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Wie Menton 2003 zegt denkt aan een paar dingen. 
In de eerste plaats natuurlijk aan de warmte. De 
zomer van 2003 was een van de heetste uit de 
geschiedenis, maar nog heter was het in Menton. 
Dan natuurlijk de Nederlandse successen: Goud 
voor Anton Maas en Bep Vriend in de gemengde 
paren,  
 

 
 
zilver voor de Nederlandse vrouwen en … 
 

 
 
nee daar was de koek wel mee op. Waarom dan 
toch deze STAR MAGAZINE SPECIAL? 
 
 
 
 
 
 

De 60ste verjaardag van Ed Franken misschien? 
 

 
 
Warm! 
 
Nog nooit waren zoveel STAR-spelers aanwezig 
op dit toernooi. Ed als captain van het 
vrouwenteam, Toine als manager van de open 
teams, Jan Meijer als captain van de senioren en 
natuurlijk Rob Groenenboom en Koeno Brouwer 
als spelers bij de senioren. Aan het einde van het 
toernooi deden Jan Meijer Ed Franken en Loek 
Verhees sr. ook nog van zich spreken in de paren. 
 
Ed zorgde voor de veel van het fotomateriaal, 
Koeno en Toine doen verslag van de open teams en 
de senioren, en Jan Meijer schrijft over de 
verrichtingen van de senioren. 
 
Voordat de verhalen beginnen vragen we aan jullie 
om plaats te nemen in de speelzaal en een paar 
beslissingen te nemen. Zet de verwarming op een 
graad of 40! Maar houd je dikke trui aan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zit je lekker? 
 
Je hebt: 
 
♠A94 ♥V985♦V ♣ HB862 
 
Partner Bauke Muller opent met 2 harten 
Muiderberg, het gaat pas rechts van je en je biedt 4 
harten, links van je wordt gedoubleerd, je partner 
past en rechts biedt nu 4 schoppen. 
Wat doe je? 
 
………………………………………. 
 
♠H532 ♥94 ♦98752 ♣96 
 
Weer een lastig biedverloop. Links van je wordt 3 
schoppen geopend, je partner biedt 4 ruiten 
(wereldconventie, ruiten en harten), rechts komt 4 
schoppen. Je steunt de ruiten een keertje en links 
gaat naar 5 schoppen pas pas en nu? 
 
………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zet de verwarming nog wat hoger 
 
♠VB1073 ♥A763♦10♣AH10 
 
Een uitkomstprobleem. Je rechtertegenstander 
opent 1 harten, je volgt rustig met 1 schoppen, 
links past, je partner biedt 2klv (echt of schoppen 
mee), rechts  komt nu 2 met ruiten, je biedt nu 2SA 
(zeker vanwege je mooie ruitenstop) nu gaat het 
bieden snel links 5 ruiten, partner doublet, rechts 
redoublet allen passen. 
 
Waarmee kom je uit? 
 
……………………………………  
 
De laatste: 
 
♠V109♥V965♦A9742♣3 
 
Partner opent met 1 schoppen pas ? 
 
………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel leesplezier 

 



De OPEN TEAMS en het  
SENIORENTEAM in MENTON 

 
Toine van Hoof / Koeno Brouwer 

 
 
Het is de laatste tijd vrij rumoerig geweest rond 
het topbridge. De begeleiding is aangescherpt 
om tot een verbetering van het spelpeil te komen. 
Er moet opnieuw aansluiting bij de Europese top 
gevonden worden. De Stichting Topbridge is 
opgericht en Toine van Hoof is aangetrokken als 
captain van de open Teams voor de EK in 
Menton.  
 
Toine schreef in de hoedanigheid van captain 
een verslag van de open Teams tijdens de EK. U 
zult hierin niet de pittige opmerkingen tegen 
komen, zoals we van Toine gewend zijn onder 
meer in zijn prachtige rubrieken die jarenlang in 
de Volkskrant verschenen.  
 
Een andere Toine? Nee zeker niet, want de 
scherpe analyticus die hij altijd al was, is hij 
gebleven. In zijn functie als captain onthoudt hij 
zich in onderstaand artikel van de soms ironische 
opmerkingen die hem kenmerkten. Toine spreekt 
in de "ik-vorm".  
 
De basis is het artikel van Toine geschreven voor 
IMP, waaraan toegevoegd is op ieder spel voor 
zover gespeeld door Rob en Koeno de 
persoonlijke belevingen van dit paar. Met name 
daar waar de senioren geen rol speelden, zijn 
enkele spellen uit het oorspronkelijke artikel van 
Toine geschrapt. 
 
Bij mijn aanvullingen spreek ik (Koeno) ook in 
de ik-vorm. Dat wordt steeds specifiek vermeld 
onder senioren vet gedrukt of via zeer 
persoonlijke opmerkingen onder "Koeno". De 
aanvullingen zijn belicht vanuit het 
seniorenbridge en wel van het partnership dat ik 
vormde met Rob Groenenboom. Wij hadden ons 
via selectiewedstrijden direct geplaatst voor de 
EK als tweede paar na Onno Janssens - Wim 
Boegem, waar op basis van de geweldige 
prestaties van het afgelopen jaar het echtpaar 

Schippers aan toegevoegd werd. Ondanks het  
 
totaal onverwachte overlijden van haar echtgenoot 
Henk heeft Elly de moed gevonden toch naar de 
EK te gaan met hun goede vriend en bridgepartner 
Chris Niemeijer. Hoewel in dit artikel alleen de 
persoonlijke bevingen van Rob en mij zijn 
aangegeven, betekent dat niet dat de andere paren 
niet goed gefunctioneerd zouden hebben. 
Integendeel alle paren hebben naar behoren 
gepresteerd hetgeen ook blijkt uit de opmerkingen 
van captain Jan Meijer in zijn artikel elders in dit 
blad.  
 
 
Na een voorbereiding van ruim vier maanden was 
de kernploeg in juni toe aan de eerste echte 
krachtmeting: het Open EK in Menton. We 
reisden met drie teams naar de Côte d’Azur af: 
 
Nederland Rood: Sjoert Brink-Ricco van Prooijen 
& Jan Jansma-Louk Verhees 
Nederland Wit: Ton Bakkeren-Huub Bertens & 
Jeroen Bruggeman-Niels de Groot 
Nederland Blauw: Bas Drijver-Maarten 
Schollaardt & Bauke Muller-Simon de Wijs & 
Willem van Eijck-Berry Westra 
 
Leuk bedacht, die kleuren, maar het zorgde wel 
voor de nodige verwarring. Wie was er nou rood, 
wie wit en wie blauw? Op de site van het toernooi 
stond landskampioen De Lombard als Nederland 
Rood te  boek, hoewel dit team als Blauw was 
opgegeven. En het poultje van Rood zag er heel 
wat gemakkelijker uit dan het poultje van Blauw. 
Nog net voor het verschijnen van de opstellingen 
in het Daily Bulletin was het rechtgezet. 
Aan het open toernooi deden 137 teams mee, 
verdeeld over 18 poules van zeven of acht teams. 
Uit iedere poule plaatsten zich drie teams voor de 
Swiss A en de rest ging naar de Swiss B. Van de 
54 teams in de Swiss A zouden zich 27 teams voor 
de knock-out ronden kwalificeren. In de Swiss B 



streden de overige 83 teams om slechts vijf 
plaatsen. 
Het was dus zaak in de voorronde bij de eerste 
drie te eindigen. Dat lukte het rode team vrij 
simpel en het blauwe team ternauwernood. Wit 
strandde in het zicht van de finish. 
In de Swiss A wist het blauwe team zich na een 
maximale zege in de eerste ronde goed in de top 
te handhaven. Rood kwam niet tot scoren en 
moest na een grote nederlaag definitief afhaken, 
terwijl het witte team in de Swiss B geen 
moment uitzicht kreeg op kwalificatie. 
Zo belandde uiteindelijk slechts één 
kernploegteam bij de laatste 32. Daarin bleek het 
Poolse team Miroglio, later halve finalist, een 
struikelblok. 
 
Het overall resultaat lag in de lijn der 
verwachtingen, al waren de in al februari voor 
dit toernooi gestelde doelen (drie teams bij de 
laatste 32, twee bij de laatste 16 en één bij de 
laatste acht) heel wat ambitieuzer. Het 
Nederlandse bridge staat nog aan het begin van 
de weg terug naar de wereldtop. Maar Menton 
liet ook zien dat we in de rechtstreekse duels 
voor niemand onder hoeven te doen. Dat biedt 
vertrouwen voor de toekomst. 
 
Senioren 
Onno Janssens - Wim Boegem 
Koeno Brouwer - Rob Groenenboom 
Chris Niemeijer - Elly Schipper 
Non playing captain: Jan Meijer 
Deze drie paren vertegenwoordigden Nederland 
bij de Senioren in de 
viertallen en de paren. 
Er werden steeds 
dezelfde spellen 
gespeeld in de open en 
de senioren, maar de 
schema's liepen niet 
geheel synchroon. De 
Senioren speelden in de 
voorronde een round-
robin of halve 
competitie van 13 
wedstrijden in een twee 
groepen van 14 teams. 

Chris Niemeijer  
 

ROUND-ROBIN 
 
1e wedstrijd. 
Het eerste spel van het toernooi levert winst op 
voor het rode team, een wash bij het witte team en 
verlies voor het blauwe team. 
 
Bij Louk-Jan en Huub-Ton begint het bieden 
identiek: 1♣ van oost, 3♠ inviterend van west. 
Louk wil wel eens kijken hoe de wind staat en 
plakt er een vierde schoppen aan, terwijl Huub 
past. Zowel Jan als Ton maakt na een niet al te 
scherpe verdediging tien slagen. Tegen Ricco-
Sjoert en Niels-Jeroen blijven OW in een 
deelscore. 
 
1.1   N/-    
  ♠ 865   
  ♥ A97    
  ♦ H652    
  ♣ H107    
♠ AHB974 ♠ V3 
♥ V86 ♥ H1052 
♦ 1043  ♦ AV7 
♣ 8   

N

O

Z

W

 ♣ B542 
  ♠ 102   
  ♥ B43    
  ♦ B98   
  ♣ AV963   
 
Bas en Maarten bieden 1♣-2♠ (inviterend) –pas: 
plus 140. Aan de andere tafel opent oost met een 
12-14 sans. West geeft een transfer en legt 
vervolgens in 4♠ aan. Bauke start met troef voor 
min 420. Ruiten uit lijkt dodelijk. Double dummy 
kan het contract, mits gespeeld door oost, echter 
niet down. De leider moet dan wel ♦10 in west 
zetten en kan later zuid met ruiten ingooien om 
van ♥B af te spelen. 
 
Senioren:  
 
Na een biedverloop van 1♣-1♠-1SA-3♠ bij Rob 
gooit Koeno met zijn zeer minimale opening het 
bijltje erbij neer. Rob maakt 3♠ na een niet 
optimale verdediging eveneens met een overslag 
(+6 IMP's) 
 
 



Jan en Louk genieten met volle teugen van het 
volgende spel: 
1.4: W/Allen    
  ♠ 53   
  ♥ AV872   
  ♦ 72   
  ♣ B1092   
Jan Jansma   Louk Verhees 
♠ HV10987 ♠ A6 
♥ B6  ♥ H543 
♦ V105  ♦ H43 
♣ V6    

N

O

Z

W

 ♣ 8753 
  ♠ B42    
  ♥ 109   
  ♦ AB986   
  ♣ AH4   
 
W N O Z 
Jan  Louk  
2♦ pas 2♥ dbl 
2♠ 3♥ pas 4♦ 
pas 4♥ allen pas  
 
Noord-zuid raken na de multi 2♦-opening van 
Jan in de war en eindigen in een absurde 4♥. 
Louk start ♠A en speelt schoppen door. Op de 
derde schoppen gooit de leider een ruiten af en 
Louk ook. Jan persisteert in schoppen. Noord 
troeft in met ♥7 en Louk doet zijn tweede ruiten 
weg. Om zijn contract te maken heeft de leider 
♥HB bij west nodig en ♣V bij oost. Hij laat 
daarom ♣B doorlopen. Jan maakt ♣V en speelt 
de vijfde schoppen. Hierop kan Louk ♦H kwijt, 
terwijl de leider op tafel troeft met ♥9. Nu volgt 
♥10, gedekt met de boer voor de vrouw en de 
heer. Louk gaat er met klaveren uit, troeft de 
nagespeelde ♦A en speelt weer klaveren, die Jan 
kan troeven met ♥6. Grijnzend legt Jan nu zijn 
zesde en laatste schoppen op tafel waardoor bij 
Louk ♥54 achter ♥A82 nog tot een slag 
promoveert: vijf down.   
 
Senioren: 
Rob opent in oost met een zwakke 2♠. Koeno 
die de (sterke) kwetsbare openingen van zijn 
partner wel kent, verhoogt tegen de Law in tot 
3♠ (barrage) in de hoop de tegenpartij gevoelig 
down te spelen in een (te) hoog contract. Er 
wordt echter gepast en 3♠ wordt na een 

ruitenstart precies gemaakt (0 IMP). 
De senioren winnen de 1e wedstrijd met 17-13. 
 
2e wedstrijd. 
De tweede wedstrijd kijk ik bij Bauke en Simon 
achter Simon die op het eerste spel heeft: 
♠A94 ♥V985 ♦V  ♣HB862  
W N O Z 
 Simon  Bauke 
   2♥ 
pas 4♥ dbl pas 
4♠ ???   
Ik zit nog te bedenken wat ik met deze kaart zou 
doen als Simon al heeft gedoubleerd. Kan, denk 
ik. Hij start met ♦V en ziet tot zijn (en mijn) 
afgrijzen ♠HVB2 ♥2  ♦AHB93  ♣V104 op tafel 
verschijnen. De leider neemt en laat ♠H spelen. 
Simon pakt en probeert zijn maat met harten te 
bereiken. Het gaat heer-aas, waarna west troef 
trekt en uiteindelijk elf slagen maakt. Dit was het 
hele spel: 
 
2.11  Z / - Simon de Wijs   
  ♠ A94    
  ♥ V985    
  ♦ V   
  ♣ HB862    
♠ 10653 ♠ HVB2 
♥ AB10  ♥ 2 
♦ 87642 ♦ AHB93 
♣ 3   

N

O

Z

W

 ♣ V104 
  Bauke Muller   
  ♠ 87   
  ♥ H7643   
  ♦ 105   
  ♣ A975   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Simon de Wijs: doublet 
 



Deze ronde verliest het witte team met 20-10, 
onder andere door dit spel: 
 
  ♠ B9652   
  ♥ A73   
  ♦ A9   
  ♣ A95    
Ton Bakkeren   Huub Bertens 
♠ H104 ♠ AV3 
♥ B952  ♥ V1064 
♦ 1082  ♦ V65 
♣ B76    

N

O

Z

W

 ♣ V104 
  ♠ 87   
  ♥ H8   
  ♦ HB743   
  ♣ H832   
De tegenstanders van Ton en Huub (team Henri) 
presteren het om met de NZ-kaarten in 3SA te 
komen. Ruitens drie-drie met de vrouw goed. 
Het zit zo maar de leider vogelt eerst nog wat 
aan: harten uit van west gedoken, harten voor de 
heer en klaveren naar de 9. De verdediging kan 
nu drie hoge schoppen meenemen voor één 
down maar Huub vervolgt met harten. De leider 
doet nu ♦A en ruiten naar de boer voor plus 630. 
 
3e wedstrijd: 
 
De volgende, een veel betere 3SA komt er niet 
door bij de Brabanders: 
 
  N / NZ ♠ V8    
  ♥ A765    
  ♦ AVB    
  ♣ B1075   
Ton Bakkeren   Huub Bertens 
♠ 109754 ♠ HB2 
♥ H10942 ♥ V3 
♦ 3 ♦ 8542 
♣ 62    

N

O

Z

W

 ♣ AH98 
  ♠ A63    
  ♥ B8   
  ♦ H10976   
  ♣ V43   
W N O Z 
Bakkeren  Bertens  
 1♣ pas 1♦ 
1♥ pas 1SA dbl 
2♥* 2SA pas 3SA 
allen pas *transfer naar schoppen 

Huub verzint de fraaie start van ♥3. De leider legt 
klein en laat ♥9 houden. Ton switcht nu schoppen 
voor één down. 
 
Senioren:  
Koeno  Rob  
 1♣ pas 1♦ 
2♦ !! pas 2♠ dbl 
pas 3♣ allen pas  
 
Ook hier een agressief volgbod van west. NZ 
bereiken (terecht??) geen manche. Na een kleine 
schoppenuitkomst werd dit contract vrij eenvoudig 
gemaakt (-1 IMP). 3♣ kan met open kaarten down 
met ruitenstart of na ♥V uit (houdt) en 
ruitenswitch. Zelfs met ♥3 start, ♥B in zuid, 
gepakt met het A en klaver na, wordt het gemaakt. 
West komt nooit aan slag om schoppen te kunnen 
spelen. Op die manier kan 3SA ook gemaakt 
worden als je eerst even de ruiten bij de 
tegenstanders elimineert. In de praktijk evenwel 
moeilijk te verzinnen. 
 
Jeroen en Niels beproeven hun geluk op het 
volgende spel. 
 
3.27   Z / - Jeroen 

Bruggeman 
 

  ♠ H964    
  ♥ AV9    
  ♦ AB82    
  ♣ A10    
♠ VB75 ♠ A32 
♥ 108752 ♥ HB63 
♦ H ♦ 43 
♣ 843    

N

O

Z

W

 ♣ HVB7 
  Niels de Groot   
  ♠ 10 8   
  ♥ 4   
  ♦ V109765   
  ♣ 9652   
   
Niels opent de zuidkaart met 2♣ (o.a. zwakke 
twee in ruiten) en Jeroen zegt 3SA. De start is ♣H 
voor het A. Onder ♦A valt de heer. Jeroen neemt 
♦B over met de vrouw en gaat met een kleine 
klaveren naar de 10 van slag, waarna oost de 
negende slag mag komen brengen. 
Voor het blauwe team komt Simon als noord in 



5♦. Hij krijgt ♣H uit van oost die op 1♦ een 
informatie-doublet had gegeven.  
Ook hij heeft dus eigenlijk maar één kans: ♦H 
sec in west. Simon gaf na afloop zelf de 
winnende lijn aan: ♦A, ruiten naar zuid en met 
klaveren eruit; oost moet met klaveren vervolgen 
en wordt uiteindelijk gevangen in een 
stripsqueeze. Simon begon met ♣10. Oost kon er 
nu nog uit met ruiten en het contract was niet 
meer te maken. 
Senioren: 
 
Voor uw gemak herhaald 
  ♠ H964    
  ♥ AV9    
  ♦ AB82    
  ♣ A10    
♠ VB75 ♠ A32 
♥ 108752 ♥ HB63 
♦ H ♦ 43 
♣ 843    

N

O

Z

W

 ♣ HVB7 
  ♠ 108   
  ♥ 4   
  ♦ V109765   
  ♣ 9652   
 
Interessant biedverloop: 
W N O Z 
Koeno  Rob  
   pas 
pas 1♦ dbl 3♦ 
3♥ 3SA 4♥ pas 
pas dbl a.p.  
 

 
Rob Groenenboom 
 
Koeno: "Tegen deze sterke Denen die eerste in 
de poule eindigen, bieden Rob en ik een 

agressieve 4♥. In elke kleur verlies ik een slag. Ik 
beperk het tot één troefloser door twee keer onder 
♠A naar ♠VBxx te spelen, waardoor ik voor de 
tweede keer de troef vanuit de hand kan spelen De 
eerste keer na een ruitenintroever. Helaas gaan 
onze teamgenoten in 3SA ook één down (-4 
IMP)".  
De senioren halen desondanks een kleine 
overwinning 17-13 op de Denen. 
 
4e wedstrijd: 
 
Bas en Maarten moeten even slikken op het eerste 
spel: 
 N/- ♠ 43   
  ♥ B92    
  ♦ B1096   
  ♣ V1083   
♠ HV97  ♠ AB862 
♥ 75  ♥ AH84 
♦ AV5  ♦ 87 
♣ AH74    

N

O

Z

W

 ♣ 52 
  ♠ 105    
  ♥ V1063   
  ♦ H432   
  ♣ B96   
 
Hun tegenstanders bieden als OW maar liefst 7♠ 
dat via de snit op ♦H over tafel gaat. 
Typerend is dat tegen het rode team oost-west in 
7SA aanleggen. 
  
Hoe sterk ben je als je de wereldconventie biedt? 
Jeroen en Niels zaten niet op één lijn op spel: 
 
4.7   Z/Allen Jeroen Bruggeman 
  ♠ -   
  ♥ HB1072   
  ♦ AHVB6   
  ♣ B72   
    
♠ AB10764 ♠ V98 
♥ 6 ♥ AV853 
♦ 4 ♦ 103 
♣ V10543   

N

O

Z

W

 ♣ AH8 
  Niels de Groot   
  ♠ H532   
  ♥ 94   
  ♦ 98752   
  ♣ 96   



W N O Z 
 Jeroen  Niels 
   pas 
3♠ 4♦ 4♠ 5♦ 
5♠ pas pas dbl 
 
 4♦ van noord toonde ruiten en harten, maar wat 
betekende zijn pas op 5♠? Niels verwachtte een 
sterkere kaart en vatte de pas als forcing op. Dus 
doubleerde hij voor min 1050. 
Aan de andere tafel hadden Ton en Huub 5♦ 
opgepakt voor 500. 
 
Het blauwe team verdiende 12 imps. Bas en 
Maarten gingen voor 500 in 5♦. Aan de andere 
tafel speelden NZ geen wereldconventie. Noord 
volgde op 3♠ met 4♥, die Willem met plezier 
voor 1100 oppakte. Mede door dit spel wonnen 
de blauwen met 20-10. 
 
De stand na de eerste dag: 
 
Rood   73 VP’s 1e plaats in de poule 
Wit   65 VP’s 3e plaats in de poule 
Blauw   57 VP’s 6e plaats in de poule 
Senioren 75 VP's gedeeld 1e  t/m 3e plaats in 
de poule 
 
Op de tweede dag van de round-robin treedt het 
blauwe team (De Lombard) aan tegen koploper 
Marotta. Playing captain Luca Marotta is een 
vriendelijke man die op het vijfde spel bijna een 
grootslem cadeau geeft: 
 
5.15  Z / NZ Marotta   
  ♠ HV652   
  ♥ B3   
  ♦ -   
  ♣ V109843   
Maarten Schollaardt Bas Drijver 
♠ A ♠ B93 
♥ H97 ♥ A104 
♦ AH109842 ♦ VB763 
♣ H2   

N

O

Z

W

 ♣ A6 
  Franco   
  ♠ 10874   
  ♥ V8652   
  ♦ 5   
  ♣ B75   

W N O Z 
1♦ 1♠ 2♠ 3♠ 
4♣ pas 4♥ pas 
4SA pas 5♠ pas 
7♦ allen pas   
 
De start is ♠H voor het aas. Maarten trekt een 
rondje troef en nog een rondje en nog een rondje 
en nog een paar. Dat is slecht nieuws want nu is 
duidelijk dat de leider slechts heer-klein klaveren 
had. Toch denkt Marotta lang na over iedere 
discard en op de zesde ruiten heeft hij ♥3 al in de 
hand tot hij wakker wordt en zijn ♣V tweede zet. 
Maarten is nu kansloos. 
 
Bas en Maarten halen de punten terug met deze 
6♦: 
 
5.19  Z / OW Marotta   
  ♠ V874   
  ♥ V1065   
  ♦ 108   
  ♣ 742   
Maarten Schollaardt Bas Drijver 
♠ 2 ♠ H63 
♥ H942 ♥ A7 
♦ B754 ♦ AH632 
♣ AVB10   

N

O

Z

W

 ♣ H53 
  Franco   
  ♠ AB1095   
  ♥ B83   
  ♦ V9   
  ♣ 986   
      
W N O Z 
Maarten Marotta Bas Franco 
   pas 
pas pas 1♦ pas 
1♥ pas 2SA pas 
3♣ pas 3SA pas 
4♦ pas 4♥ pas 
6♦ allen pas   
 
Maarten past bescheiden voor maar als hij hoort 
(2SA) dat Bas een goede kaart met vijf of zes 
ruitens heeft, zet hij hem gedecideerd in slem. 
Toen ♦V viel kon Bas claimen. 
Op dit laatste spel zetten Sjoert en Ricco hun 
tegenstanders zwaar onder druk door te beginnen 



met 2♠ (zwak, 5+kaart), pas, 3♠. Oost komt erin 
met een doublet, waarna oost-west in een 
hartenslem dreigen te verzeilen. Oost redt de 
zaak door op zeker moment vlug 6♦ te bieden, 
waarop west past. Een van de weinige fouten van 
Ricco op dit toernooi, volgens Sjoert. “Hij 
schoof de tray veel te snel terug.”  
 

 
Ricco, schoof de tray te snel terug. 
 
 
Senioren: 
 
W N O Z 
Koeno  Rob  
1♣ pas 1♦ 1♠ 
2♦ 3♠ 3SA allen pas 
 
Koeno: "Senioren zijn wat minder bescheiden en 
gedragen zich tegenwoordig zeker niet meer als 
ouwe …. en dus opent Koeno in de westhand 
met 1♣. Desondanks bereiken we niet het goede 
slem van 6♦. 3SA wordt met 3 overslagen 
gemaakt". 
Op de andere tafel bereikten de tegenstanders 
wel 6♦ hetgeen een verlies van 12 IMP 

opleverde. 
Het witte team (Bertens c.s.) haalt in deze 
wedstrijd met 21-9 uit tegen Auby, onder andere 
door een fraaie switch van Huub: 
 
5.12  W / NZ    
  ♠ V8   
  ♥ HB   
  ♦ AB92   
  ♣ B10985   
Ton Bakkeren   Huub Bertens 
♠ 9543 ♠ HB72 
♥ 54 ♥ V108762 
♦ 643 ♦ 1075 
♣ AH73   

N

O

Z

W

 ♣ - 
  ♠ A106   
  ♥ A93   
  ♦ HV8   
  ♣ V652   
 
Zuid speelt 3SA en Ton komt met harten uit, de 
kleur die Huub heeft tussengeboden. Het gaat 
boer, vrouw, klein. Huub legt nu een schopje op 
tafel. De leider mag ♠V maken maar verder dan 
acht slagen komt hij niet. Zuid had het contract 
kunnen maken door in de eerste slag ♥A te nemen 
maar hij verwachtte 
een klaverenhonneur 
bij oost. Jeroen en 
Niels bieden 3SA in 
de noordhand en 
scoren +600.         
Ook Bauke en Simon 
speelden 3SA in zuid. 
Hier speelde oost na 
harten voor de boer 
en de vrouw harten 
door. 

 
 

Niels 
Senioren: 
Helaas moet Rob als oost uitkomen tegen 3SA van 
noord. Hij legt een natuurlijke ♥7 op tafel en even 
later is het contract met een overslag gemaakt. 
Onze maten maken 3SA precies (-1 IMP). 
Deze wedstrijd wordt gelijk gespeeld 15-15. 
 
 
 

 



6e wedstrijd. 
De zesde ronde geeft een aantal interessante 
spellen te zien die voor de rode en witte 
Nederlanders echter niet al te gunstig aflopen: 
 
6.25  N / OW Ricco van 

Prooyen 
 

  ♠ V43   
  ♥ 42   
  ♦ A105   
  ♣ 107653   
Jens Auken   Blakset 
♠ AHB862 ♠ 95 
♥ 73 ♥ HV6 
♦ HV6 ♦ B9842 
♣ A4   

N

O

Z

W

 ♣ H92 
  Sjoert Brink   
  ♠ 107   
  ♥ AB10985   
  ♦ 73   
  ♣ VB8   
 
W N O Z 
Auken Ricco Blakset Sjoert 
 pas pas 2♦ 
dbl 2♥ 2SA pas 
3♠ pas 3SA allen pas 
 
De 2♦-opening toont een zwakke twee in harten 
of een 25+ evenwichtige hand. Het 2SA-bod van 
oost was forcing. 
Sjoert start met ♥B die 
de leider laat houden. 
Hij switcht naar ♣V 
voor het aas op tafel. 
Ricco duikt goed ♦H 
en ♦V. Als de leider 
nu nogmaals ruiten 
speelt gaat het ♦A en 
klaveren na en komt hij 
niet verder dan acht 
slagen. Blakset had 
zijn plan al opgemaakt 
en dat was waterdicht.  

Jens Auken 
 
Na ♦V speelt hij een kleine schoppen van tafel 
en de verdediging is machteloos.           
Aan de andere tafel opent zuid op de derde hand 

met 3♥, west 3♠ en oost 3SA. Louk neemt nu na 
rijp beraad de eerste hartenslag. Dat was goed als 
zuid een zevenkaart harten had of ♦A. Hij gaat zo 
ongelukkig twee down. 
 
Senioren: 
Na pas, pas, 2♦ biedt Rob met de westhand 
zonder omwegen 4♠ en maakt dat eenvoudig na 
een hartenstart. Op de andere tafel 3SA contract 
gemaakt na een hartenstart die de leider liet lopen 
(+1 IMP) 
 
Spel 30 opnieuw interessant: 
6.30   O / -    
  ♠ AHV64   
  ♥ 92   
  ♦ 654   
  ♣ 753   
♠ 10987532 ♠ B 
♥ 53 ♥ AHVB6 
♦ 108 ♦ AHV9 
♣ 64   

N

O

Z

W

 ♣ HV10 
  ♠ -   
  ♥ 10874   
  ♦ B732   
  ♣ AB982   
 
Huub is zonder tussenbieden van NZ als oost in 
4♥ gekomen. Zuid vindt de mooie uitkomst van 
een kleine troef. Huub neemt en besluit zijn geld 
op het goed zitten van ♣B te zetten: ♦A, ♦H, 
ruiten getroefd en klaveren naar de 10. Zuid wint, 
incasseert ♣A en vervolgt met ♦B. Noord troeft 
af, maakt een hoge schoppen en speelt schoppen 
door zodat zuid nog ♥10 binnen krijgt: twee 
down.  
Als je weet hoe het zit is het een eenvoudig spel: 
troef trekken en vier keer ruiten. Zuid heeft geen 
schoppen en moet je een tweede klaverenslag 
gunnen. 
Bas en Maarten maken op dit spel 3SA. Aan de 
andere tafel bieden Garner-Weinstein 4♠. Noord 
(Simon) doubleert wijselijk niet, want zelfs 4SA 
in oost is nog te maken.  
 
Senioren: 
 
Koeno speelt 4♥, krijgt de uitkomst van ♦7 en 
maakt 11 slagen. Op de andere tafel speelt men 



4♠ die geruisloos 1 down gaat (+11 IMP). 
In deze wedstrijd deed zich nog een ethisch 
probleem voor waar weinig spelers zich iets van 
aantrokken. 
Het gaat, allen kwetsbaar, pas bij je partner, 
rechts 4♥, jij past, je ziet links passen en het 
duurt even voordat de tray leeg terugkomt. Wat 
start je met deze kaart: 
 
♠ V1096  ♥ HV10  ♦ B1084  ♣ 75  
Je partner kan alleen maar nagedacht hebben met 
iets in schoppen. Menigeen legde dan ook een 
schopje op tafel. Zo niet Sjoert. Hij start met ♥H 
en ziet lijdzaam toe hoe de leider zijn 
schoppenverliezer kwijt kan op een ontwikkelde 
ruiten. Een dure min 620. Dit was het spel:  
 
6.29  N / Allen Ricco van 

Prooyen 
 

  ♠ H8742   
  ♥ 6   
  ♦ A752   
  ♣ V103   
Jens Auken   Blakset 
♠ A3 ♠ B5 
♥ 4 ♥ AB987532 
♦ HV93 ♦ 6 
♣ AH9642   

N

O

Z

W

 ♣ B8 
  Sjoert Brink   
  ♠ V1096   
  ♥ HV10   
  ♦ B1084   
  ♣ 75   
 
W N O Z 
Auken Ricco Blakset Sjoert 
 pas 4♥ pas 
pas …. pas   
 
Sjoert, die na afloop door Lars Blakset werd 
gecomplimenteerd, zat er niet zo mee: “Ik speel 
elk jaar in Denemarken en wil dat graag blijven 
doen. Bovendien hadden we ons toch al geplaatst 
voor de volgende ronde.” 
 
Senioren: 
Koeno opent eveneens met 4♥. Zuid legt ♦B op 
tafel en het contract wordt gemaakt (+11 IMP). 
 

Rood speelt deze partij gelijk, maar Wit gaat met 
25-3 onderuit. 
Ondertussen grijpt het blauwe team de laatste 
strohalm door Chagas met 24-6 te verslaan. 
 
6.22  O / OW    
  ♠ HB92   
  ♥ HB2   
  ♦ H1052   
  ♣ V7   
♠ 87653 ♠ 4 
♥ V65 ♥ 98 
♦ A4 ♦ V86 
♣ 853   

N

O

Z

W

 ♣ AHB10642 
  ♠ AV10   
  ♥ A10743   
  ♦ B973   
  ♣ 9   
 
W N O Z 
Weinstein Simon Garner Bauke  
  3♣ 3♥ 
pas 4♥ a. p.  
  

 
Weinstein (In des Indes) 
 
Bauke maakt vijf hartens, vier schoppens en een 
ruiten voor plus 420. 
 
W N O Z 
Maarten Chagas Bas Brenner 
  1♣ dbl 
1♠ dbl 2♣ pas 
pas 2♦ pas 3♦ 
pas 3SA allen pas  



Bas overweegt om met schoppen te starten. Na 
een tijdje legt hij toch ♣H op tafel. Dat is vier 
down, plus 200 en 12 imps.  
 
Senioren: 
 
W N O Z 
Rob  Koeno  
  3♣ pas 
pas dbl pas 4♣ 
pas 4♠ allen pas  
 
Koeno opent evenals Garner met (een stevige) 
3♣. Tegenstanders raken de weg een beetje 
kwijt. 
Zuid biedt wat onhandig 4♣ en door het slechte 
zitsel gaat 4♠ 1 down. Op de andere tafel helaas 
hetzelfde. Het maakt allemaal niet zo veel uit, 
want de senioren winnen deze wedstrijd 
overtuigend met 24-6. 
 
7e wedstrijd 
Rob en Koeno spelen deze ronde niet mee. 
Het blauwe team moet nu een 25’je halen tegen 
een stel zwakke Litouwers. Simon en Bauke 
krijgen het al snel aan de stok met de 
mismoedige man op de westplaats. Hij zit op het 
tweede spel in 4♥: 
 
7.2  O/NZ  Simon de Wijs   
  ♠ A1063   
  ♥ B6   
  ♦ HVB854   
  ♣ B   
♠ HVB4 ♠ 9852 
♥ A108742 ♥ HV5 
♦ 72 ♦ 106 
♣ V   

N

O

Z

W

 ♣ A764 
  Bauke Muller   
  ♠ 7   
  ♥ 93   
  ♦ A93   
  ♣ H1098532   
 
Simon start met ♣B (Bauke had met 3♣ 
geopend) voor het aas op tafel. De leider trekt 
twee rondjes troef en claimt tien slagen, 
veronderstellend dat de schoppenkleur drie 
slagen zal opleveren. Simon is het met de claim 

niet eens. De leider geeft het spel af voor één 
down: “If spades four-one, I lose.”  
Dat bespaarde Simon en Bauke een lastige 
defense. Zo schreven Sjoert en Ricco min 420 
omdat Sjoert (“Echt dramatisch. Totaal niet 
nagedacht.”) als zuid meteen de eerste ruitenslag 
de aas nam. 
 
In het derde spel trekken de Nederlanders er flink 
aan: 
 
7.3   Z/OW  Simon de Wijs   
  ♠ AH6   
  ♥ V984   
  ♦ A43   
  ♣ A63   
♠ B1073 ♠ 85 
♥ B10 ♥ H62 
♦ 5 ♦ V876 
♣ B108754   

N

O

Z

W

 ♣ HV92 
  Bauke Muller   
  ♠ V942   
  ♥ A753   
  ♦ HB1092   
  ♣ -   
 
Na een 1♦-opening van Bauke stoomt Simon door 
naar het torenhoge 6♥. Hij troeft de 
klaverenuitkomst, gaat met schoppen naar de hand 
en troeft nog een klaveren. Als onder ♥A de 10 
verschijnt en op de volgende harten de boer, is hij 
alleen nog maar afhankelijk van het vinden van 
♦V. Hij neemt de klaverennakomst, trekt oosts 
laatste troef, speelt schoppen naar de vrouw en 
schoppen naar de heer. Hierop laat oost een ruiten 
gaan, kennelijk omdat hij ♣V wil bewaren.  
 
Simon speelt de laatste harten, op tafel schoppen 
weg, en slaat ♦A. Het kan bijna niet meer fout 
gaan. Een kleine ruiten uit noord, een kleintje bij 
oost.  
Simon gaat denken. Had de man vrouw-vierde 
gehad of had hij van drie kleintjes afgegooid? De 
toeschouwers houden hun adem in en na een 
minuutje of wat zegt Simon: “Heer” West gooit 
woedend een kaart bij onder de raadselachtige 
uitroep: “You win.” Het blijkt een klavertje. “You 
want to win with ten per cent slam”, briest de 
Litouwer. 



Simon zint op wraak en krijgt die meteen het 
spel erna. 
 
7.4  W/Allen Simon de Wijs   
  ♠ AH42   
  ♥ VB1092   
  ♦ AV32   
  ♣ -   
    
♠ - ♠ VB1073 
♥ H54 ♥ A763 
♦ 87 ♦ 10 
♣ VB987532   

N

O

Z

W

 ♣ AH10 
  Bauke Muller   
  ♠ 9865   
  ♥ 8   
  ♦ HB9654   
  ♣ 64   
  
  
W N O Z 
 Simon  Bauke  
pas 1♥ 1♠ pas 
2♣ 2♦ 2SA 5♦ 
dbl rdbl pas a.p. 
 
De Litouwer, die zijn achtkaart klaveren niet uit 
de verf had laten komen (2♣ was òf klaveren òf 
schoppen mee), doubleert 5♦ in de hoop dat zijn 
partner schoppen zal starten.  
 
Deze ziet meer in ♣A en dat is +1000 voor de 
Nederlanders. Met de +200 van de andere tafel 
levert dat 15 imps op. 
 

 
Bauke Muller, mooie 4♠ 
 
 
 

Bauke haalt een paar spellen later nog een mooie 
4♠: 
 
7.7  Z/Allen Simon de Wijs   
  ♠ B4   
  ♥ B10   
  ♦ B10952   
  ♣ HB105   
    
♠ V8 ♠ 32 
♥ AH542 ♥ 96 
♦ 73 ♦ AHV864 
♣ A973   

N

O

Z

W

 ♣ V86 
  Bauke Muller   
  ♠ AH109765   
  ♥ V873   
  ♦ -   
  ♣ 42   
 
W N O Z 
 Simon  Bauke 
   1♠ 
dbl 1SA 3♦ 4♠ 
dbl a.p.   
 
De inmiddels wat tot bedaren gekomen westspeler 
start met ♥A, ♥H en switcht naar ruiten. Bauke 
verspilt geen seconde aan het spel. Hij slaat ♠A-H 
en speelt een klaveren op. West aarzelt niet maar 
Bauke legt vol vertrouwen de heer. 
 
Eindstand van de voorronde open teams: 
Rood 119 VP’s 2e plaats in de poule 
Wit 102 VP’s 5e plaats in de poule 
Blauw 120 VP’s 2e plaats in de poule 
 
Rood (Brink-Van Prooijen & Jansma-Verhees) en 
Blauw (De Lombard) plaatsen zich hiermee voor 
de Swiss A. Wit (Bakkeren-Bertens & 
Bruggeman-De Groot) moet proberen zich via de 
Swiss B voor de eindronden te kwalificeren. 
 
Senioren: De voorronde is voor de senioren nog 
niet geëindigd. Er moeten nog 5 wedstrijden plaats 
vinden in de groep van 14 teams. In ronde 8 werd 
tegen een concurrent 15-15 gespeeld. Daarna 
ronde 9 en bij de open teams de Swiss. 
 



SWISS 
 
In de eerste ronde - voor de senioren wedstrijd 9 
van de voorronde - van de Swiss slaat het blauwe 
team meteen met 25-2 toe tegen het team van 
mevrouw O’Rourke, die een paar Zweden en 
Noren heeft ingehuurd. Bas en Maarten boeken 
twee maal succes met hun “Lorenzo” 2♠-
opening:  
 
1.12  W/NZ  
  ♠ 42   
  ♥ B10864   
  ♦ 943   
  ♣ 1098   
♠ H1073 ♠ B986 
♥ 9532 ♥ AH 
♦ 8762 ♦ HB10 
♣ 6   

N

O

Z

W

 ♣ AV42 
     
  ♠ AV5   
  ♥ V7   
  ♦ AV5   
  ♣ HB753   
      
W N O Z 
Maarten  Bas  
2♠ pas 3♠ 3SA 
pas pas dbl allen pas 
 
Bij deze kwetsbaarheid toont 2♠ vier of vijf 
schoppens met maximaal 5 à 6 punten. Het 3♠-
bod van Bas is inviterend. Zuid laat zich niet 
wegdrukken en moet dat met min 800 bekopen. 
 
Senioren 
 
W N O Z 
Koeno  Rob  
pas pas 1♣ 1SA 
pas pas …pas !  
 
Wij lieten de tegenpartij 1SA spelen. Na een 
kleine schoppenstart kon de leider via klaver op 
tafel komen om over ♦H te snijden en het 
contract werd gemaakt. Oost-west kunnen in een 
schoppencontract 9 slagen maken, maar hoe daar 
in te komen? Wat als Rob SA doubleert? Dan 
loopt west eruit via 2♣, pas, pas, dbl (zuid kan 

beter passen), redbl aangevende een 
driekleurenspel zonder klaver. Rob biedt dan zijn 
4-kaart schoppen. Geen eenvoudige opgave. Op de 
andere tafel bereikt de tegenpartij wel een 
schoppencontract, waardoor er 5 IMP verloren 
gingen. 
1.18  O/NZ    
  ♠ V84   
  ♥ AH8   
  ♦ HB8   
  ♣ AH109   
Maarten Schollaardt Bas Drijver 
♠ HB10 ♠ A9753 
♥ 1074 ♥ B63 
♦ V10962 ♦ 7 
♣ B6   

N

O

Z

W

 ♣ 7542 
  ♠ 62   
  ♥ V952   
  ♦ A543   
  ♣ V83   
   
W N O Z 
Maarten  Bas  
  2♠ pas 
pas 3SA allen pas  
  
Na 2♠ van Bas (volgens de standaarden van Bas 
en Maarten een “zware” Lorenzo) heeft noord een 
wat betere kaart dan zijn partner in de vorige 
situatie. Hij biedt dus 3SA maar vergeet in de 
tweede slag ♠B te dekken: één down. 
 
Senioren 
Noord eindigt ook in 3SA. Rob komt met een 
kleine schoppen uit voor de heer van Koeno. ♠B 
wordt wel gedekt en 3SA gemaakt. Andere kant 
idem (0 IMP). 
 

 
Koeno Brouwer 



Gerard Sprinkhuizen die met Onno Eskes en Van 
Cleeff-Vis-Zwart eveneens fraai de Swiss A 
heeft bereikt, zorgt voor een mooie coup op dit 
spel: 
 
1.15  Z/NZ    
  ♠ 105   
  ♥ B1087652   
  ♦ 53   
  ♣ B3   
    
♠ AHB743 ♠ V96 
♥ 4 ♥ H 
♦ HV109 ♦ A8 
♣ A10   

N

O

Z

W

 ♣ V987542 
     
  ♠ 82   
  ♥ AV93   
  ♦ B7642   
  ♣ H6   
 
Gé speelt als west 6♠ en krijgt van Robson de 
dodelijke hartenstart. Zuid, Bakhshi, neemt ♥A 
en speelt troef na. Gé trekt de troef, steekt over 
naar ♦A en annonceert ♣V van tafel. Bakhshi 
duikt achteloos en dat is +980 voor oost-west. 
 
Senioren 
Koeno speelt 4♠. Noord start ♥B. De troeven 
worden getrokken en de leider speelt ruiten naar 
het Aas en speelt ♣V voor om eventueel ♣B sec 
mee te vangen voor een extra slagje. Zuid dekt 
en ♣B maakt nog een slag. 4♠+1. Aan de andere 
tafel wordt ♣H om raadselachtige  -  west heeft 
schoppen en ruiten  
geboden en kan dus na de hartenstart geen 4-
kaart klaver meer hebben  -  redenen niet gedekt 
en wordt 6♠ contract gemaakt (-11 IMP). Ronde 
9 wordt daardoor verloren met 19-11 
Na 9 ronden staat team Meijer (senioren 
Nederland) op een gedeelde 2e en 3e plaats met 
156 punten gemiddeld 17.3 voorlopig ruim 
voldoende voor plaatsing bij de laatste 8 in de 
groep voor de Knock-out. 
 
Swiss ronde 2  
 
Jeroen Bruggeman boekt een leuk succesje op dit 
spel:  

 
2.6  O/OW Jeroen 

Bruggeman 
 

  ♠ AHVB984   
  ♥ 95   
  ♦ B   
  ♣ H108   
    
♠ 106 ♠ 32 
♥ A632 ♥ B874 
♦ A102 ♦ HV975 
♣ AVB5   

N

O

Z

W

 ♣ 96 
  Niels de Groot   
  ♠ 75   
  ♥ HV10   
  ♦ 8643   
  ♣ 7432   
  
West opende aan alle tafels met 1SA. Meestal 
bood noord 3♠ en mocht dat spelen voor +140. 
Jeroen zegt op 1SA doublet. Oost past en Niels 
past. Hij had gehoord dat west verplicht was te 
redoubleren. West kijkt hoopvol als de dummy is 
opengegaan en minder blij wanneer zuid de derde 
schoppen niet bijloopt: +400 voor noord-zuid. 
 
Ronde 4 Swiss en voorronde 11 voor de senioren 
 
Senioren 
De senioren spelen per ronde 10 spellen en gaan 
daarbij niet meer gelijk op met de Swiss. Na een 
iets mindere ronde gaan de senioren met Rob en 
Koeno in de gelederen voluit in de laatste twee 
wedstrijden van de voorronde: 
 
11.11  Z/-    
  ♠ H105   
  ♥ A7   
  ♦ AB1064   
  ♣ V74   
Rob   Koeno  
♠ B63 ♠ A974 
♥ B85 ♥ HV10 
♦ HV853 ♦ - 
♣ 96   

N

O

Z

W

 ♣ AHB852 
     
  ♠ V82   
  ♥ 96432   
  ♦ 972   
  ♣ 103   



3SA te spelen door oost met de start van ♠2 via 
de 10 voor het Aas. ♥H genomen door noord en 
♦B na voor de V. Klaversnit over de V en 3SA 
gemaakt tegenover een deelscore aan de andere 
kant (+7 IMP). 
De ronde geeft ondergang van het rode team te 
zien. Louk taxeert de volgende oosthand op de 
juiste waarde: 
♠ A63   ♥ 42   ♦ AH8652   ♣ A5 
 
Je opent met 1♦ en je partner zegt 1♥. Aan de 
tafel waar ik keek, herbood oost 2♦. Hij 
verontschuldigde zich al bij zijn partner toen ze 
in 3SA waren geëindigd: “Ik geloof niet dat ik 
mijn kaart voldoende recht heb gedaan.” 
Louk herbiedt heel goed 3♦. Dit zet de weg open 
naar slem. Jan legt zelfs in 7♦ aan maar dat 
blijkt helaas niet te zitten: 
 
 

 
Jan Jansma 7♦ 
 
11.13 N/Allen    
  ♠ H1054   
  ♥ VB73   
  ♦ 43   
  ♣ B108   
Jan Jansma   Louk Verhees 

jr 
♠ VB2 ♠ A63 
♥ AH9865 ♥ 42 
♦ V10 ♦ AH8652 
♣ H7   

N

O

Z

W

 ♣ A5 
  ♠ 987   
  ♥ 10   
   ♦ B97   
  ♣ V96432   
 

De troeven vallen wel drie-twee maar het 
hartenzitsel doet de leider de das om. Het 
grootslem was nog wel bijna gemaakt. Zuid kwam 
uit met schoppen voor de vrouw op tafel. Noord 
dook correct. Louk trok troef, begon hoopvol aan 
de harten en speelde toen zonder al te hoge 
verwachtingen zijn troeven uit. Dit was de 
eindpositie met oost aan slag:  
 
  ♠ H105   
  ♥ V   
  ♦ -   
  ♣ 10   
♠ B2 ♠ A6 
♥ 9 ♥ - 
♦ - ♦ 6 
♣ H7   

N

O

Z

W

 ♣ A5 
     
  ♠ 87   
  ♥ -   
   ♦ -   
  ♣ V96   
 
Op de laatste ruiten meende zuid een schopje te 
moeten laten gaan. Louk kon het niet geloven en 
deed ♣7 weg uit dummy in de hoop dat noord van 
huis uit ♠H-tweede had gehad. Gooit hij ♠2 weg, 
dan zit noord twee slagen later in dwang. 
 
Senioren: In het artikel van Jan Meijer kunt u 
lezen hoe Koeno ook 3♦ herbiedt – (hierover zijn 
de meningen verdeeld van "wel erg aangetrokken" 
tot "heel goed) en legt de weg open naar slem" - in 
dezelfde eindpositie wel ♠2 weggooit en 7♦ 
maakt. Andere tafel biedt men slechts 5♦ +1 
gemaakt (+16 IMP). 
 



Een typische actie van Sjoert kost dit keer veel 
punten: 
 
11.15  Z/NZ Ricco van 

Prooijen 
 

  ♠ V   
  ♥ AH862   
  ♦ 65   
  ♣ AB975   
♠ B43 ♠ AH109865

2 
♥ VB743 ♥ 10 
♦ B42 ♦ H8 
♣ 64 

  

N

O

Z

W

 
♣ 103 

  Sjoert Brink   
  ♠ 7   
  ♥ 95   
  ♦ AV10973   
  ♣ HV82   
W N O Z 
 Ricco  Sjoert 
   3♦ 
pas 3♥ 4♠ pas 
pas dbl a.p.  
    
Er slipt nog een slagje in het tegenspel en +100 
is de schamele oogst. 
Aan de andere tafel opent zuid gewoon met 1♦ 
Noord zegt 1♥ en oost 4♠. Het gaat nu pas, pas 
en noord biedt 5♣. Zuid doet er nog een 
klavertje bij: +1370. 
 
Senioren: 
 
W N O Z 
Rob  Koeno  
   1♦ 
pas 1♥ 4♠ pas 
pas dbl pas 5♣ 
5♠ 6♣ 6♠ dbl 
allen pas    
 
Een mooie biedserie waarbij de vermoedelijk 
"goed" zittende ♦H aanleiding was voor Koeno, 
geholpen door het 5♠ bod van Rob, 6♣ uit te 
nemen. Gelukkig boden aan de andere tafel onze 
senioren ook door tot 6♣ en uit genomen met 6♠ 
(0 IMP).  
 

11.18  O/NZ    
  ♠ 6   
  ♥ HB109876

3 
  

  ♦ -   
  ♣ AV96   
Rob 
Groenenboom 

 Koeno 
Brouwer 

♠ AHB105 ♠ 874 
♥ A54 ♥ V 
♦ 96 ♦ 107542 
♣ H54   

N

O

Z

W

 ♣ B1032 
  ♠ V932   
  ♥ 2   
  ♦ AHVB83   
  ♣ 87   
 
Noord speelt 4♥ en Koeno komt ♠7 uit in de door 
Rob geboden kleur. Die speelt heel goed 
onmiddellijk een kleine harten voor de V en weer 
schoppen na. De leider ontkomt niet aan twee 
klaververliezers en gaat kwetsbaar 2 down. 
Andere tafel 4♥ contract na een klaveruitkomst. 
(+13 IMP). 
 
Dit spel is voor Nederland Rood het grootste 
debâcle van het toernooi: 
In de open kamer heeft Ricco mooi 4♥ plus één 
gemaakt. Oost startte met schoppen, de kleur die 
west gevolgd had. Deze dacht met een intelligente 
ruitennakomst de dummy dood te moeten maken. 
Ricco ecarteerde zijn twee klaverenverliezers, nam 
nog even een klaverensnitje en legde ♥H op tafel 
voor elf slagen. 
 
Wie dacht dat dit spel wel een flinke winst voor 
Rood zou kunnen opleveren, kwam bedrogen uit: 
 
W N O Z 
Jan  Louk  
  2♣ 2♦ 
pas 6♥ pas pas 
dbl a.p.   
 
Louk verkoopt in de Jansma-Verhees stijl zijn 
hand voor een zwakke twee in ruiten. Zuid kan 
aan zijn kaart zien dat oost een sterke 2♣-variant 
moet hebben en volgt 2♦. Dat gaat fout, denkt 
Jan, want iedereen speelt 2♦ op 2♣ informatief. 



Om geen slapende honden wakker te maken past 
hij soepel. Door het scherm heen hoort hij noord 
iets als “majors” zeggen en als de bak terugkomt 
met 6♥ doubleert hij meedogenloos. 
 
Louk heeft een blind startprobleem. Het lijkt er 
niet al te veel toe te doen maar als hij voor ♣B 
kiest, wordt een verschrikkelijke nachtmerrie 
werkelijkheid. Noord wint de eerste slag met 
♣V, incasseert ♣A, troeft een klaveren met het 
enige hartje van dummy, doet op twee hoge 
ruiten een schoppen en zijn laatste klaveren weg, 
komt naar de hand met een afgetroefde schoppen 
en legt ♥H op tafel: +1660. 
 
Via hun systeemboek konden noord-zuid 
aantonen dat oost de juiste uitleg had gekregen 
en zuid zich domweg had vergist. De score bleef 
derhalve staan. 
 
Swiss ronde 5 en senioren voorronde 12 
 
Mijn aandacht werd getroken door een hevige 
discussie tussen de heren Gilboa en Wax van het 
Israëlische team Barel. Ik blijf nog even hangen 
en zie Wax op een ongelooflijke manier 
blunderen: 
 
12.2  O/NZ    
  ♠ 85432   
  ♥ 4   
  ♦ 43   
  ♣ B10754   
Gilboa   Wax 
♠ V10 ♠ AHB7 
♥ HB3 ♥ A9852 
♦ HB652 ♦ V 
♣ H62   

N

O

Z

W

 ♣ 983 
     
  ♠ 96   
  ♥ V1076   
  ♦ A10987   
  ♣ AV   
 
 
Wax speelt als oost 4♥ en krijgt ♠9 uit. Hij legt 
op tafel de vrouw en gooit daar de boer onder. 
Een ruiten is voor de vrouw en het aas van zuid, 
die met ruiten vervolgt. Op ♦H verdwijnt in de 

hand een klavertje. Er is nu veel te zeggen voor 
harten naar het aas, harten naar de heer en op ♦B 
de tweede klaveren weg. Je bent dan thuis met de 
harten drie-twee. Wax heeft een andere visie. Hij 
speelt ♥A en harten naar de boer, wat fout kan 
gaan als noord ♥V heeft. Er hangt immers een 
ruitenintroever in de lucht. Maar goed, zoals het 
zit heeft Wax de winnende speelwijze gevonden. 
Het enige wat hij nu nog moet doen is ♥H 
incasseren en op ♦B zijn tweede klaveren lozen. 
Hij doet eerst ♦B (kan) en troeft een ruiten in de 
hand (raar). Hij steekt nu over naar ♠10 met zijn 
zorgvuldig bewaarde ♠7. Nu ♥H en een ruiten 
troeven levert nog steeds tien slagen op. Maar 
Wax troeft eerst weer een ruiten in de hand. Het 
contract is nu alleen nog gemaakt als de leider een 
klavertje op speelt. Hij legt echter ♠A op tafel. 
Zuid troeft voor met ♥10 en dummy is met ♥A 
aan slag. Er ligt daar nu alleen nog ♣H derde. Dus 
is de volgende slag voor ♣V van zuid die met ♥V 
de laatste troef ophaalt en ♣A incasseert voor één 
down. 
Interessant is dat het contract ook na het slaan van 
♥A en ♥H nog te maken is, zoals onder andere 
Jeff Meckstroth aantoonde. De leider moet dan op 
♦B een klaveren wegdoen, de blokkerende ♠10 
meenemen en een ruiten in de hand troeven. Dan 
ontstaat dit eindspel: 
 
  ♠ 84   
  ♥ -   
  ♦ -   
  ♣ B107   
♠ - ♠ AH 
♥ B ♥ 98 
♦ 6 ♦ - 
♣ H62   

N

O

Z

W

 ♣ 9 
     
  ♠ -   
  ♥ V10   
   ♦ 9   
  ♣ AV   
 
Uit oost volgt nu ♠A. Zuid zit klem. Het beste 
doet hij ♣V weg. In dummy verdwijnt een 
klaveren en dan komt ♠H. Zuid is nu gedwongen 
♦9 af te gooien. In oost wordt getroefd met ♥B en 
op de vrije ♦6 verdwijnt de laatste klaveren uit 
oost. Zo maakt zuid alleen nog twee troefslagen. 



Senioren: 
 
Koeno speelt als oost 4♥ en krijgt net als 
iedereen de start van ♠9 de 10 en de 2 van 
noord. Uitleg: 1e, 3e 5e en noord hoog-laag= 
even. Mijn conclusie is dat de schoppen 5-2 
verdeeld zitten.  
 
Aangenomen dat klaver en of ruiten aas goed zit, 
kan alleen een 4-1 verdeling in troef nog roet in 
het eten gooien. Daarom speel ik drie keer 
schoppen in de hoop hiermee al vast een troefje 
te vangen en dat eventueel van de 4-kaart. Zuid 
zou met zijn doubleton schoppen zeer 
waarschijnlijk geen singleton harten hebben. 
Zuid troeft, overgetroefd met de B (een soort snit 
met 100% kans) en nu ruiten naar de V voor 
zuid. Oef!!, maar die speelt ruiten na.  ♣A zit 
dus goed. Dan ♥A en H en op de twee hoge 
ruiten in de dummy twee klaver in de hand weg. 
Ik verlies alleen nog ♥V. 
 
 
Stel dat zuid niet troeft, zegt u misschien. Wat 
dan? 
Op twee schoppen gaan dan twee klaver weg en 
dan ruiten na voor het Aas van zuid. Dan ontstaat 
de volgende positie: 
 
12.2  O/NZ    
  ♠ 8   
  ♥ 4   
  ♦ 4   
  ♣ B10754   
Rob   Koeno  
♠  ♠  
♥ HB3 ♥ A9852 
♦ HB65 ♦ - 
♣ H   

N

O

Z

W

 ♣ 983 
     
  ♠ -   
  ♥ V1076   
  ♦ 109   
  ♣ AV   
 
Zuid kan nu: 
a. ♣A en V spelen, troef in dummy. ♦H (klaver 

weg) en ruiten na getroefd met de 5, klaver 
troef in dummy. ♥H en ♥B door laten lopen 

voor zuid die nu in de hartenvork A9 moet 
spelen. Wordt ♥B gedekt door noord dan 
wordt ♥A genomen en van ♥98 nog een slag 
gemaakt.   

b. ♥6 naspelen.. Oost neemt en speelt zelf klaver, 
waarna ook nu onafhankelijk van de 
hartenverdeling slechts één hartenslag verloren 
gaat en de rest wordt gemaakt".  

Andere tafel 4♥-1 geeft +10 IMP winst voor de 
senioren..   
 

 
Bas Drijver: hulp van een vriend 
 
Veel paren misten de volgende 4♠: 
 
12.8  W/-    
  ♠ 873   
  ♥ B1072   
  ♦ B6   
  ♣ V1094   
Maarten Schollaardt Bas Drijver 
♠ AB652 ♠ V109 
♥ A8 ♥ V965 
♦ HV8 ♦ A9742 
♣ 875   

N

O

Z

W

 ♣ 3 
  ♠ H4   
  ♥ H43   
  ♦ 1053   
  ♣ AHB62   
 
Het ging vaak 1♠-pas-2♠-allen pas. Noord moet 
♥B starten om de leider op elf slagen te houden. 
Een minisplinter op de oosthand had hier perfect 
gewerkt. 
 
Bas en Maarten kwamen er wel, met hulp van een 
vriend: 



W N O Z 
Maarten  Bas  
1♠ pas 2♠ dbl 
pas 2SA 3♦ pas 
3♥ pas 4♠ allen pas 
 
Jan en Louk kregen ook de kans. Het ging 1♠, 
pas, 2♠, 3♣ bij zuid, pas, pas, 3♦. Het was 
echter niet duidelijk of dit een manchepoging 
was en het eindigde in 3♠.  
 
Senioren: 
 
W N O Z 
Rob  Koeno  
1♠ pas 2♣ **  
2♦** pas 2♠ allen pas 
*= manche forcing of een manche-invite met 3-
kaart schoppen. 
**= minimum, iedere verdeling mogelijk 
 
Koeno vond zijn hand te mooi voor een 2♠-bod. 
De schoppenholding met de middenkaarten 
V109 is bijzonder goed evenals ♦A. Dat zijn 6 
prachtige punten en verder nog een vrouw met 
een singleton.  
 
Puntenkul om deze kaart voor 8 punten te 
rekenen. Opwaardering tot 11 punten dus 2♣ als 
manche-invite met een 3-kaart fit. Rob heeft 14 
punten, waarvan 13 hele mooie dus zeker geen 
minimum. Hier zou een manche uitgeboden 
moeten worden!" 
 
Op de andere tafel boden ze eveneens 2♠. Slaat 
uit (0 IMP). Ze winnen deze ronde met 22-8 en 
staan veilig voor plaatsing voor de knockout (8 
van de 14 in onze groep). 
 
Swiss ronde 6 en de 13e en laatste wedstrijd van 
de voorronde voor de senioren. 
 
Rob en Koeno spelen deze wedstrijd niet mee en 
de senioren handhaven hun hoge positie met een 
gelijkspelletje. 
 
 
 
 

Eindstand van de Swiss 
 
Blauw  120 VP’s  11e plaats in Swiss A 
 
Rood  88 VP’s  47e plaats in Swiss A 
 
Wit  109 VP’s  34e plaats in Swiss B 
 
Eindstand voorronde senioren Team Meijer   
228  VP's uit 13 2e plaats (gemiddeld ruim 17.5) 
 
KNOCK-OUT  
 
In de knock-out van 32 teams treft het blauwe 
team Miroglio. Simon en Bauke nemen het in de 
open kamer op tegen Kowalski-Tuszynski.  
Het loopt niet zo lekker met de Nederlanders: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pjotr Tuszynski 

Spel 8   W/- Simon de Wijs   
  ♠ V9765   
  ♥ H8   
  ♦ H96   
  ♣ HB3   
Kowalski   Tuszynski 
♠ 84 ♠ AB102 
♥ A4 ♥ V1053 
♦ AV743 ♦ B1082 
♣ A1086   

N

O

Z

W

 ♣ 7 
  Bauke Muller   
  ♠ H3   
  ♥ B9762   
  ♦ 5   
  ♣ V9542   
W N O Z 
Kowalski Simon Tuszynski Bauke 
1♦ 1♠ dbl redbl 
2♣ pas 3♦ pas 
3♠ pas 3SA allen pas 
 

 



Bauke start met ♠H voor het aas van oost. 
Tuszynski laat ♦B doorlopen die Simon meteen 
met de heer neemt. Hij vervolgt met ♠9 voor de 
boer. De leider speelt ruiten naar het aas en doet 
na enig gepieker ♥A, harten na. Te laat komt nu 
de switch naar ♣H want de leider heeft nog 
communicatie in de ruiten. 
 
Noord had misschien wel kunnen berekenen dat 
oost een 4-4-4-1 voor zijn bieden moest hebben. 
Het lijkt ook beter om ♦H een keertje te duiken, 
maar dan kan de leider ruiten naar het aas spelen 
en schoppen naar de 10 (noord moet duiken), 
waarna noord wordt ingegooid met ♦H. 
Overigens is 5♦ wel dicht. 
Maarten en Bas bijven in een deelscore en de 
schade bedraagt 6 imps. 
 
Bas en Maarten zijn op dit spel  naar 6♠ gegaan 
en dat is veel te optimistisch. Als zij bij het 
uitslaan melden dat ze ook nog in twee andere 
slems zijn gesneuveld, lijkt het leed niet te 
overzien. Dit was het eerste: 
 
Spel 2  O/NZ Szymanowski   
  ♠ V96   
  ♥ -   
  ♦ VB1085   
  ♣ 98752   
Maarten Schollaardt Bas Drijver 
♠ AB8532 ♠ H 
♥ B7 ♥ AV108643 
♦ 52 ♦ A976 
♣ AV4   

N

O

Z

W

 ♣ H 
  Romanski   
  ♠ 1074   
  ♥ H952   
  ♦ H3   
  ♣ B1063   
  

W N O Z 
Maarten Szymanowski Bas Romanski 
  1♥ pas 
1♠ pas 4♥ pas 
6♥ allen pas   
 
Romanski kwam met ♦3 uit en het spel was niet 
meer te maken. Aan de andere tafel hadden de 
Polen 4♥+1 gespeeld. 
 

De ruststand is 62-16 voor het team Miroglio. 
Volgens plan spelen Berry en Willem de tweede 
helft. Simon en Bauke gaan er uit en worden door 
Huub op een terrasje aan de boulevard weer wat 
opgepept.  
 

 
 
Bij terugkeer in het Palais d’Europe blijken Berry 
en Willem al klaar. Zij hebben, voor het eerst in 
dit toernooi, een slechte zitting gehad. Beiden zijn 
down gegaan in een maakbare 3SA en ook een 
scherpe  6♥ is niet gelukt. De Nederlanders 
berusten in de uitschakeling. Dat blijken Bas en 
Maarten niet te hebben gedaan. Ze komen met een 
overweldigende lijst naar buiten. Zo hebben ze 
Kowalski-Tuszynski twee keer opgepakt: 
 
 
Spel 18   O/NZ Tuszynski   
  ♠ 5   
  ♥ AV9   
  ♦ V7532   
  ♣ HV42   
Maarten Schollaardt Bas Drijver 
♠ B10642 ♠ AV983 
♥ B83 ♥ H5 
♦ 6 ♦ AH109 
♣ 8753   

N

O

Z

W

 ♣ 96 
  Kowalski   
  ♠ H7   
  ♥ 107642   
  ♦ B84   
  ♣ AB10   
 
W N O Z 
Maarten Tuszynski Bas Kowalski 
  1♠ pas 
2♠ 2SA 4♠ 4SA 
pas 5♦ dbl allen pas 



In forcing pass situaties spelen Bas en Maarten 
bijna altijd dat een doublet partner uitnodigt om 
door te bieden. In het specifieke geval dat het 
1♠-2♠-4♠ is gegaan, hadden ze echter 
afgesproken dat een doublet straf zou zijn. Dat 
was +800. 
 
Spel 27   Z/- Tuszynski   
  ♠ B1063   
  ♥ B8   
  ♦ 10654   
  ♣ 874   
Maarten Schollaardt Bas Drijver 
♠ V84 ♠ 52 
♥ 964 ♥ AV753 
♦ B3 ♦ AHV 
♣ HVB102   

N

O

Z

W

 ♣ 965 
  Kowalski   
  ♠ AH97   
  ♥ H102   
  ♦ 9872   
  ♣ A3   
 
W N O Z 
   1SA 
pas …. pas dbl allen pas 
 
Bas laat zich niet misleiden door de denkpauze 
van Tuszynski en geeft een strafdoublet. De 
Polen kunnen nergens heen en dat is weer een 
lekkere 500. 
Het is allemaal niet genoeg. De teller stopt bij 
49-15. Miroglio gaat met 77-65 door naar de 
laatste 16. Nederland exit. 
 
Senioren: 
De senioren spelen in de eerste ronde van de 
knock-out van 16 teams 24 spellen tegen het 
Italiaanse team van Santollini dat 7e in de andere 
groep is geëindigd. Dit team blijkt onverwacht 
sterk. Rob en ik maken  weinig fouten, maar 
konden ook weinig scoren tegen de zeer 
gelukkig opererende Italianen.  
 
De twee spellen die het grootste verlies 
opleverden, waren maatgevend voor de 
wedstrijd: 
 
Na een 1♣ opening van oost, een volgbod van 
1♥ !!! van zuid, 2♦ van Rob en 4♥ van noord  

KO  9  N/OW    
  ♠ 1085432   
  ♥ AV93   
  ♦ H53   
  ♣ -   
Rob  Koeno  
♠ 96 ♠ AVB7 
♥ B62 ♥ 7 
♦ AV1082 ♦ B64 
♣ H95   

N

O

Z

W

 ♣ AVB62 
  ♠ H   
  ♥ H10543   
  ♦ 97   
  ♣ 108743   
moesten de Italianen een door Rob gedubbelde 4♥ 
spelen. 
Dat ging maar net 1 down na een uitkomst van ♠9 
genomen door het aas en troef na. Er werden 8 
troefslagen en ♦H gemaakt. Door het wel erg 
minimale hartenvolgbod konden wij niet meer 5♣ 
of 5♦ bereiken dat overigens nog lang niet 
gemaakt is. 
Onze teamgenoten volgden uiteraard niet met deze 
baggerkaart. Oost-west boden 3SA dat ze ondanks 
het lek in de harten en twee mis zittende koningen 
mochten maken!  
 
KO  25  N/OW    
  ♠ 92   
  ♥ H1053   
  ♦ AV865   
  ♣ 102   
Rob  Koeno  
♠ H543 ♠ 106 
♥ 72 ♥ AVB9 
♦ B10 ♦ H9 
♣ B9863   

N

O

Z

W

 ♣ AH754 
  ♠ AVB87   
  ♥ 864   
  ♦ 7432   
  ♣ V   
 
Na een opening van 1♣ wordt het contract 3♣ te 
spelen door oost. Ik maak twee overslagen omdat 
er liefst 3 snits goed zitten. 3SA is een alleszins 
redelijk contract, maar hoe daarin te eindigen met 
slechts 22 punten zonder extreme verdeling? De 
Italianen wel hoor. Die boden er lustig op los en 
boden en maakten 3SA. Deze twee spellen kosten 



22 punten van de 55-14, waarmee wij 
uiteindelijk kansloos verloren. De overige 
verliezen waren enkel vijfjes. Ik kon een keer 
een 3SA down spelen, maar hield erg 
ongeconcentreerd twee kleine ruitentjes vast, 
werd ingegooid en moest in de ruitenvork spelen 
voor de 8e en 9e slag. Op de andere tafel ook 
gemaakt. Onze contracten 1 down en de Italianen 
precies contract. Behoorlijk ongelukkig en niet 
ons beste spel juist in de knock-out bleek het 
einde van onze aspiraties. Ook de Nederlandse 
senioren exit. Toch gingen we de paren in met 
een voldaan gevoel. We hadden ons zeer redelijk 
geweerd en konden met de beste senioren 
wedijveren. Dat bleek in de paren ook het geval. 
Ed Franken met Louk Verhees werden 4e en wij 
werden uiteindelijk 11e na lange tijd ook tussen 
de 3e en 10e plaats te hebben gebivakkeerd.  
 
Koeno en Rob in Oranje? 
 
De vraag die ik mij na het lezen van de mooie 
resultaten van Koeno en Rob natuurlijk stelde, 
was: had ik hen voor Rood, Wit of Blauw 
moeten selecteren? En wie had ik dan moeten 
vervangen? 
 

 
Toine : slotvraag 
 
Op vijftien spellen is een vergelijking mogelijk 
met één of meer van drie Oranjeparen die in 
dezelfde windrichting speelden. Dit is het 
resultaat: 

 
Brouwer-Groenenboom vs. Jansma-Verhees 
1.1 +170 +420  - 6 imps 
1.4 +140 +500  - 8 imps 
6.25 +620 - 200  +13 imps 
11.13 +2140 -100  +19 imps 
11.18 +200 -1660  +18 imps 
12.8 +200 +200  wash 
 
Totaal 50-14 in het voordeel van Koeno en Rob. 
Brouwer-Groenenboom vs. Bakkeren-Bertens 
 
1.1 +170 +170  wash 
3.21 - 110 +100  - 5 imps 
5.12 - 630 +100  - 12 imps 
6.30 +450 - 100  +11 imps 
 
Totaal 11-17 in het nadeel van Koeno en Rob. 
 
Brouwer-Groenenboom vs. Drijver-Schollaardt 
 
1.1 +170 +140  + 1 imp 
5.15 +1440 - 50  +16 imps 
5.19 +690 +1370  - 12 imps 
6.22 +50 +200  - 4 imps 
1.12 - 90 +800  -12 imps 
1.18 -600 +100  -12 imps 
 
Totaal 17-40 in het nadeel van Koeno en Rob. 
 
De conclusie is dat Koeno en Rob in de Open geen 
slecht figuur zouden hebben geslagen. Ze winnen 
van de Oranjeparen in totaal met 78-71. Op de 
(bepaald niet willekeurig) geselecteerde spellen 
deden ze het in elk geval een stuk beter dan Jan en 
Louk. Dat was vooral aan een paar grote klappers 
te danken. 
 



    ONZE SENIOREN IN MENTON 
                        Jan Meijer 
 
In de laatste twee 
weken van juni 
vonden in Menton 
(Zuid-Frankrijk) de 
Eerste  Europese  
Open Bridge 

Kampioen-schappen plaats voor zowel de Open, 
Dames als Senioren teams. 
Ons land was in de open categorie ruim 
vertegenwoordigd. Bij de dames zowel als bij de 
senioren met twee teams. Het ruimst 
vertegenwoordigd was Star bij de 
captains/coaches. Toine v Hoof voor de open 
teams, Ed Franken bij de dames en ikzelf bij de 
senioren. Naast het belangrijkste viertallen 
toernooi werden er ook parentoernooien 
gespeeld. Over de viertallen en paren van de 
senioren wil ik het nader hebben. 
 
Star was bij de viertallen senioren goed 
vertegenwoordigd. Koeno Brouwer en Rob 
Groenenboom hadden zich bij de selectie 
rechtstreeks geplaatst voor Menton, samen met 
Onno Janssens en Willem Boegem. Dit team 
koos als derde paar Elly en Henk Schippers. 
Door het plotseling overlijden van Henk 
Schippers werd dit paar vervangen door Elly 
Schippers en Chris Niemeijer. 
Bij de paren speelden nog een paar extra paren 
o.a. Loek Verhees met Ed Franken. Daarover 
later meer, eerst de viertallen. 
 
Het toernooi begon met twee 
kwalificatiegroepen waarvan de beste acht zich 
zouden plaatsen voor de 8e finale, waarna verder 
een knock out plaats vond. Het begin was wat 
organisatie betreft zeer rommelig. Later liep de 
organisatie wat beter. 
Ons senioren-team presteerde goed in de 
kwalificatie. Van de dertien voorronden werden 
er twee met 11-19 en 12-18 verloren, twee gelijk 
gespeeld en de rest gewonnen. Het resultaat was 
een tweede plaats en een ruime plaatsing in de 
knock out competitie. 
 

 
Onze eigen  “STAR”  boys debuteerden hier 
verdienstelijk en deden bepaald niet onder voor de 
meer ervaren teamgenoten..Zie hoe zij opereerden 
in een paar spectaculaire spellen: 
 
Z/NZ    
   ♠ HV652   
  ♥ B3   
  ♦    
  ♣ V109843   
Koeno   Rob 
♠ A ♠ B93 
♥ H97 ♥ A104 
♦ AH109842 ♦ VB763 
♣ H2   

N

O

Z

W

 ♣ A6 
     
  ♠ 10874   
  ♥ V8652   
  ♦ 5   
  ♣ B75   
 
 
W N O Z 
   pas 
1♦ 2♣ 3♠ pas 
4♦ pas 4♥ pas 
4♠ pas 6♦ pas 
6SA pas 7♦ a. p. 
 
Na een niet geheel gecontroleerd biedverloop zat 
Koeno voor de lastige opgave dit contract thuis te 
brengen. ♠ H start gaf nog een theoretische 
mogelijkheid. Schoppen HV sec bij noord. Koeno 
nam ♠A en speelde troef  naar de dummy, troefde 
een schoppen en toen de heer niet viel, had hij 
alsnog de kans dat noord naast ♠H ook ♥V en 
boer had. Alle ruiten werden afgespeeld, zodat 
eventueel een dwang zou ontstaan. Ondanks dat 
noord niet beide hartenhonneurs had, dacht hij het 
moeilijk te hebben. Hij moest ♠H bewaren en 
meende ook drie keer ♣V te moeten vast houden. 
Dus speelde hij een kleine harten bij, waardoor 
♥B sec werd gezet. Koeno verwijderde zorgvuldig 
♥10  op tafel en via een snit op ♥V in de 



voorlaatste slag maakte hij alle 13 slagen. 
Deze pseudo dwang leverde natuurlijk een 
aardige bijdrage aan de overwinning in deze 
wedstrijd.  
7♦ was een populair contract bij onze jongens. 
Zie ook het volgende spel: 
 
N/Allen    
  ♠ H1054   
  ♥ VB73   
  ♦ 43   
  ♣ B108   
Rob   Koeno 
♠ VB2 ♠ A63 
♥ AH9865 ♥ 42 
♦ V10 ♦ AH8652 
♣ H7   

N

O

Z

W

 ♣ A5 
     
  ♠ 987   
  ♥ 10   
   ♦ B97   
  ♣ V96432   
 
 
W N O Z 
 pas 1 ♦ pas 
1 ♥ pas 3 ♦ pas 
4 ♣ pas 4 ♠ pas 
4SA pas 5 ♣ pas 
7♦ a.p.   
 
Na dit pittige biedverloop, vooral van de kant 
van Koeno, zat hij opnieuw in 7♦ en weer was 
het contract niet helemaal dicht, maar nu waren 
er redelijke kansen. Toch was er bij dit zitsel 
weer enige medewerking nodig dit maal in de 
persoon van zuid.  
Na klaverstart voor de aas trok Koeno de troeven 
(gelukkig zaten die 3-2 verdeeld). Daarna 
probeerderde hij de harten vrij te troeven.Toen 
hij zag dat zoiets niet op tijd lukte speelde hij 
♠V voor, die de slag mocht houden, stak over 
door een ♥ te troeven, trok hij de rest van de 
troeven  en verleidde hij zuid een schoppen af te 
gooien. 
 
Het volgende spel maakt duidelijk dat er ook bij 
de senioren flink wordt tussen geboden. 
Ongestoord kom je vrij gemakkelijk in 6 ♥ 

maar… hier was het moeilijk de goede beslissing 
te nemen. 
 
N/OW    
  ♠ H1096   
  ♥ 7   
  ♦ 94   
  ♣ HV10874   
  Rob    Koeno 
♠ 75 ♠ AB32 
♥ HV10842 ♥ AB96 
♦ AHV6 ♦ 107 
♣ A   

N

O

Z

W

 ♣ B95 
     
  ♠ V84   
  ♥ 53   
  ♦ B8532   
  ♣ 632   
 
W N O Z 
 3♣ p 4♣ 
4♥ pas pas! 5♣ 
pas pas 5♥ pas 
pas 6♣ dbl a.p. 
 
Koeno en Rob konden niet meer verantwoord 6♥ 
bieden en bliezen 6♣ na goed tegenspel voor 1100 
op wat dikke winst opleverde.(Andere kant 4 ♥  
met 2 overslagen gemaakt.) 
 
Veel spellen verliepen technisch goed en scoorden 
ook goed. 
Alle drie de paren speelden behoorlijk in de 
kwalificatie met als resultaat de genoemde 2e 
plaats en als tegenstander in de eerste knock out 
de nummer 7 uit de andere groep. Geen slechte 
uitgangspositie, maar dat pakte anders uit. In deze 
eerste knock out ronde speelden alle paren onder 
het niveau van wat ze in de kwalificatieserie 
hadden laten zien en we verloren dan ook kansloos 
met 14-56.Mede veroorzaakt door het feit dat onze 
tegenstanders (Santolini een Italiaans team) 
fortuinlijk opereerden.  
 
Alle paren duikelden toen onmiddellijk het paren 
toernooi in aangevuld met twee nieuwe paren, Ed 
Franken met Loek Verhees en de senioren 
kampioenen Klesser/Wengelaar. 
 



 
Ed Franken, 0,01% tekort 
 
Alle Nederlanders met uitzondering van Elly 
Schippers en Chris Niemeijer bereikten daarin de 
finale. Loek en Ed presteerden goed en werden 
4e. Koeno en Rob verdienstelijk 11e en Onno 
Janssens en Willem Boegem werden wat 
teleurstellend 18e in een veld van 32 finale paren. 
Een aardig spel van Loek (zelf mocht ik de 
voorronde en de halve finale grotendeels invallen 
omdat Ed nog druk was met de dames die tot de 
finale van de viertallen reikten en daar de 
zilveren medaille wonnen.) 
 
Z /OW    
  ♠ 1085   
  ♥ AV10942   
  ♦ V76   
  ♣ V   
Loek    Jan 
♠ A4 ♠ VB9763 
♥ H6 ♥ 3 
♦ AHB93 ♦ 1082 
♣ 10765   

N

O

Z

W

 ♣ H42 
     
  ♠ H2   
  ♥ B875   
  ♦ 54   
  ♣ AB983   
W N O Z 
   pas 
1SA dbl* 2♥* pas 
2♠ pas 3♠ ! pas 
4♠!! a.p.   

Na  opnieuw een niet kinderachtig biedverloop 
dbl*=sterk of een 1 kleurenspel, 2♥=transfer  
3♠ en 4♠ zijn beide fors. Uitkomst ♣V die de 
slag mag houden. Er wordt schoppen nagespeeld 
voor V, H en Aas. De ♠10 wordt er vervolgens 
ook uitgesneden! Beter is natuurlijk om de V niet 
te dekken, maar dan gaat het ook goed als de 
leider na ♠A dan maar ♥H naspeelt. Later wordt  
de ruiten gesneden en 10 slagen gemaakt. 
Natuurlijk gelukkig, maar ook even rustig gekeken 
in de eerste slag! 
 
Ook het volgende spel zorgde Loek voor een 
voortreffelijke score: 
 
Z Allen    
  ♠ V8   
  ♥ 864   
  ♦ B9542   
  ♣ V102   
Loek    Jan 
♠ A109432 ♠ H6 
♥ 2 ♥ V1053 
♦ A6 ♦ H10 
♣ B853   

N

O

Z

W

 ♣ H9764 
     
  ♠ B75   
  ♥ AHB97   
  ♦ V873   
  ♣ A   
 
 
W N O Z 
   1♥ 
1♠ pas 1SA pas 
2♠ a.p.   
 
Na dit normale biedverloop en de voor de hand 
liggende hartenstart, werd de tweede harten door 
Loek getroefd en werd daarna twee keer troef 
gespeeld. Vervolgens speelde Loek ♣ 8 voor, 
gedekt met de 10 en Loek heel goed een kleintje in 
de dummy. Tien slagen gemaakt en op weg naar 
de finale, waar Ed en Loek jammer genoeg met 
0,01 % tekort net geen medaille haalden. 


