4 Leuvense bridgeviertallen kampioen!

Dit jaar heeft Leuven 4 bridgeploegen te vieren die kampioen zijn gespeeld in hun
competitiereeks.
De 4 ploegen:
Pieterman 11 in Liga 3: Baudewijns Louis, Decoster Ludwig, Dekelver Huberte, Delang Marc,
Luyten Robert, Nysen Hélène, Van Calster Herman, Van Gheluwe Siska, Wairy Eliane
Zij stijgen naar 2de liga! De reeks werd overigens door Pietermannen gedomineerd, want
Pieterman 10 van kapitein Annie Demartet werd mooi 2de.

Pieterman 6 in Liga 2: Van Den Broeck Jef, Bosmans Lea, Celis Jos, Eynikel Guido, Mallego
Yvette, Moria Rene, Plaitin Jean-Pierre, Theunis Lut, Van Herck Andre
Zij stijgen naar Liga 1! Slechts de allerlaatste wedstrijd stonden ze op kop, maar dat is natuurlijk
het enige moment dat echt telt.

Pieterman 3 in Liga 1: Werter Michiel, Maes Johan, Demeulemeester Erik, Vanderstockt Bert,
Aertsens Roger en Lemmens Willy
Na amper 1 seizoen nemen ze hun plaats in de nationale reeksen terug in want ze stijgen naar
Nationale 3.

Begijntje 2: Samson Michel, Dehaen Jelle, Koopmans Johan, Randjaniche Kaveh, Rozemond
Fenna, Samson Eline, Vandervoort Denis
Zij stijgen ook naar Nationale 3!
Begijntje 2 stond een heel seizoen op kop en in de laatste wedstrijd speelden ze tegen de 2de in
de stand Westrand, de enige ploeg die hen nog voorbij kon gaan. De Leuvense ploeg mocht
verliezen met 10-20 en dan waren ze nog kampioen. Dat zou wel moeten lukken toch?
Zo simpel was het niet, want ze verloren tegen de supergemotiveerde tegenstanders de eerste
helft met 35 imps en stonden virtueel nog slechts 2de.
Ook de eerste 8 spellen van de 2de helft gebeurde er weinig goeds en dus moest er iets gebeuren
vond de kapitein Michel. En het volgende spel kreeg hij er wel de kaarten voor:
Prachtige kaarten!
Na mancheforcing te hebben geopend en zijn harten
getoond te hebben, toont partner interesse met een 4♦
controlebod.
Helaas betekent dit ook dat er geen klaverencontrole
is. Dan maar stoppen in 4♥? Niet met deze stand,
dacht Michel en hij bood 4ZT azenvraag en 6♥.

Het volledige spel en bieding:
Wie kan er west verwijten dat hij geen klaveren uitkwam
met een leider die toch zelf klaverencontrole moest
hebben? Moeilijk toch. En west startte met schoppen.
Maar nu ging op ruitenaas een klaveren weg en werden
12 slagen gemaakt.
Aan de andere kant bleven de tegenstanders in de
manche zitten en Begijntje won dus 10 imps.

En ook volgend spel was een spannend slem spel:
In de open zaal speelden Michel en Eline 3ZT en
maakten dat.
In de gesloten zaal boden de spelers van Westrand
hoger, ze gingen helemaal tot 6♦.
Jelle startte schoppen die de leider liet lopen voor de
heer van Jo.
Jo speelde nu met een neutraal gezicht ruitenvier terug
en de leider ging in de denktank. Hij had al 1 slag
verloren en zijn klaverenverliezer kon hij weggooien op
de harten. Hij moest dus enkel een ruitenverliezer
trachten te vermijden. Ofwel kon hij de snit nemen ofwel kon hij de aas slaan in de hoop dat de
heer singleton achter zat.
De leider nam zijn tijd en voor Jelle die met heer singleton achter de aas zat moeten de minuten
wel uren geduurd hebben. Die hele tijd moest hij proberen er niet al te zorgelijk uit te zien en
vooral zo normaal mogelijk te doen. Uiteindelijk haalde de leider zijn schouders op en speelde op
de theoretisch grootste kans en speelde een kleine ruiten in de hoop dat de heer goed zat. Jelle
maakte dus de heer en het contract was 1 down.
Tenslotte nog een slemspel, dit uit de laatste wedstrijd van Pieterman 3:

Na de 1 ♦ opening rechts begon Erik met dubbel. Aan de
andere tafel begon het ook zo en nu bood noord 4♠ en
daarmee was de kous af. Bert bood echter eerst 2♦ om zijn 12 punten te tonen. 4♠ bieden kon
daarna altijd nog. Nu kon Erik echter zijn sterke hand met harten tonen door 3♥ te bieden. Toen
Bert hem dan kon steunen in de harten, was het een koud kunstje om slem te bieden.

