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Voorwoord 
Er zit meer in een liedje dan je denkt. In de Demer en Dijle gaat dit deze editie op 
voor de ploegnamen. Zo hebben ze mij al moeten uitleggen waar Katmottedubbele 
voor staat en ook de betekenis van de ploeg uit Aarschot en Leuven ging dieper dan 
ik dacht. Als organisatoren fronsten we onze wenkbrauwen toen de ploeg met het 
voorstel Leuven-Aars als ploegnaam kwam. Ok, de helft van de spelers speelt in 
Aarschot maar om dan zo een onzedelijke naam te kiezen. Wij veranderden de 
naam dan ook snel naar Leuven-Aarschot. Daarbij gingen we echter achter de 
dubbele betekenis van de naam voorbij, want ik ben er eindelijk achtergekomen dat 
je de originele ploegnaam kan lezen als Leuvenaars.  
Om de naam toch zedelijk genoeg de houden, is bij deze en in akkoord met de ploeg 
de naam nu gewijzigd in LeuvenAar. Nu vraag ik mij nog af welke speler van de 
ploeg een echte leuvenaar is, maar dat zal wel mijn pietluttigheid zijn. 
Hebben jullie trouwens een idee waar de namen ‘Vier+Een’ of ‘Altea’ voor staan? 
Indien niet, is het de moeite dit eens aan een van de speler te vragen. 
 
Spanning troef alweer op de 5de speeldag. De Voer haalde stevig uit tegen 
Pieterman 1 en nestelt zich stevig in de top 3 samen met Pieterman 3 en LeuvenAar. 
Voor de 4de plaats komen nog alle andere ploegen in aanmerking, aangezien er nog 
4 speeldagen te gaan zijn. 
 

Kalender voorronde 

Klassement 
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Uitslagen 

 
 

Verslag vijfde speeldag 
 
Wat een spellen tijdens de 5de speeldag. 3 spelers kregen een 8-kaart deze ronde, 
de 4de speler moest zich tevreden stellen met 2 7-kaarten. Ook het aantal korte 
kleuren was hallucinant: er zaten maar liefst 47 singletons or renonces in op 24 
spellen, bijna 2 per spel! 
Door die speciale verdelingen zijn de slagen en hoge contracten die te maken zijn 

hoger dan als de kaarten verdeeld zitten. Het 
spectaculairste spel was waarschijnlijk spel 11: 
West opent met 1R en noord kan naar 4S 
springen met deze mooie 8-kaart. Dat geeft 
oost een probleem. Tegenspelen met 2 azen, 
een heer en partner die opent biedt 
perspectieven, maar zelf spelen met een 7-
kaart ook. Met spectaculaire verdelingen is zelf 
spelen vaak juiste beslissing en hier ook. 5K is 
een goed contract dat down gaat door miszitten 

van klaverenheer. 4S zit er echter gewoon in! 
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Het spel erop weeral straffe verdelingen (handen zijn gedraaid voor leesbaarheid 
zodat zuid speelt). Oost heeft dan wel 17 pnt maar moet toezien hoe zuid 4S speelt: 

Stel dat west klaveren uitkomt, hoe maak je 
dan 4S? 
Zuid telt 1 verliezer in schoppen, 2 of 3 
harten verliezers en een klaverenverliezer. 
De gemakkelijkste verliezer om weg te doen 
is de klaveren. Die kunnen we nl kopen in 
dummy. Dit moet echter direct gebeuren 
want als we zelf met troef beginnen of van 
slag gaan in harten en de tegenstanders 
spelen troef dan heeft noord geen troef 
meer. We moeten dus direct klaverenaas 
nemen en klaveren kopen. Nu kunnen een 
ruiten kopen en de troef beginnen afhalen. 

De troeven vallen 3-2 dus verliezen we slechts 1 schoppen. Vervolgens kunnen we 
aan de harten beginnen, het beste door harten naar de tien te spelen in de hoop dat 
de boer goedzit. Die zit slecht maar we kunnen het vervolg kopen en harten naar 
dame spelen voor de aas. We kopen nogmaals het vervolg (gelukkig hadden we 7 
troeven daar hebben we er nu nog 1 van over). Tenslotte spelen we hartenheer en 
als de harten 3-3 vallen is onze 4de harten hoog. 
 
Mooie verdelingen betekent echter niet dat je zo hoog mogelijk moet bieden. Spel 2: 

OW hebben een ruitenfit maar 2R is het 
hoogst haalbare doordat de ruiten 5-0 
zitten. 
NZ hebben een klaverenfit maar zelfs 3K is 
te hoog. 
De OW paren van Altea en LeuvenAar 
waren de enigen die op dit spel een 
contract wisten te maken, door voorzichtig 
in 2R te stoppen, mooi gedaan! 
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Als intermezzo een moeilijk double dummy probleem. Dat is een probleem waarbij 
alle 52 kaarten zichtbaar zijn en je moet bedenken hoe de leider zijn contract kan 
maken tegen het beste tegenspel. Stel dat zuid 6R speelt en west start met 
schoppennegen, hoe kan zuid dan zijn contract maken tegen het beste tegenspel 
zonder afhankelijk te zijn van de positie van klaverendame, ervan uitgaande dat de 
ruiten 3-2 en de klaveren 4-3 zitten (anders is het contract hopeloos)? 
 

We tellen 5 ruitenslagen in noord, 2 
hartenslagen en 2 klaverenslagen. We 
kunnen een hartenintroever maken in zuid. 
Omdat schoppen AB8x achter KT76 zit, kan 
oost onze aantal schoppenslagen tot 1 
beperken door de aas op de heer te spelen 
en de boer op de 10. Als we op de uitkomst 
van schoppennegen klein spelen in dummy 
moet oost klein leggen, om zo de leider 
slechts 1 schoppenslag te gunnen. 
We tellen dus zo 11 slagen (6 ruiten, 2 
harten, 2 klaveren en 1 schoppen). Als we 2 
klaveren kunnen kopen in dummy, wordt de 

5de klaveren hoog voor de 12de slag. 
We zouden dus als volgt kunnen spelen: kleine schoppen in noord voor klein in oost 
en schoppendame, klaverenaas, klaveren getroefd, harten naar aas, klaveren 
getroefd, hartenheer, harten getroefd, dan 3 keer ruiten om de troef te trekken. 
Volgende kaarten blijven dan nog over: 
We hebben al 10 slagen en klaverenheer en de 5de 
klaveren in zuid zijn hoog. We hebben dan echter 1 
probleem: we kunnen niet meer aan die 2 klaverenslagen 
geraken want we zitten in noord.  
 
We moeten dus een kleine aanpassing doen.  
Aangezien we een harten in zuid moeten kopen, is er 
slechts 1 entree mogelijk voor de 5de klaveren en dat is 
schoppendame! Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we deze kaart de 
1ste slag niet moeten spelen. Dat kunnen we doen door oost te forceren 
schoppenaas te spelen. We moeten dus de eerste slag schoppenheer in dummy 
leggen! Nu moet oost wel schoppenaas nemen want anders maken we 2 
schoppenslagen en moeten we de 5de klaveren niet ontwikkelen. Nu kan oost ook 
geen schoppen meer verder spelen in de 2de slag want anders laten we die lopen 
naar de 10 in dummy. Stel dat oost dus ruiten naspeelt. Nu 
kunnen we spelen zoals hierboven: klaveren naar de aas, 
klaveren getroefd, harten naar aas, klaveren getroefd, 
hartenheer en harten getroefd. Nu heeft zuid nog een ruitje 
over om te spelen waarna met de laatste 2 ruiten van noord 
alle troeven getrokken kan worden. Ongeveer dezelfde 
kaarten als daarnet blijven over, al hebben we nu nog maar 
9 slagen gemaakt. Schoppendame ligt nu echter nog in zuid 
te blinken omdat  we die in de 1ste slag beschermd hebben 
door de heer te spelen. Met die kaart kunnen we via noord 
nu naar zuid waarna we de laatste 3 slagen maken. 
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Het volgende spel waren er genoeg punten voor 3ZT maar was het cruciaal in de 
juiste hand te spelen. 

 
Als west speelt en noord komt schoppen uit, dan kan de leider dit laten lopen naar 
zijn dame. Een dame dubbel is ‘beschermd’ als deze in de hand van de leider zit en 
partner de aas of de heer heeft. Want als de tegenpartij die kleur uitkomt kan de 
leider de slag laten lopen en goedkoop met de dame maken ofwel moet de 
tegenpartij hun hoge kaart opofferen om de slag te maken.  
Dit is al een goede reden wat mij betreft om 1ZT te openen met de westhand, 
evenals het feit dat als west 1R opent en oost antwoordt 1S dat west geen goede 
herbieding heeft. Voor 1ZT of 2R is hij nl te sterk en voor 2H (reverse) is hij te zwak. 
Caroline opende 1ZT en kreeg schoppen uitkomst naar de dame waarna ze 
klaverenaas eruit speelde en haar contract gemakkelijk maakte. 
Aan de andere tafel werd 3ZT door oost gespeeld, waarna schoppen uitkomst voor 
de dame de heer en de aas was. Nu werd de eerste klaverenronde de aas niet 
gelegd, waarna oost zelf maar 2 slagen maakte (1 klaveren en 1 schoppen) en het 
contract down ging. 
Nog een leuke double dummy oefening, op de kaartverdeling staat hoeveel slagen in 
elk kleur maximaal gemaakt kan worden door elke leider gegeven het beste afspel 
en tegenspel als je alle kaarten kent. Ook in west kan er met open kaarten slechts 8 
slagen gemaakt worden in ZT. Zie je hoe? 
 
Er is 1 kaart die noord kan uitkomen om met open kaarten de leider slechts tot 8 
slagen te beperken in ZT. Dat is schoppenheer! Want in dat geval wordt 
schoppenaas uit het spel verdreven voor de klaverenslagen ontwikkeld zijn en maakt 
oost dus opnieuw slechts 2 slagen. Zelfs als de leider schoppenheer een eerste slag 
zou duiken kan noord verder schoppen spelen waarna west geen schoppen meer 
heeft om over te steken naar oost. 
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Spel van het jaar 
Zoals reeds gezegd in het voorwoord haalde De Voer stevig uit tegen Pieterman 1. 
Als nominatie voor het spel van het jaar heb ik dan ook voor een spel uit deze 
wedstrijd gekozen waar de ploeg via een echte teamprestatie punten pakte. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de ene tafel opende Jack ondanks 10 
punten met 1K in zuid. De tegenstanders 
vinden hun hartenfit, bieden de manche en 
dit wordt gedubbeld door Guido. 
Het tegenspel is perfect en door de 
bieding goed te vinden. Klaveren voor de 

heer van zuid, ruitenswitch genomen door de leider met de aas. Via de schoppensnit 
gaat de leider naar oost. Nu volgt hartenboer voor de dame in noord, de ruitenheer 
meeneemt en zuid een ruitenintroever geeft. 4H gedubbeld 1 down. 
 

Aan de andere tafel is het ook De Voer die 
opent, ditmaal in west met 2H (Muiderberg 
al kan het met 6k). Noord dubbelt hier, 
oost verhoogt preemptief naar 3H en zuid 
biedt begrijpelijkerwijs 5K. Dit gaat nu 

perfect tegenspel 3 down (hartenaas, ruitenaas, schoppen door heer voor de dame, 
schoppenaas en schoppenaftroever in west). 
 
Door voortvarend te bieden aan beide tafels, zette De Voer de tegenstanders perfect 
onder druk. Die deden dit spel niets dat echt verkeerd was maar moesten toch -200 -
150 = -350 punten oftewel 8 imps op het spel inleveren. 


