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Volgende afspraak: donderdag 3 oktober 19u30 
te Pieterman, Goudbloemstraat 28, 3000 Leuven 
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Voorwoord 
We zijn eraan begonnen! 
Met 10 ploegen wordt er 9 speeldagen lang gestreden om een plaats in de top 4. Bij 
die ploegen een volledig nieuwe ploeg “Katmottedubbele” en Paul en Karel die de 
niet-Leuvense bridge vertegenwoordigen. Paul die zoveel jaren actief lid van 
Pieterman geweest is, hopelijk een blij weerzien met de Leuvense bridgescene. 
Habitués “De Voer” zijn in hun 3de deelname alvast als een raket vertrokken en staan 
op kop. 
In deze eerste bulletin vinden jullie de scores van de 1ste speeldag terug, een 
overzicht van de voorronde-wedstrijden per speeldag en een kort verslag van de 
eerste spellen. Veel leesplezier. 
 

Kalender voorronde: 

Uitslagen 
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Verslag eerste speeldag 
 
Ook dit jaar zal ik proberen een paar mooie spellen uit elke speeldag te belichten. 
Iedereen heeft immers dezelfde spellen gespeeld. Dat is het mooie aan de moeite 
die Jens steekt in het duplicateren van de spellen. Onze eerste wedstrijd werd zelf 
uitgesteld maar ik heb toch een mooi spel van Ben gekregen, zie hieronder. Heb je 
een vraag over hoe de bieding of het spelen van een spel had moeten gaan of als je 
zelf gewoon een leuk/mooi/interessant spel hebben, aarzel niet mij dit via mail 
(rutgervanmechelen@hotmail.com) te sturen. Wie weet kom je wel in het verslag 

 
Spel 11. Niet alle tafels speelden 4S maar 
dat spel is wel heel interessant. 
Stel klaverenstart. 
Kan de leider het winnen of kunnen de 
tegenstanders het down krijgen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zuid speelt 4S en west start met klaveren. De leider heeft 5 verliezers: 3 harten, 1 
ruiten en 1 klaveren. 
De klaverenverliezer wegwerken heeft prioriteit want als de leider niet snel is liggen 
de klaveren open. De leider speelt dus ruitenheer. Om de communicatie te 
bemoeilijken kunnen de tegenstanders duiken. Maar de leider kan nu ruitenboer 
overnemen met de dame, dus nogmaals duiken heeft geen zin voor west en hij 
neemt dus de aas. Hij speelt opnieuw klaveren voor de heer en op ruitentien wordt 
een klaveren weggegooid.  
De klaverenverliezer is weg, nu de harten tot 2 verliezers beperken. Hartenacht volgt 
dus uit zuid. Het plan van de leider is duidelijk om nog een harten in dummy te 
kopen. Nu troefspelen komt te laat want OW komen slechts 2 maal aan slag om troef 
te spelen en er liggen de tegenstanders opnieuw gen nog 3 troeven in dummy. Toch 
kan het contract nog down. Hoe? 
Er moet opnieuw klaveren gespeeld worden. De leider kan nog geen troeftrekken 
want moet nog een harten in zuid kopen dus speelt harten. West kan nu met 
hartenaas nemen en klaveren spelen. Als de leider nu laag koopt, koopt oost boven 
met de boer en als de leider hoog koopt promoveert schoppenboer tot slag. Op 
troefstart lijkt het ook down maar dat klopt niet. De leider kan de ruiten ontwikkelen 
door de boer over te nemen met de dame. Klaverenheer ligt als entree nog in zuid 
en er gaan dus slechts 2 harten en 1 klaveren verloren. 
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Spel van het jaar 
En dit jaar ook van de partij: het spel van het jaar! Zoals in de Champions league de 
mooiste goals hun eigen verkiezing hebben, gaan wij elke speeldag zoek naar een 
mooie bridge-actie. Op het eind van het jaar kiest een professionele jury dan het 
mooiste spel van het jaar uit. Opnieuw is jullie interactie meer dan welkom. Je 
partner iets geniaal zien doen, jaloers de buren een spectaculaire score zien 
opschrijven of trots op jezelf, geef mij gerust een seintje. 
 

 
 
Spel 4 van de september was een vertrouwenstest in de preempts van partner. 
West opent kwetsbaar met 3R en oost heeft een mooie kaart.  
Slem moet kansrijk zijn als west een stevige preempt heeft, iets als HD(B)xxxx met 
nog een slag erbij.  
Jens en Louisa spelen nog maar sinds dit jaat samen maar Jens weet al dat hij de 
preempts van Louisa mag rekenen. 
Via azenvraag bood hij dus vol vertrouwen 6R. De preempt van Louisa was 
inderdaad stevig: 8 ruiten van HDBxxxxx.  
Noord startte met schoppenaas en switchte naar klaveren, waarop Louisa de boer 
legde en zuid de heer, getroefd in west. 
8 ruitenslagen, 1 schoppen, 1 harten en 2 klaveren maakten 12 slagen en het slem 
was gemaakt. 
Louisa en Jens waren de enigen in de aal die slem boden en maakten en zijn 
daarmee de 1ste kandidaten voor spel van het jaar van deze jaargang. 
Het volledige spel: 

 


