schoppen naar de tien 
waarop oost niet meer volgde. West had dus nog 2 troeven tegen, maar dat bracht 
het contract niet meer in gevaar.  
Op de hartendame moest west nog 
volgen, terwijl de klaverenverliezer 
van zuid verdween. En op de 
volgende harten verdween een ruiten 
in zuid waar west aftroefde. Die kon 
nu geen troef verder spelen, omdat 
dan de troef op was en de harten 
hoog. Maar op het ruitenvervolg 
kocht Max in noord met troevenaas 
en gooide hij zijn laatste 
ruitenverliezer weg op een goede 
harten van noord. West kon wel 
afkopen, maar het was de derde en 
laatste slag voor de verdediging.  
Stel dat west aan slag met hartenheer harten verder had gespeeld, dan had oost 
kunnen afkopen met zijn enige troef. Toch was daarmee het contract niet down 
gegaan. Dan kan de leider nl ook troevendame spelen en troef naar de tien. Nu volgt 
een harten die west kan kopen. West heeft nu nog 1 troef maar de dummy heeft er 
ook nog een en wel de hoogste. En als west nu ruiten naspeelt, moet dummy niet 
kopen want heeft de leider nog de aas in zijn hand. 
Het speelplan van Max wint dus in alle gevallen zelfs met de troeven 4-1 tegen als 
de harten in 3 ronden vallen met de heer goed en de klaveren 7-1 zitten wat bijna 
zeker is na de bieding. Hij was de enige die 4S maakte, dat bewijst dat het spel 
helemaal niet zo gemakkelijk te winnen was en dat maakt hem tot een sterke 
kandidaat voor het spel van het jaar.  


