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Volgende afspraak: donderdag 21 november 
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Leuven 



Demer & Dijle Bridge Trofee bulletin 
 

2 
 

Voorwoord 
Graag had ik het nog eens over het IMP-krediet, waar ik een paar keer op ben 
aangesproken de voorbije speeldagen. 
Het IMP-krediet een manier om alle ploegen ongeacht niveau trachten een 
evenredige kans te geven om de competitie te winnen. Daardoor is dit volgens mij 
net één van de positieve elementen die de competitie iets extra geven. 
Daarom is het jammer dat hier zoveel commentaar op gegeven wordt. 
Want er moeten altijd de nodige keuzes gemaakt worden om de handicap te 
bepalen, dus is het altijd mogelijk commentaar op deze keuzes te maken. 
Ik licht nog even de keuzes toe die ik gemaakt heb om de handicap toe te kennen: 
- Om de berekening te vereenvoudigen en geen individuele handicap per speler te 
moeten bedenken, is er gekozen voor een niveau per ploeg waarbij de handicap per 
niveau 50% hoger ligt dan voorbije 2 jaren (bijv het verschil in IMP-krediet van Nat 3 
naar Liga 1 is 12 imps ipv 8 imps). 
- Om de handicap per ploeg te bepalen, is niet alleen naar niveau van 
zaterdagcompetitie gekeken, maar ook naar het niveau van de spelers, de 
ingeoefendheid van de paren en vooral naar de resultaten van de voorbije 2 edities 
van Demer en Dijle.  
 - Als een ploeg een paar opstelt waardoor het niveau van de ploeg duidelijk 
verandert, wordt het IMP-krediet voor die ploeg aangepast voor die speeldag. Dit 
wordt beslist door de organisatoren. Dat de tegenpartij hier graag voor de wedstrijd 
van op de hoogte wordt gebracht is logisch en dat zullen we in het vervolg ook 
duidelijker doen. 
Na 3 speeldagen die mekaar snel opvolgden, neemt de competitie even rust. De 1ste 
donderdag van november is er immers geen Demer en Dijle wegens herfstvakantie. 
Volgende speeldag gaat door op 21 november. 
 

Kalender voorronde 
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Klassement 

 
 
Uitslagen 
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Verslag derde speeldag 
 

Veel spannende en moeilijke spellen 
tijdens de 3de speeldag van de Demer en 
Dijle. 
Spel 9 hiernaast is er zo een van. 
NZ (gedraaid om lezen te 
vergemakkelijken) kunnen 4S bieden en 
maken. Dat dit niet evident is blijkt uit de 
uitslagen. Slechts 3 paren (van de ploegen 
B52, Pieterman 1 en Ben&Co) boden en 
maakten deze 4S. 
Hoe dit contract maken als west klaveren 
uitkomt? We hebben 2 schoppenverliezers 
met troef 4-1 en 1 hartenverliezer met snit 

mis. We mogen dus geen klaveren verliezen. 1 klaveren gaat weg op ruitenaas maar 
de andere moeten we kopen. Als we dit echter direct proberen, koopt oost de 2de 
klaveren. Daarom spelen we best eenmaal troef naar de heer. We kunnen nu 
tweemaal troeftrekken alvorens de klaveren in noord te kopen en verliezen dus 
slechts 2 troeven en 1 harten. 
 
Spel 12 zorgde in 4 van de 5 wedstrijden voor een mancheswing. Niet verwonderlijk 
gezien de spectaculaire zuidhand. Zo een spellen zorgen altijd voor vonken. 

NZ kunnen 4S maken of zelfs 5S als de 
klaverenbeslissing juist gekozen wordt 
(klaveren naar de heer spelen zorgt voor 
1 klaverenverliezer, klaveren naar de boer 
spelen zorgt voor 2 verliezers in die 
kleur). 
De celestijnen, Ben&Co, Pieterman1, 
Pieterman 3, Altea en Vier+Een speelden 
en maakten 4S en haalden een goed 
resultaat, behalve de laatste 2 ploegen 
want zij speelden tegen mekaar. 
OW gaan in 5H slechts 2 down. Dat is dus 

een goede redder, maar dat is niet simpel te bieden als west 19 punten heeft en dus 
niet verwacht dat NZ een manche kunnen maken. 
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Hubert wees mij op spel 20, waar een scherpe manche mogelijk was. 
 
4S in NZ is gemaakt want er gaan slechts 
2 schoppen en 1 harten verloren. De 2 
ruitenverliezers van noord kunnen weg op 
klaveren AH van zuid. 
Met 16 tegen 7 punten geen sinecure om 
dit te bieden en dat blijkt ook: enkel 
Vier+Een, Pieterman 1 en Ben&Co boden 
en maakten de manche. 
De biedingen kunnen heel verschillend 
gaan naargelang biedsystemen. Zo kan 
noord open met een zwakke opening met 
beide majeurs of kan zuid 1S openen. Als 
zuid 1ZT opent, kan de bieding gaan zoals 
hiernaast met zuid die 3S herbiedt op 2K 
stayman om zijn 5-kaart te tonen, waarna 
noord moet beslissen of er genoeg is voor 
de manche. Klaverendame singleton is 
mogelijk 2 verloren punten. In dit geval is 

de dame echter goud waard en de 10de slag omdat partner AH van klaveren heeft. 
 

Op spel 21 moest zuid uitkomen tegen 6S. 
Zie bijvoorbeeld het biedverloop hiernaast. 
Met open kaarten zien we dat ruiten 
uitkomen het slem downspeelt. Zuid start 
met ruiten, de leider neemt en speelt 
schoppen. Zuid neemt schoppenaas en 
speelt nogmaals ruiten die noord kan 
kopen. 
Is dit aan tafel te vinden? Op de 3 tafels 
waar het slem gespeeld werd, werd het 
slem telkens gemaakt. Ruiten starten is 
dus zeker niet opgelegd.  
Leuven-Aarschot, De Voer en B52 zullen 
er niet om malen, zij schreven vrolijk +980 
op. 
Merk nog op dat als de noord en zuid 
handen omgedraaid hadden gezeten, 
iedereen met zijn singleton ruiten zou 
uitgekomen zijn en het slem zeker was 
downgegaan.  
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Spel van het jaar 
Nadat oost met 1H had geopend speelde 
Ben Vandereet vanuit zuid 3ZT, met 
klaverenheer als uitkomst. 
Met wat geluk kon Ben 5 ruitenslagen tellen 
(als deze 3-3 zitten, en dat zitten ze zoals 
we kunnen zien). 3 azen zorgen voor nog 3 
slagen dus het contract ziet er niet slecht 
uit. Ben begon met de 1ste klaveren te 
duiken. Als west nu klaveren verder speelt, 
is het contract gemaakt. En als er nu 
schoppen gespeeld wordt kan Ben de aas 
nemen, harten naar de boer spelen voor 
zijn 9de slag.  

West deed het daarom heel goed om ruiten te spelen, het moeilijkste tegenspel. 
Oost nam ruitenaas en speelde ook goed ruiten na om geen extra slag te geven. 
Het zag er minder uit na dit tegenspel, want Ben moest nog 2 extra slagen vinden 
terwijl hij alles uit zuid moest spelen. Na het goedspelen van de ruiten, speelde hij 
dus maar hartentien die oost nam met de dame. Volgende kaarten waren over: 

Oost heeft enkel nog schoppen en harten 
over. Schoppen is naar AD toe (waarna de 
leider die nog 7 slagen moet halen, die van 
top heeft). 
Oost speelde dus uitstekende harten na 
voor de boer van zuid. Nu volgde nog 3 
ruitenslagen en hartenaas zodat er nog 3 
kaarten overbleven. West deed goed al haar 
schoppen weg want anders moet uiteindelijk 
een schoppenslag aan noord worden 
afgegeven en hield dus nog QTx van 
klaveren over. Ben speelde nu echter 
klaverenboer voor de dame van west die 
van Tx naar A9 van klaveren moest spelen 

voor 3ZT contract.  
 
De oost-west spelers Guido en Maud speelden het spel perfect tegen en maakten 
het de leider moeilijk. Ben wist zijn contract echter toch te maken door het spel 
perfect te timen en 2 keer de tegenstanders op het juiste moment aan slag te 
brengen om er 2 slagen voor terug te krijgen. 


