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Speeldag 2 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende afspraak: donderdag 17 oktober 19u30 
te Pieterman, Goudsbloemstraat 28, 3000 Leuven 
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Voorwoord 
De Demer en Dijle is volop aan de gang. Al 2 speeldagen gespeeld en binnenkort 
gaat de 3de speeldag door. 
4 ploegen zijn uitstekend aan de competitie begonnen en hebben ongeveer een 
moyenne van 20 vps: Leuven-Aarschot, Pieterman 3, Pieterman 1 en De Voer. 
De winnaars van vorig jaar hebben hun start volledig gemist en staan momenteel 
laatste. 
In het vorige verslag stond een klein foutje. De speeldag in november gaat door op 
donderdag 21 november en niet op vrijdag 22 november. 
 
 

Kalender voorronde 

 
Klassement 
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Uitslagen 

 
Verslag eerste speeldag 
Een lastige 4S uit de 1ste helft. Spel 2: 

Zuid telt 1 schoppen verliezer, 1 harten 
verliezer, 1 ruiten verliezer en 3 klaveren 
verliezers. Veel werk aan de winkel dus. 
Stel dat west klaveren uitkomt, is er een 
klaveren verliezer minder en kan 
bovendien een harten in dummy op 
klaverenheer weggegooid worden waarna 
er 1 klaveren en 1 harten in dummy 
getroefd kan worden. Opletten met 
communicatie is echter de boodschap 
zeker als oost schoppen naspeelt in slag 2. 
De aas moet genomen worden (want 

anders speelt west een 2de keer troef en kunnen we slechts 1 keer kopen in noord). 
Als we nu klaverenheer, klaveren kopen, hartenheer, hartenaas, harten kopen zitten 
we in dummy die alleen nog ruiten heeft. Oost kan nu de slag nemen en klaveren 
spelen waarna west niet 1 maar 2 schoppenslagen maakt. Om dit te vermijden 
moeten we aan slag met schoppenaas eerst zelf ruiten spelen. Nu komt oost aan 
slag maar kan partner geen troefpromotie geven. Stel dat hij klaveren speelt, nemen 
we nu de heer, kopen een klaveren, hartenheer, hartenaas, harten getroefd, ruiten 
getroefd en troefgetrokken. 
Dat dit een moeilijk spel was bewijzen de uitslagen. Enkel de Celestijnen, Leuven 
Aarschot en Ben&Co wisten 4S te maken (mogelijk met ander tegenspel). 
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Spel 8 bracht mogelijk het meeste spektakel. 
Als de punten tussen beide paren ongeveer 
gelijk verdeeld zitten en beide paren hebben 
een mooie majeurfit, gaat de bieding vaak 
hoog en hevig. Dit spel was niet anders. 
Maar liefst 4 tafels speelden 5H (of 4H) 
gedubbeld in west, aan alle tafels gemaakt. 
Goed gedaan door Pieterman 1, Altea, 
Leuven-Aarschot en Katmottedubbele. 
De tegenstanders moeten tegen die laatste 
ploeg gedacht hebben: “’k Had toch niet 
moeten dubbelen” 
 
 

Pieterman 1 scoorde ook in de andere richting. Daar speelden ze 4S gedubbeld. 
Hartenuitkomst werd ineens getroefd en er werd een klaveren afgegeven. Ruiten 
voor de leider die 3 klaveren introevers in zuid kan maken en dus enkel 1 klaveren 
en 2 schoppen afgeeft. Goed gedaan, Koen! Volgende keer kom ik wel met een troef 
uit, dan kan je slechts 1 klaveren kopen en gaat het contract 2 down. 
 

Spel van het jaar 
Spel 2 bracht een moeilijke 4S, ook op spel 10 leek 4S verre van evident.  

Vanuit zuid tellen we 5 verliezers, zijnde 1 
troef en 4 klaveren. 
Als de tegenstanders de leider laten doen 
kan hij 2 klaveren in dummy kopen en 
slechts 2 klaveren en een troef afgeven. 
Karel en Paul van Leuven-Aarschot speelden 
dus goed tegen toen ze zelf troef inspeelden. 
De leider, Marc Delang voor de Celestijnen 
deed mee met troef en na 3 slagen, hadden 
enkel noord en zuid nog 1 troef en hadden 
OW al 1 slag gemaakt. 
Het lijkt erop dat de leider nu 1 slag tekort 
gaat komen, maar Marc speelde nu 5 keer 

harten. Deze kaarten bleven over en de leider moet nog 3 slagen maken: 
Nu klaveren is voor oost en die heeft een probleem. 
Hij kan wel nog 2 goede klaveren spelen, maar dan 
koopt zuid. Vervolgens worden troevenzeven en 
klaverendame de laatste 2 slagen voor de leider.  
En ruitenaas spelen is niet veel beter, want dan 
koopt noord waarna zuid met ruitenheer en 
troevenzes de laatste 2 slagen maakt. 
 
Ondanks het feit dat visueel er maar 9 slagen 
mogelijk waren, heeft Marc het contract toch zo 
gespeeld dat de tegenpartij hem een 10de slag 
moest gunnen. Hij is daarmee onze 2de kandidaat 
voor spel van het jaar. 


