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Afspraak nieuw seizoen vanaf september 
of tijdens de zomer-editie 
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Voorwoord 
 
In mijn ogen was het Demer En Dijle seizoen weeral een groot succes, met 12 
ploegen die enthousiast meededen tot de laatste kaart. 
Ergens in de 2de helft van september zal het nieuwe seizoen van start gaan. Hopelijk 
doet iedereen weer mee! 
Wie tot dan niet kan wachten, kan meedoen aan de zomer-editie van de Demer En 
Dijle. Elke eerste donderdag van de maand wordt er ook een viertal-tornooi 
gespeeld. Net zoals in de Demer En Dijle wordt er ook per ploeg gespeeld en zal er 
een handicap-correctie worden toegepast. Anders is dat elke avond als tornooi op 
zich staat en er dus niet elke keer meegedaan moet worden. Je kan zelf kiezen hoe 
vaak je meedoet en er hoeft ook niet in vaste ploegen gespeeld worden, aangezien 
er voor elke avond een uitslag en prijzen zullen zijn. Wel zal er een eindklassement 
per speler zijn voor wie vaak komt. Wie graag meedoet, maar geen ploeg heeft, kan 
altijd een mailtje sturen naar Demer.En.Dijle.Bridge@gmail.com. 
Voor meer info verwijs ik graag naar de Pieterman-site. 
En dan de eind-uitslag van dit seizoen. 
In de Ere-ronde pakten de Celestijnen bij hun eerste deelname de 2de prijs. Mooi! 
Soeverein winnaar van deze poule werd Jan Stas die bijna een match voorsprong 
hadden. Dan was de Trofee-ronde spannender. 
 
Altea en B52 eindigden respectievelijk 6de en 5de in de finale ronde. Voor hen was de 
kwalificatie voor de Trofee-ronde op zich al geweldig. De dames van Altea 
verbaasden in het begin van het seizoen iedereen inclusief zichzelf (denk ik) door 
heel knap zich te plaatsen voor deze eindronde.  
Ook voor B52 was de kwalificatie spannend. Dankzij een hele goede 2de helft op de 
laatste wedstrijd van de kwalificatie-ronde slaagden ze er in extremis in de Trofee-
ronde te bereiken. 
We danken de Aarschotse ploeg de Kasseistampers om als 1ste niet-Leuvense ploeg 
mee te doen aan de Demer En Dijle. Zij lieten zien dat ze vlot meekunnen, getuige 
hun 4de plaats in de eind-stand. 
De Zwakste Schakel werd de dark horse van dit seizoen, als ik dat zo mag stellen. 
Tot de laatste wedstrijd mee strijdend voor de titel en winnaar van de 3de prijs. 
De winnaar van het 2de seizoen werd zowaar beslecht in een rechtstreeks duel 
tussen Pieterman 1 en Ben&Co. Beide ploegen eindigden 1ste in hun voorronde en 
wonnen alle wedstrijden in de eindronde om in de laatste wedstrijd tegen mekaar te 
beslissen wie zou winnen, waarbij Ben&Co een paar punten voorsprong had. 
Na een bloedstollende wedstrijd waarin jullie in het verslag verder over kunnen 
lezen, werd er uiteindelijk gelijkgespeeld en pakte Ben&Co dus de trofee. 
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 Eindstand trofee en ereronde: 
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Uitslagen 
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BUTLER-SCORE 
 
Dankzij de bridge-mates en het werk dat vooral Jens daar elke keer 
heeft ingestoken, was er elke speeldag een butler-uitslag. 
Hieronder vinden jullie de totale butler-uitslag van elke speler die 
minstens 4 keer heeft meegedaan en een positieve totaalscore haalde. 
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Verslag laatste speeldag 
 
Zoals reeds in de inleiding vermeld maakten Pieterman 1 en Ben&Co in een 
spannende onderlinge wedstrijd uit wie de trofee ging winnen. In mijn verslag focus 
ik op deze wedstrijd. Pieterman 1 speelde met Pieter-Dirk en Koen-Wim. Ben&Co 
speelde met Ben-Ben Caroline-Rutger. 
Beide ploegen hadden hun voorronde gewonnen en de 4 voorafgaande wedstrijden 
in de Trofee-ronde. Ben &Co had in deze matchen 8 vps meer gescoord, dus had 
het een kleine voorsprong. 
Omgerekend en de handicap al bijgeteld, moest Pieterman 1 25 imps scoren of 
ongeveer 1 imp per spel om de trofee te winnen. Een grote voorsprong denken 
jullie? We zullen zien.  
 
P1 begon alvast furieus en goed aan de wedstrijd. 
Wat zou je uitkomen met onderstaande hand als partner een mini-1ZT (10-12 

punten) opent en je rechtertegenstander naar 4H springt? 

  
 

Koen kwam uit met een ruiten en dat was nodig.  
 
Nu kon hij aan slag met hartenaas opnieuw 
ruiten spelen en verloor de leider 2 harten 
en 2 ruiten omdat ruitenheer achter de 
dame zit. 
 
Aan de andere tafel wordt uitgekomen met 
klaverenaas die wordt afgetroefd. Nu kan 
Dirk 2 harten afgeven zonder dat de ruiten 
vrij zijn en daarna op de schoppen van 
dummy 2 ruiten afgooien. Dirk maakte zo 10 
slagen. 
Door de goede uitkomst wint P1 dus 6 imps 
in plaats van er 6 te verliezen.  

Siska Van Gheluwe-Louis Boudewijns en Herman Van Calsteren-Raymond 
Eyckmans wisten 4H op klaverenaas start te winnen. Mooi! 
  
Nog een uitkomst tegen een scherpe manche: 

   
Ben Vandenbroeck start logischerwijze met harten.  
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Koen neemt, trekt troevenaas en 
troevenheer en ziet de dame vallen. Na het 
troeftrekken speelt hij klaveren. Oost legt 
klein en west komt aan slag met 
klaverenheer. Hij kan niet veel anders dan 
harten verder spelen en de leider speelt ook 
klaverenaas eruit. De kaveren zijn nu vrij en 
op de 5de klaveren kan een ruiten weg 
waardoor er slechts 3 verliezers zijn. 
Oost had best de eerste klaverenslag met 
de aas genomen worden om ruiten te 
spelen. Als de leider nu de dame legt is hij 

down. Hij kan echter de ruitendame laten liggen en nemen met de aas in de hoop 
dat west aan slag komt met de volgende klaveren waarna er slechts 1 ruiten verloren 
gaat. 
Als oost met een onwaarschijnlijke ruiten uitkomt is het contract wel altijd down 
vermits er dan 2 ruitenslagen en 2 klaverenslagen verloren gaan. 
Aan de andere tafel gaan Dirk en Pieter in 4H 2 down, maar door het resultaat in de 
andere kamer wint P1 8 imps. Koen en Wim waren trouwens de enige die scherpe 
4S boden en ook nog eens maakten. 
  
De eerste helft werd door Pieterman 1 met 17 imps gewonnen dus hadden ze nog 
slechts enkele imps om de trofee te pakken. 

 
Ondanks hun mindere 1ste helft, slaan 
Ben en Ben al op het eerste spel van de 
2de helft hard toe. 
Spel 21  volled    Bieding hun tafel 
4H van Ben Vandereet is een 2-way 
verhoging. Het kan zowel bedoeld zijn om 
4H te maken als gebaseerd op minder 
harten en veel harten om de tegenstander 
te hinderen. Pieter heeft een te mooie 
hand om geen 4S tussen te bieden en 
Ben doet het goed om geen 5H meer te 
bieden maar partner te laten dubbelen. 
Na 2 keer harten waarop de leider zijn 
verliezer ruiten weggooit, volgt ruiten naar 
de aas en een kleine ruiten. Pieter koopt 
niets vermoedend klein en Ben kan 
bovenkopen. Wanneer hij later nog eens 

kan bovenkopen gaat het contract 5 down, en 10 imps winst voor Ben&Co als in de 
andere zaal 4H simpel 11 slagen en +650 oplevert. 
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Hoe speel je 4H na volgende bieding? 
 
Pieter start schoppenaas. Vervolgens speelt hij 
klaveren voor de aas van Dirk. Die speelt 
klaveren terug, gekocht dor west. De volgende 
schoppen kan in dummy gekocht worden. Ben 
laat hartenboer uit dummy spelen, klein in oost. 
West heeft al een singleton klaveren getoond en 
heeft slechts 2S tussengeboden om 1ZT. 2 
singletons lijken in dat geval onwaarschijnlijk dus 
verwacht Ben hartenheer in west, hij legt dus de 
heer en… 
… is 1 down. Ondanks zijn 7-4-1-1 heeft Pieter 
zich ingehouden en slechts 2S geboden. 
 
 
 
 
 

Aan de andere tafel opent Wim niet met 
ZT maar met 1H. Caroline biedt 3S 
tussen, waarop Koen dubbelt en ik 4S 
biedt. Koen beslist in de uitpas hierop 
nog eens 5H te bieden wat wordt 
uitgepast. 
De eerste 4 slagen zijn dezelfde als in de 
andere zaal (dus schoppenaas, klaveren 
naar aas, klaveren afgekocht, schoppen 
gekocht). Wim speelt hartenboer en -het 
biedverloop aan deze tafel was iets 
onthullender, want hier kan west wel 2 
singletons hebben – laat die lopen: 1 
down. 4S gaat overigens 1 down bij 
normaal tegenspel. Geen score op het 
spel, niet helemaal duidelijk voor welke 
ploeg dit een gemiste kans was en wie 
met deze score blij kon zijn.  
  
Nog maar eens een uitkomst. Wat kom je uit in west nadat zuid na zijn 1K opening 
ineens 3ZT herbiedt? 
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Door de bieding gelooft Caroline niet meer 
in de schoppen en start haar andere 5-
kaart. OW maken zo de eerste 6 slagen 
(moesten er 7 zijn, ik liet een slagje lopen). 
Op schoppenuitkomst had de leider de 
eerste 9 slagen van top gehad. 
Waar er nog 3ZT gespeeld werd, werd dit 
gemaakt.1 keer werd er in west met 
schoppen gestart, en de tafels waar noord 
speelde kwam oost uit met harten. 
Ben&Co vermijdt zo een slechte score op 
een cruciaal moment, want in de andere 
zaal biedt Ben normaal ineens 5K op de 

2H opening in oost en gaat ook down. 
  
Om te eindigen nog een klein spelletje, die even spannend zijn als de grote spellen 
wanneer het verschil nipt is. 

Een typisch deelscore spel waar op alle 
tafels samen NZ 5 keer een plus-score 
haalde en OW 7 keer. 
In de open zaal begint Wim in zuid met 1K, 
Caroline biedt 1H tussen, Koen past en ik 
biedt 1S met een gepaste hand waarna het 
bieden eindigt. Er zijn 8 slagen in een 
schoppencontract. 
Aan de andere tafel speelt Ben 1ZT. 1ZT 
kan down als west tijdig schoppenaas en 
schoppenheer incasseert vooraleer 
ruitenaas zijnde de entree van oost uit het 
spel is. Zoniet kan oost nl nog 3 

schoppenslagen maken. Gemakkelijker te zien met alle kaarten open dan aan tafel. 
Het lukt OW niet en Ben maakt 1ZT precies voor 5 imps winst. 
De 2de helft gaat naar Ben&Co waardoor de wedstrijd eindigt op 15-15 en Ben&Co 
de Demer&Dijle laureaat zijn van 2018-2019.  
 

Spel van het jaar 
 
Het spel van het jaar is bekend. Proficiat aan de laureaten Erik Fierens en Pieter 
Vanparijs. Hieronder het jury-verslag en nogmaals het verslag van het spel. 
 
De jury Tine Dobbels en Steven Dedonder: “Wij hebben gekozen voor het spel van 
de maand januari gespeeld door Pieter en Erik. 
Zoals je zelf al in je analyse schreef, zijn er 2 speelwijzen. Ten eerste moet je al zien 
dat er 2 mogelijke speelwijzen zijn. Ten tweede is het aan tafel niet altijd eenvoudig 
om een correcte kansberekening te maken in de beperkte tijd die je hebt, rekening 
houdend met alle factoren zoals het feit dat er tussengeboden is. Dat maakt dat 
deze gift geen gift is met een speelwijze uit de boekjes, wat bvb een squeeze (zie 
september spel) wel is, maar echt iets dat op de moment zelf moet uitgedokterd 
worden. Dat lijkt ons een extra moeilijkheid waardoor we voor dit spel kiezen.” 
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Spel 2 moest west beslissen in welke mineur te spelen na het volgende biedverloop. 

    
Steun je partner’s ruitenkleur met een 4-k steun of kies je toch voor je eigen 8-kaart? 
Met partners kaarten was 5K een aflegger. Je geeft een klaveren af en neemt de 
ruitensnit voor de overslag. Wie in 6 zat had de ruitensnit nodig om het contract te 
winnen. 
Maar het spelen van 5R was minder evident na een schoppenstart. Integendeel, hoe 
5K te spelen is echt complex. 
  
Toen het spel voorkwam in de januari speeldagen namen verschillende leiders 
waaronder ikzelf nu de ruitensnit. 
Als die verliest aan zuid ziet het er heel slecht uit want er zal nu zeker schoppen 
komen die we opnieuw moeten kopen in noord. Nu kunnen we nog slechts door 2 
zitsel winnen.  

- Als zuid klaverenheer sec heeft en ruitenheer sec dan winnen we nog omdat 
we de klaveren kunnen blijven spelen tot noord moet kopen en dan kunnen we 
bovenkopen, ruiten naar tafel spelen die de hoogste ruiten heeft en waardoor de 
troef van de tegenstanders op is. 

- Een andere winnend zitsel is als de klaveren 2-2 vallen waarna ze hoog zijn 
als we er 1 in zuid gekocht hebben. Als we nu ruiten naar tafel spelen en de 2 
overige ruiten vallen 1-1 bij de tegenstanders is het spel ook gewonnen.  

- In elk ander zitsel is het contract down. 
Als de ruitsnit wint, zijn we al een stapje verder maar ook niet veel meer. Want we 
zitten nu in dummy en moeten nog steeds de klaveren ontwikkelen. Best kunnen we 
dan nogmaals ruiten spelen, hopend op een 2-2 zitsel waarna we een klaveren 
kunnen afgeven. Als de ruiten niet vallen, moeten we dan klaveren opspelen en 
hopen dat klaverenheer sec of dubbel voor zit waarna de klaveren hoog zijn en we 
nog 1 troef overhouden in dummy.  
Samengevat winnen we het spel dus via de ruitensnit op een paar kleine kansen na 
als de ruitensnit goed zit en de ruiten ook 2-2 zitten of als de klaverensnit ook goed 
zit en de heer in de 1ste of 2de ronde valt. 

 
Pieter Vanparijs en Eric Fierens pakten het spel anders aan. In plaats van de 
ruitensnit, speelden ze ruiten naar het aas. De bedoeling was om vanuit oost 
klaveren op te spelen naar ADBxxxxx omdat ze de kans op klaverenheer goed hoog 
inschatten door het schoppenvolgbod. Als de klaveren door het nemen van de snit 
hoog zijn, is het spel gemaakt. Dummy is in dat geval aan slag met nog 2 troeven en 
de hoge klaveren en er zijn nog slechts 2 troeven buiten. 

Als we deze situatie bereikt hebben is het spel gemaakt tegen elk ruitenzitsel 
(behalve 4-0). We kunnen nu nl. klaveren spelen, waarna de tegenstanders 2 keer 
kunnen kopen met hun 2 overige troeven maar er nog 2 troeven in dummy liggen om 
opnieuw aan slag te blijven. 
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In de praktijk plofte ruitenheer onder het 
aas en was het spel direct gemaakt. 
Nu kan je nl. klaveren naar de aas spelen, 
klaveren kopen, ruiten naar de boer 
spelen, een klaveren kopen en ruiten naar 
de dame spelen waarna de klaveren hoog 
zijn en de troef getrokken. Als de 
tegenstanders een klaveren hoog 
voorkopen of bovenkopen en schoppen 
spelen, is dat niet erg want dan koop je in 
dummy, kan je nog een klaveren kopen en 
moet je maar 1 keer troef spelen om deze 
af te halen. 

 
Deze speelwijze wint dus als ruitenheer singleton komt of als de klaverensnit goed 
zit en klaverenheer singleton of dubbelton valt. 
Als we deze kansen vergelijken met de kansen van de ruitensnit waarbij de 
ruitenheer goed moet zitten en de ruiten ook 2-2 moeten vallen of de klaverensnit 
ook goed moet zitten en klaverenheer singleton of dubbelton moet vallen, dan is het 
spelen van ruiten naar de aas om vervolgens op de klaveren te spelen de beste. 
Zeker omdat zuid 1  tussengeboden heeft en noord dit niet gesteund heeft ondanks 
dat hij waarschijnlijk een aantal schoppen meeheeft. Dat maakt de kans dat zuid 
ruitenheer en klaverenheer heeft groter. 
 
De beide leiders hebben het spel dus met de beste winstkans gespeeld, ondanks de 
complexiteit getuige mijn lange analyse hierboven. Waardige winnaars van het spel 
van het jaar! 
 
 


