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Namens de redactie de allerbeste wensen voor 
het nieuwe jaar! Twee redactieleden zijn 
ermee gestopt. Albert Reijnen en Peter 
Bosman worden bedankt voor het vele werk 
dat ze sinds de heroprichting van Star 
Magazine verricht hebben. Albert heeft met de 
lopende werkzaamheden nog stevig geholpen 
en tevens zijn ‘opvolger’ enig wegwijs 
gebracht, waarvoor onze dank. Het is een 
periode van vallen en opstaan geweest. Met 
beperkte middelen en personele krachten. Een 
leerzame periode waarvan wij in de (nabije) 
toekomst de vruchten hopen te plukken.  
 
Gelukkig zijn er al snel twee nieuwe mensen 
voor de redactie beschikbaar gevonden: 
Marcel Winkel en Erik Swinkels, waarvan we 
nog veel plezier hopen te beleven. Marcel 
heeft bovendien al vele artikels in voorraad. 
Een grote verassing voor ons was het feit dat 
Loeki Vehmeijer – die ongetwijfeld Jules van 
Ogtrop in Haarlem hoorde tieren over de 
fouten in zijn artikelen - zich spontaan 
aangeboden heeft voor 
correctiewerkzaamheden.  
 
Er zijn grootse plannen. Enkele daarvan - de 
andere houden we liever nog even geheim 
voor het geval dat plannen niet helemaal 
gerealiseerd worden - zullen we u alvast 
toevertrouwen.  
Star Magazine zal in principe één keer per 
twee maanden verschijnen! Vooral Marcel is 
een veelschrijver en we verwachten dan ook 
voldoende kopij ondanks de miskleunen die we 
de laatste tijd gemaakt hebben. Hiervoor onze 
excuses, vooral aan Henk Willemsens - zijn 
laatste artikel totaal vergeten op te nemen - en 
good old Jules van Ogtrop, wiens artikelen 
dermate verminkt bleken, dat hij zelfs in woede 
uitbarstte. Gelukkig was de ontstemming van 
korte duur en na geanimeerde discussies 
bleken beide heren bereid in de toekomst 
opnieuw SM van artikelen te voorzien, 
waarvoor onze grote dank. 

Deze goede voornemens hebben de 
sponsoren inmiddels ook bereikt, getuige de 
aanbiedingen van drie clubleden – Gerard Hilte 
en Agnes Snellers namens hun bedrijf  
Transfer Solutions en Jeroen Kraan namens 
zijn Travel Company. Ook de eigenares van 
het restaurant Sweetie was bereid om in ons 
blad te adverteren. De opbrengsten daarvan 
zullen ons blad zeker ten goede komen.  
 
U ziet na enkele moeizame maanden niets dan 
positieve berichten die op een geweldig jaar 
2004 duiden. Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Dit nummer is een speciale uitgave, een extra 
editie eigenlijk. (Als we de redactie moeten 
geloven, zullen we nu dus zeven Star 
Magazines in het nieuwe jaar kunnen 
verwachten. Gelooft u het?) Met verslagen van 
de wereld kampioenschappen in Monte Carlo 
en van onze eigen Star Grand Café Tour.  
 
Het WK gedeelte bestaat uit een artikel van Ed 
Franken, onze inmiddels jarenlange coach van 
de Vrouwen die maar niet genoeg van hem 
kunnen krijgen. Ook een artikel van Toine van 
Hoof, zoals bekend de coach van het 
Nederlandse herenteam. U zult de WK sfeer 
van zeer nabij kunnen proeven en genieten 
van het deskundige commentaar van beiden.  
 
Over enkele weken zal er weer een “normale” 
Star Magazine verschijnen met de 
gebruikelijke bijdragen van Jules van Ogtrop, 
Marcel Winkel etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze dank gaat uit naar IMP, Bridge en Bridgeplaza 
voor het leveren van diverse foto’s die wij hebben 
gebruikt.  

COLOFON 
 
Redactie           Koeno Brouwer 
                         Marcel Winkel 
                         Erik Swinkels 
 
Omslag             Hans Verboom jr. 
Druk                 Simon Wiersema 
 



VROUWEN DERDE VAN DE WERELD 
Dagboek van een tevreden captain 

Ed Franken 
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IL Capitano Ed Franken: “con spuma de leche 
por favor!” 
 
In Monte Carlo werd afgelopen november 
voor de 14e keer gespeeld om de Venice 
Cup, de beker die verbonden is aan het 
wereldkampioenschap bridge voor 
vrouwenteams. In 1974 werd voor het eerst 
om deze beker gespeeld in, u raadt het al, 
Venetië. Het Nederlands vrouwenteam 
behaalde een uitstekende derde plaats 
achter USA en China. Na zilver in Australië 
(1989) en goud in Bermuda (2000) hebben 
de Nederlandse vrouwen nu alle soorten 
WK-medailles gewonnen.  

Van links naar rechts: Marijke van der Pas, 
Anneke Simons, Bep Vriend, Carla Arnolds, 
Jet Pasman en Wietske van Zwol 
 
De achttien deelnemende vrouwenteams in 
Monte Carlo spelen een round-robin met 
wedstrijden van zestien spellen. 
De beste acht landen spelen daarna knock-out 
wedstrijden. Naast de twee Amerikaanse 
teams behoren Duitsland, Engeland en 
Nederland tot de kanshebbers. Outsiders zijn 
Canada, China en Italië.  

Bridgetechnisch ontlopen de toplanden elkaar 
niet zoveel. Teamgeest en uithoudings-
vermogen spelen daarom een belangrijke rol. 
Nederland beschikt over drie sterke en ervaren 
paren. Dat is in de beslissende stadia, waarin 
de druk groot is en er veel gewisseld zal 
worden, een voordeel. 
Femke Hoogweg is eind oktober moeder 
geworden van zoon Martin. Daarom speelt 
Wietske van Zwol dit kampioenschap met 
Carla Arnolds. Het team bestaat verder uit  
twee geroutineerde paren: Marijke van der Pas 
met Bep Vriend en Jet Pasman met Anneke 
Simons. Ed Franken treedt weer op als captain 
en begeleidt het team samen met coach Chris 
Niemeijer. José Swart ondersteunt het team 
als fysiotherapeute. 
 
Nederland speelt achtereenvolgens tegen: 
maandag 3 november : Egypte, Canada 
dinsdag 4 november : Indonesië, 
 Australië,  
 Engeland 
woensdag 5 november: USA 1, 
 India, 
 Brazilië 
donderdag 6 november: Duitsland, 
 Pakistan, 
  Venezuela 
vrijdag 7 november : China, 
  Italië, 
  Zuid-Afrika 
zaterdag 8 november : Chinese Taipei, 
  Zweden, 
  USA 2 
 
Nederland heeft vijfmaal eerder deelgenomen 
aan de strijd om de Venice Cup. In 1989 werd 
in Australië een tweede plaats behaald, in 
1991 ging het team in Japan in de voorronde 
ten onder en in Tunesië in 1997 verloren de 
vrouwen in de kwartfinale van Frankrijk. 
In Bermuda 2000 wonnen de Nederlandse 
vrouwen de gouden plak na een uiterst 
spannende finale tegen de Amerikaanse 
vrouwen. In 2001 in Parijs werd het 
vrouwenteam slechts negende. 
Van de dertien voorgaande edities wonnen de 
Amerikaanse vrouwen achtmaal, Groot-
Brittannië en Duitsland tweemaal en Nederland 
één keer. Voor Monte Carlo hebben onze 
vrouwen gezamenlijk al 27! 
wereldkampioenschappen gespeeld. Zo spelen 
Marijke van der Pas en Bep Vriend hun zesde 
WK,  Jet Pasman, Anneke Simons en Wietske 
van Zwol hun vierde en Carla Arnolds, na 
Perth en Yokohama, haar derde WK.

 Het gezamenlijke doel van het team in  
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Monte Carlo is het behalen van een 
podiumplaats. 
 
 
Lekker begin 
 
We beginnen de eerste dag met een lekkere 
24-6 tegen Egypte. 
In de tweede wedstrijd maken Arnolds-Van 
Zwol hun WK-debuut tegen Canada en 
beginnen gelijk op het eerste spel met een 
scherpe 6♦.  
 
N/-  Cimon   
  ♠ H 10 9 6   
  ♥ V 10 9 4   
  ♦ 10 7   
  ♣ H 8 7   
Van Zwol   Arnolds 
♠ V 8 7 5 ♠ A 2 
♥ H 5 ♥ 8 
♦ A H 8 6 4 ♦ V 9 5 3 2 
♣ B 3   

N

O

Z

W

 ♣ A V 10 9 4 
  Kraft   
  ♠ B 4 3   
  ♥ A B 7 6 3 2   
  ♦ B   
  ♣ 6 5 2   
 
v  Zwol Cimon Arnolds Kraft 
W N O Z 
- pas 1♦ 2♥ 
dbl 4♥ 5♣ pas 
6♦ pas pas pas 
 
Zuid komt uit met ♥A en speelt ♠3 na via ♠V 
en ♠H genomen met ♠A. Carla trekt de 
troeven, gooit op ♥H de verliezende schoppen 
weg en neemt de klaverensnit die lukt. Ook bij 
schoppenstart gaat het nog goed. Oost kan 
dan beide harten of drie schoppen bij west 
weggooien op de klaveren.  
 
Clinton Vriend Eaton vd Pas 
W N O Z 
- pas 1♦ 1♥ 
dbl 3♥ 4♣ pas 
5♦ pas pas pas 
 
Aan de andere tafel bieden de Canadese 
vrouwen 5♦ en maken eveneens twaalf 
slagen. 
 
Na de eerste dag staan we tweede. Marijke 
van der Pas voorspelt dat we een bronzen 
medaille gaan halen, dat heeft ze in de sterren 
gezien. De anderen willen echter meer. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Marijke van der Pas: 

“laatste loodjes” 

 

Marijke van der Pas woont met haar 

levenspartner Jaap Trouwborst in Utrecht.

Zij begon met bridgen in 1967. In 1978 

werd zij gevraagd voor de damesselectie 

van Garozzo en ging zij samenspelen met 

Elly Schippers. Haar interlandcarriere 

begon in 1979 toen zij met Elly Schippers 

debuteerde in het Nederlandse team 

tijdens het EK in Lausanne (Zwitserland). 

Samen werden zij in 1980 Europees 

kampioen vrouwenparen. Eind 1994 

vormde Marijke een partnership met Bep 

Vriend.  

Marijke van der Pas heeft deelgenomen 

aan 13 EK’s en zes Olympiades. Na Perth 

(Australië) in 1989 (zilver), Yokohama 

(Japan) in 1991, Hammamet (Tunesië) in 

1997, Bermuda in 2000 (goud) en Parijs 

(Frankrijk) in 2001 neemt  ze in Monte 

Carlo voor de 6de keer deel aan de Venice 

Cup. Marijke is redacteur van het 

maandblad Bridge en schrijft als freelance 

bridgejournalist een wekelijkse 

bridgecolumn in diverse dagbladen. Haar 

hobby’s zijn reizen, lekker eten, wandelen, 

tuinieren en lezen. 
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In de derde ronde verliezen we onverwacht 
met 12-18 van Indonesië. Dit komt 
voornamelijk door de volgende twee spellen. 
 
W/NZ  Arnolds   
  ♠ 4   
  ♥ A 10 9 7 5   
  ♦ A H 6 3   
  ♣ A B 10   
Tueje   Bojoh 
♠ A 10 5 ♠ B 6 
♥ B 8 6 ♥ 4 3 2 
♦ 8 2 ♦ 10 9 7 5 
♣ V 9 8 6 4   

N

O

Z

W

 ♣ 7 5 3 2 
  Van Zwol   
  ♠ H V 9 8 7 3 2   
  ♥ H V   
  ♦ V B 4   
  ♣ H   
 
Tueje Arnolds Bojoh v Zwol 
W N O Z 
pas 1♥ pas 1♠ 
pas 2♦ pas 3♣ 
pas 4SA pas 6♠ 
pas pas pas  
 
Zes schoppen wordt gemaakt met ♠A tweede 
bij oost of ergens ♠B10 sec. Je moet de 
schoppenpositie dan wel goed raden. Met het 
huidige zitsel gaat Wietske kansloos één 
down. 
Aan de andere tafel opent noord met een 
Precisie 1♣ (16+) en bereiken en maken de 
Indonesische speelsters 6♥. Voor dit contract 
moeten de harten 3-3 zitten of ♥B sec of 
tweede. Het meest kansrijke contract is 6SA, 
dan kun je beide kansen combineren. Het spel 
kost ons 17 imps. 

Ook op het volgende spel doen de 
Indonesische vrouwen het beter of moet ik 
zeggen gelukkiger! 
 
N/Allen  Arnolds   
  ♠ 4   
  ♥ 8 5 3 2   
  ♦ H 10   
  ♣ H V B 10 9 2   
Tueje   Bojoh 
♠ B 9 8 7 6 ♠ A H V 5 3 2 
♥ B 9 ♥ A 10 
♦ V 9 6 3 2 ♦ 5 4 
♣ 4   

N

O

Z

W

 ♣ A 8 6 
  Van Zwol   
  ♠ 10   
  ♥ H V 7 6 4   
  ♦ A B 8 7   
  ♣ 7 5 3   
 
Tueje Arnolds Bojoh v Zwol 
W N O Z 
- pas 1♠ pas 
3♠ 4♣ 4♠ pas 
pas pas   
 
Wietske van Zwol vindt haar (zuid)hand geen 
doublet waard en OW mogen een 
onverliesbare 4♠ spelen. 
 
vd Pas Amelia Vriend Syofian 
W N O Z 
- pas 1♠ Dbl 
4♠ 5♣ 5♠ pas 
pas dbl pas pas 
pas    
 
Aan de andere tafel wordt het OW moeilijker 
gemaakt. 5♣ gaat 1 down maar Bep denkt 5♠ 
nog te kunnen maken. 13 imps de deur uit. 
De volgende wedstrijd pakken we er weer 23 
tegen Australië. De laatste wedstrijd van de 
tweede dag spelen we tegen concurrent 
Engeland. 
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Z/Allen  Vriend   
  ♠ A 5 4   
  ♥ H B 10 7 3   
  ♦ 7   
  ♣ H V 7 2   
Smith   Dhondy 
♠ 10 9 8 7 62 ♠ - 
♥ 8 ♥ V 9 5 
♦ H 8 4 2 ♦ V B 9 5 3 
♣ 8 4   

N

O

Z

W

 ♣ A 10 9 6 3 
  Van der Pas   
  ♠ H V B 3   
  ♥ A 6 4 2    
  ♦ A 10 6   
  ♣ B 5   
 
Smith Vriend Dhondy vd Pas 
W N O Z 
- - - 1SA 
pas 2♦ pas 3♥ 
pas 3♠ pas 3SA 
pas 4SA pas 5♥ 
pas 6♥ doublet pas 
pas pas   
 
Met het gegeven hartenzitsel gaat het slam 
waarschijnlijk altijd down. Maar Marijke krijgt 
niet eens de kans om het te maken want ze 
wordt geveld door een Lightner-doublet. Smith 
heeft geen moeite om met schoppen te 
starten. Aan de andere kant blijven de 
Engelsen in 4♥ hangen. Ondanks dit verlies 
van 13 imps winnen we nipt met 16-14. 
We staan na de tweede dag nog steeds 
tweede.  
 
Oranje boards 
Elke tafel krijgt z’n eigen set spellen. Dat is wel 
een belasting voor de dupliceerkamer maar het 
scheelt wel in personeel om spellen te 
wisselen. De ploeg die de spellen uitdeelt weet 
inmiddels dat bij de tafels waar ‘Pays Bas’ 
speelt altijd oranje boards moeten komen. We 
zijn niet bijgelovig maar het is wel vertrouwd! 
 

  
“uitdelen oranje boards was koud kunstje” 
 

 
 
 

 
Bep Vriend: “Koninklijk onderscheiden” 

 

Bep, woonachtig in Amstelveen, is 

getrouwd met Anton Maas en geeft 

bridgelessen. Zij begon met bridgen 

omstreeks 1965. Van 1971 tot 1985 

speelde ze met Petra Kaas. Samen 

debuteerden zij in het Nederlandse team 

tijdens de EK in Israël in 1974. Van 1988 

tot 1994 vormde ze een succesvol 

partnership met Carla Arnolds. Zij werden 

o.a. Europees- (1993) en Wereldkampioen 

(1994) vrouwenparen. Sinds eind 1994 

vormt ze een partnership met Marijke van 

der Pas. Bep heeft deelgenomen aan 14 

EK’s  en 6 Olympiades. Na Perth 

(Australië) in 1989 (zilver), Yokohama 

(Japan) in 1991, Hammamet (Tunesië) in 

1997, Bermuda in 2000 (goud) en Parijs 

(Frankrijk) in 2001 neemt  ze in Monte 

Carlo voor de 6de keer deel aan de Venice 

Cup. Vriend is erelid van de Nederlandse 

Bridge Bond en in april 1998 ontving zij 

een Koninklijke onderscheiding voor haar 

verdienste voor het bridge. 

 
 
 
 
USA1 stelt tegen ons hun twee beste paren 
op: Molson-Sokolow, die we goed kennen van 
de finale in Bermuda en Picus-Levin. Hun 
sponsor Kathie Wei-Sender en Betty Ann 
Kennedy (die de eerste twee edities van de 
Venice Cup in 1974 en 1976 won) blijven aan 
de kant. 
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N/- Picus   
  ♠ 9 8 7 6 3   
  ♥ B 5   
  ♦ V   
  ♣ H V 10 9 6   
Van der Pas   Vriend 
♠ V B 2 ♠ A H 10 
♥ V 7 6 ♥ A 10 4 2 
♦ A H 9 7 6 4 ♦ 8 
♣ 4   

N

O

Z

W

 ♣ A B 7 5 2 
  Levin   
  ♠ 5 4   
  ♥ H 9 8 3   
  ♦ B 10 5 3 2   
  ♣ 8 3   
 
vd Pas Picus Vriend Levin 
W N O Z 
- pas 1♣ pas 
1♦ pas 1♥ pas 
1♠ pas 2SA pas 
3SA pas pas pas 
 
Levin komt uit met ♦3 die Bep laat lopen. 
Picus vervolgt met ♣H, oost ♣5 en zuid ♣8. 
Noord hoopt op ♣B bij haar maat en vervolgt 
met ♣9. Bep legt ♣B en speelt een harten naar 
♥V. Als die houdt heeft ze negen slagen. Aan 
de andere tafel is Wietske ook met een kleine 
ruiten gestart. Hier heeft de leider ♦AH 
geslagen en is op de harten afgegaan. Wietske 
en Carla verdedigen secuur en oost komt maar 
tot acht slagen. We verliezen net van de latere 
kampioenen met 14 – 16. 
 
In de 7de ronde spelen we tegen India. Met dat 
land hebben we nog een appeltje te schillen. 
Bij het vorige WK in Parijs versloegen ze ons 
in de één na laatste ronde met 11-19. Mede 
door dit resultaat kwalificeerden we ons toen 
niet voor de kwartfinale. Nu gaat het veel 
beter: 

 
 

 
Chris Niemeijer: “Trainer vanaf 1987!” 

 

Chris Niemeijer uit Broek in Waterland is 

getrouwd met Jet Pasman. Hij is voormalig 

speler van het open team. Sinds 1987 is 

hij trainer van het vrouwenteam en heeft 

vanaf die tijd het team praktisch alle 

internationale kampioenschappen als 

coach begeleid. 

 
Z/OW Mayadas   
  ♠ A 8 7 6 4 2   
  ♥ 9 7   
  ♦ H 9 6   
  ♣ 10 5   
Simons   Pasman 
♠ B ♠ 10 5 3 
♥ A B 8 4 3 ♥ V 2 
♦ V 10 5 ♦ A B 7 4 3 2 
♣ A V B 9   

N

O

Z

W

 ♣ 7 6 
  Thadani   
  ♠ H V 9   
  ♥ H 10 6 5   
  ♦ 8   
  ♣ H 8 4 3 2   
 
Simons Mayadas Pasman Thadani 
W N O Z 
- - - pas 
1♥ 2♠ pas pas 
doublet Pas 3♦ 3♠ 
pas Pas 4♦ pas 
5♦ Pas pas pas 
 
Na een timide pas van de Indiase zuid 
bereiken Pasman-Simons een uitstekende 5♦. 
Zuid start goed met troef voor oosts ♦B. 
Pasman vervolgt met ♥V via ♥H voor ♥A en 
speelt ♠B na. Noord speelt troef 9 na maar 
Pasman kan nog een schoppen vertroeven en 
er één weggooien op de vijfde harten. Ze 
maakt twaalf slagen. Aan de andere tafel opent 
Van der Pas als zuid met 1♣, west 1♥ en 
Vriend biedt 2♠ (zwak) en mag dat spelen. 
Oost start met ♥V via, ♥H voor ♥A en speelt 
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troef na. Vriend ontwikkelt een hartenslag en 
maakt +110. Deze winst van 12 imps draagt bij 
aan de 18-12 overwinning. Na een enigszins 
teleurstellende 14-16 tegen Brazilië staan we 
vierde. 
 
 
 
 

 

Anneke Simons: “Topbridge en directeur!” 
 
Anneke Simons woont in Amsterdam met 
haar levenspartner Kees Tammens. Zij 
hebben een 20-jarige zoon Bas. Na de HBS-B 
heeft Anneke Simons haar kandidaats 
psychologie gehaald in 1976. Zij is werkzaam 
als directeur bij Keesing International 
Publishers. 
Anneke is begonnen met bridgen in 1971. 
Sinds 1979 (met een onderbreking van 1988 
tot 1992) speelt zij samen met Jet Pasman. 
Anneke Simons heeft deelgenomen aan 
zeven EK’s en drie Olympiades. Na 
Hammamet (Tunesië) in 1997,  Bermuda in 
2000 (goud) en Parijs (Frankrijk) in 2001 nam 
Anneke in Monte Carlo voor de vierde keer 
deel aan de Venice Cup.  
 
Aartsrivaal 
We beginnen de vierde dag tegen aartsrivaal 
Duitsland. 
N/OW  Arnolds   
  ♠ V 9 6   
  ♥ 6 5   
  ♦ A H 10 8 6   
  ♣ B 7 5   
Reim   Nehmert 
♠ A H B 7 2 ♠ 8 5 4 
♥ A H 7 ♥ V 3 2 
♦ 4 2 ♦ - 
♣ V 3 2   

N

O

Z

W

 ♣ A H 10 9 8 
 6 4 

  Van Zwol   
  ♠ 10 3   
  ♥ B 10 9 8 4   
  ♦ V B 9 7 5 3   
  ♣ -   
 

 
Reim Arnolds Nehmert v Zwol 
W N O Z 
- pas 3♣ pas 
3SA pas pas pas 
 
Carla start met…………….♦6, ze spelen 
tenslotte vijfde van boven! NZ rapen 
vervolgens zes ruitenslagen op. 
 
Simons Auken Pasman v Arnim 
W N O Z 
- 1SA* 3♣ pas 
3♠ pas 4♠ pas 
pas pas   
* 10-12 
 
Noord komt uit met ♦A getroefd in oost. 
Anneke vervolgt met ♥2 voor ♥A en ♦4 
getroefd in dummy. Daarna slaat ze ♠AH en 
kan 12 slagen claimen. Er gaan verder veel 
punten over en weer maar we winnen met 18-
12. Daarna halen we 17 tegen Pakistan en 24 
tegen Venezuela en we staan weer tweede. 
Inmiddels ligt coach Chris Niemeijer in het 
Princess Gracia Ziekenhuis. Hij wordt 
overmorgen geopereerd aan zijn blinde darm. 
De altijd aanwezige Anton Maas is bereid 
Chris te vervangen en doet dat prima. 
 
Aardige meiden 
We beginnen de vijfde dag tegen koploper 
China. In een vlakke wedstrijd, met 11 spellen 
die uitslaan, winnen we met 16-14. 
De oefeninterlands die we de laatste jaren in 
Haarlem en Milaan tegen Italië hebben 
gespeeld werden ruimschoots gewonnen. Ook 
tijdens het EK in Salsomaggiore haalden we 
25 tegen ze.  
Het zijn heel aardige meiden, ze kunnen best 
goed bridgen maar hebben op de een of 
andere manier ontzag voor ons. Ik reken de 
verloren finale van het Open EK in Menton 
maar even niet mee want dat was een 
compleet ander team. Op het volgende spel 
sloeg de Muiderberg conventie aan beide 
tafels toe. 
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O/NZ Arnolds   
  ♠ H 3   
  ♥ V B 9 8 3   
  ♦ A 9 5 4   
  ♣ 8 6   
Rosetta   De Lucchi 
♠ A B 9 ♠ V 10 6 5 2 
♥ 7 ♥ 10 6 
♦ V 8 3 ♦ H 2 
♣ A V 9 7 4 2   

N

O

Z

W

 ♣ H B 10 5 
  Van Zwol   
  ♠ 8 7 4   
  ♥ A H 5 4 2   
  ♦ B 10 7 6   
  ♣ 3   
 
Rosetta Arnolds De 

Lucchi 
v Zwol 

W N O Z 
- - pas 2♥* 
3♣ 4♥ 5♣ pas 
pas pas   
* Muiderberg 
 
Carla en Wietske incasseren tijdig hun rode 
azen en ♠H komt vanzelf binnenrollen als 
downslag. 
Aan de andere tafel komen NZ zelfs niet aan 
bieden toe.  
 
Simons Capriata Pasman Golin 
W N O Z 
- - 2♠* pas 
4♠ pas pas pas 
* Muiderberg 
 
Zuid start gelukkig niet met haar singleton 
klaveren want dan gaat het contract down. Ze 
kiest voor ♥A (noord ♥V) en speelt nog steeds 
geen klaveren maar harten na. Jet troeft met 
♠9 en speelt ♠A en ♠B na. De verdediging 
krijgt nog ♦A maar dat is het. Winst 10 imps.  

 
 
Z/Allen Arnolds   
  ♠ B 9 5 2   
  ♥ A 5   
  ♦ A B 10   
  ♣ A B 7 2   
Rosetta   De Lucchi 
♠ A 10 8 ♠ - 
♥ B 8 6 4 ♥ V 10 9 2 
♦ 6 5 ♦ V 9 8 3 
♣ V 10 8 3   

N

O

Z

W

 ♣ H 9 6 5 4 
  Van Zwol   
  ♠ H V 7 6 4 3   
  ♥ H 7 3   
  ♦ H 7 4 2   
  ♣ -   
 
Rosetta Arnolds De 

Lucchi 
v Zwol 

W N O Z 
- - - 1♠ 
pas 2♣ pas 2♦ 
pas 3♠ pas 4♣ 
pas 4♦ pas 4♥ 
pas 4SA pas 6♣* 
pas 6♠ pas pas 
pas    
* 1 keycard + renonce ♣ 
 
West start met ♥4. Wietske neemt ♥H en jaagt 
troef aas eruit. Even later snijdt ze ♦V over de 
inmiddels bekende lengte bij oost en maakt 
haar contract. Aan de andere tafel begint het 
bieden hetzelfde. Na 2♦ biedt noord echter 2♥ 
de vierde kleur. NZ komen er nu niet meer uit 
en eindigen in 4♠. Misschien maar goed ook 
want zuid maakt maar elf slagen. Winst 13 
imps.  
Tegen de Zuid-Afrikaanse vrouwen die ook in 
ons hotel verblijven zijn we aardig. We gunnen 
hun een gelijkspel 15-15 
 
Operatie geslaagd 
De stand voor de laatste dag van de round-
robin is:  
1. USA 2 255 
2. China 254 
3. Nederland 254 
4. USA 1 252 
Deze vier teams zijn al geplaatst voor de 
knock-outfase want de rest volgt op grote 
achterstand. De winnaar van de round-robin 
mag een tegenstander kiezen uit de nummers 
5 t/m 8. Nummer twee kiest uit de overige drie 
etc. Het is dus belangrijk om zo hoog mogelijk 
te eindigen. Helaas gaat het de laatste dag niet 
goed. We verliezen kansloos met 7-23 van 
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Chinees Taipei. De volgende wedstrijd tegen 
Zweden spelen Carla en Wietske op vugraph, 
Jet en Anneke spelen in de gesloten kamer. 
Een te hoge 6♦ en een te moeilijke 7♣ doen 
ons de das om. We verliezen met 12-18. De 
Zweedse vrouwen, die ook bij ons in het hotel 
verblijven, zijn enorm blij met deze punten. 
Mede door deze overwinning kwalificeren ze 
zich net bij de laatste acht. De spellen van de 
laatste wedstrijd tegen USA 2 zijn vlak, er zijn 
tien washes en door een paar ongunstige 
deelscores verliezen we met 13-17. Gelukkig is 
er aan het eind van de dag ook positief nieuws. 
De operatie van Chris is prima geslaagd.  
Na deze drie nederlagen worden we vierde en 
mogen daarom tegen de sterkste van de 
nummers 5 t/m 8 en dat is regerend 
wereldkampioen en aartsrivaal Duitsland. 
 
Kwartfinale tegen Duitsland 
Door onze overwinning op Duitsland in de 
round-robin beginnen we met een carry over 
van +6. We spelen de eerste dag vier zittingen 
en zijn pas tegen 23.30 uur klaar. Na de eerste 
drie zittingen staan we 39 imps voor. De vierde 
pakken de Duitse vrouwen er 24 terug. Met 
nog twee zittingen voor de boeg kan er nog 
van alles gebeuren.  
 
O/NZ Vriend   
  ♠ 9 7 4   
  ♥ A H B 6 2   
  ♦ H B 4   
  ♣ B 6   
Von Arnim   Auken 
♠ V 8 6 3 2 ♠ B 5 
♥ 10 7 ♥ V 5 4 3 
♦ 9 7 5 2 ♦ V 10 
♣ H 2   

N

O

Z

W

 ♣ A V 8 7 5 
  Van der Pas   
  ♠ A H 10   
  ♥ 9 8   
  ♦ A 8 6 3   
  ♣ 10 9 4 3   
 
vArnim Vriend Auken vd Pas 
W N O Z 
- - 1SA* pas 
2♦** 2♥ pas 2SA 
pas 3SA pas Pas 
pas    
* 10-12 
** o.a. een zwakke hand met schoppen 
 
West komt uit met ♠2 via ♠B voor ♠H. Marijke 
speelt ♥9 via ♥10, ♥B voor ♥V. Auken speelt 
♠5 na, door zuid genomen met ♠A. Zuid weet 
nu dat west begonnen is met ♠V vijfde. Het 
lijkt er niet op dat Auken ♣AHV heeft want dan 

had ze deze kleur wel nagespeeld in de derde 
slag. West moet dus een klaverenhonneur 
hebben en dus zal oost met haar 10-12 punten 
♦V hebben. Marijke raapt vier hartenslagen op 
en slaat ♦AH en maakt 3SA. Aan de andere 
tafel opent Carla als oost 1♣, Wietske 1♠ en 
Carla 1SA. In dit contract gaat ze drie down en 
we winnen 10 imps. Deze vijfde zitting winnen 
we met 6 imps.  
 
 
 

 
Carla Arnolds: “vier kinderen!” 
 

Carla Arnolds, journalist en bridgeleraar, 

is getrouwd met Jan Kolen. Zij wonen met 

hun vier kinderen Martijn (11), Sandra (9), 

Astrid (8) en Ingrid (7) in Tilburg. Carla 

leerde bridgen in 1981. Met Bep Vriend 

werd ze Europees- (1993) en 

Wereldkampioen (1994) vrouwenparen. 

Daarna switchte ze van bridge naar het 

opvoeden van kinderen. Carla speelde 

twee Olympiades en drie EK’s. Na Na 

Perth (Australië) in 1989 (zilver) en 

Yokohama (Japan) in 1991 nam ze in 

Monte Carlo voor de derde keer deel aan 

de Venice Cup.  
 
 
Geen spanning 
De laatste zitting, die we met een voorsprong 
van 21 imps beginnen, spelen Wietske en 
Carla weer voor de vugraph. De vele 
Nederlandse supporters in de vugraphzaal 
hoeven niet lang in spanning te zitten. Na vier 
spellen leiden we al met 44 imps o.a. door het 
volgende spel: 
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O/Allen Auken   
  ♠ B 7 4   
  ♥ A B 10 9   
  ♦ V 6 2   
  ♣ 10 5 3   
Van Zwol   Arnolds 
♠ H V 6 5 ♠ A 10 9 3 
♥ H 2 ♥ 8 5 3 
♦ 9 7 3 ♦ A B 8 4 
♣ A V 9 4   

N

O

Z

W

 ♣ H 6 
  Von Arnim   
  ♠ 8 2   
  ♥ V 7 6 4   
  ♦ H 10 5   
  ♣ B 8 7 2   
 
 
V Zwol Auken Arnolds v Arnim 
W N O Z 
- - 1♦ pas 
1♠ pas 2♠ pas 
2SA* pas 3♠** pas 
4♠ pas pas pas 
 
* relay 
** minimum met 4 krt. ♠ 
 
Noord komt uit met ♣5, via ♣6, en ♣B voor 
wests ♣V. Wietske speelt ♠H, ♠A en 
deblokkeert ♣H. Ze steekt over naar ♠V en 
ziet tot haar genoegen ♣10 vallen onder ♣A. 
Ze kan op de klaveren twee harten in dummy 
opruimen en verliest nu alleen maar één 
harten en twee ruiten. Aan de andere tafel 
opent Reim als oost met een zwakke SA en via 
Stayman komt 4♠ nu in haar hand. Marijke 
start met ♥4 en het contract gaat vanzelf 
down.  

 
 
 

 
Jet Pasman: “Pffffff, zesde Venice Cup!” 

 

Jet Pasman is getrouwd met Chris 

Niemeijer en woont in Broek in Waterland.

Zij is werkzaam als lerares 

bewegingsonderwijs op een openbare 

basisschool in Amsterdam. Naast bridge 

heeft Jet als hobbies lezen, reizen en golf. 

Zij begon met bridgen in 1974 en speelt 

sinds 1979 samen met Anneke Simons. Jet 

Pasman was captain van het Nederlandse 

vrouwenteam van 1989 tot 1993 bij drie 

EK’s, een Olympiade en twee Venice 

Cups. 

Als speelster heeft Jet Pasman 

deelgenomen aan zeven EK’s  en drie 

Olympiades. Na Hammamet (Tunesië) in 

1997,  Bermuda in 2000 (goud) en Parijs 

(Frankrijk) in 2001 nam Jet in Monte Carlo 

voor de vierde keer deel aan de Venice 

Cup. 
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Zware klus 
We zitten in de halve finale samen met China 
en de beide Amerikaanse teams. Het 
reglement schrijft voor dat USA 1 tegen USA 2 
moet spelen zodat wij China als tegenstander 
krijgen. Dan wordt een zware klus. De Chinese 
vrouwen zijn allemaal bridgeprofessional en ze 
zijn hier in vorm. In de eerste zitting, die gelijk 
opgaat, zit weer een aardige Muiderberg. 
 
Z/NZ  Pasman   
  ♠ A V 10 5   
  ♥ V 4   
  ♦ H V 9   
  ♣ 9 6 5 2   
Liping Wang   Yu Zang 
♠ 9 ♠ 8 6 3 
♥ H 10 8 2 ♥ A B 6 3 
♦ 10 8 4 ♦ 6 2 
♣ A H V 10 8   

N

O

Z

W

 ♣ B 7 4 3 
  Simons   
  ♠ H B 7 4 2   
  ♥ 9 7 5   
  ♦ A B 7 5 3   
  ♣ -   
 
Liping 
Wang 

Pasman Yu Zang Simons 

W N O Z 
- - - 2♠ 
doublet 4♠ doublet pas 
pas pas   
 
West komt uit met ♣A getroefd door de leider. 
Anneke speelt drie keer troef en gooit twee 
harten weg op de ruiten. Ze kan één harten 
troeven en verliest alleen nog twee 
hartenslagen: +990.  
 
vd Pas Wang 

Wenfei 
Vriend Wang 

Hongli 
W N O Z 
- - - pas 
1♣ pas 1♥ 1♠ 
3♥ 3♠ pas 4♠ 
pas pas pas  
 
Aan de andere tafel komen NZ ook in 4♠. Bep 
en Marijke laten dit contract ongemoeid en we 
winnen 8 imps. 
 
De tweede zitting gaat het minder goed, we 
verliezen met 19-53. Bovendien hebben 
Marijke en Wietske fysieke problemen. We 
hebben nog maar één fit paar. Gelukkig lukt 
het me om binnen tien minuten toestemming 
van de organisatie te krijgen om Bep en Carla 
(met hun eigen systeem) samen te laten 
spelen. Normaal gesproken moet je dit een 

dag van te voren aanvragen. Ook de Chinese 
captain maakt gelukkig geen bezwaar. Met 
Bep en Carla samen met Jet en Anneke 
verliezen we de derde zitting met 32-44. 
Inmiddels staan we 47 imps achter. 
Na een snel hapje eten gaan we met een 
ontevreden gevoel naar bed. Maar we geven 
de moed nog niet op. 
 
Scherpe contracten 
De vierde zitting loopt niet zoals we gehoopt 
hadden. Wij zijn niet in vorm en China speelt 
goed en biedt een paar scherpe contracten. 
 
W/-  Vriend   
  ♠ A 6 4   
  ♥ A B 10 8 5 3   
  ♦ A H B 4   
  ♣ -   
Wang Wenfei   Wang Hongli 
♠ B 8 ♠ 7 5 3 
♥ H V 4 ♥ 7 
♦ V 9 7 5 ♦ 10 8 3 2 
♣ B 8 6 5   

N

O

Z

W

 ♣ A V 10 7 3 
  Van der Pas   
  ♠ H V 10 9 2   
  ♥ 9 6 2   
  ♦ 6   
  ♣ H 9 4 2   
 
Wang 
Wenfei 

Vriend Wang 
Hongli 

vd Pas 

W N O Z 
pas 1♥ pas 1♠ 
pas 3♦ pas 3♥ 
pas 3♠ pas 3SA 
pas 4♣ pas 4♥ 
pas pas pas  
 
Oost komt uit met ♣A, getroefd in dummy. Bep 
speelt ♦A, troeft een ruiten en slaat ♥A: +450. 
Tegen Jet en Anneke stomen de Chinese 
vrouwen door naar 6♥. Anneke komt ook uit 
met ♣A. De leider troeft in de hand en steekt 
over naar ♠H. Ze vervolgt met ♥2, via ♥4 voor 
♥10. Een hartenhonneur inleggen heeft geen 
zin want ook dan heeft de leider 12 slagen. 
Even later noteert China tevreden +980. We 
verliezen de vierde zitting met 47 imps en zijn 
praktisch kansloos met een achterstand van 
bijna 100 imps. 
 
De vijfde zitting spelen we gelijk. 
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West/-  Yalan Zhang   
  ♠ A 8   
  ♥ A 10 3   
  ♦ 9 7   
  ♣ A B 10 9 5 4   
Simons   Pasman 
♠ 9 7 4 ♠ V B 10 5 2 
♥ V 5 4 ♥ H B 9 8 7 
♦ A H V 6 ♦ 8 5 3 
♣ 7 6 3   

N

O

Z

W

 ♣ - 
  Ling Gu   
  ♠ H 6 3   
  ♥ 6 2   
  ♦ B 10 4 2   
  ♣ H V 8 2   
 
Simons Yalan 

Zhang 
Pasman Ling Gu 

W N O Z 
pas 2♣* 2♠ 3♣ 
4♠ pas pas pas 
* Precisie:11-15 met een zeskaart ♣ of een 
vijfkaart ♣ met een hoge vierkaart 
 
Zuid Ling Gu start goed met ♣H die oost troeft. 
♠V na is voor noords ♠A die ♦9 naspeelt. Jet 
pakt ♦A en speelt schoppen naar ♠B voor 
zuids heer die troef naspeelt. De leider geeft 
♥A nog af en claimt tien slagen. Wanneer 
noord na ♠A met klaveren vervolgt, wordt oost 
troefkort. Ze moet troeven en schoppen 
naspelen. Zuid neemt en speelt weer klaveren 
na. Oost troeft met haar laatste troef. Ze kan 
oversteken naar ♦A en de laatste troef bij zuid 
halen. Ze moet echter nog van slag met ♥A en 
gaat kansloos drie down. Omdat de doubleton 
harten bij de driekaart troef zit heeft het geen 
zin om voortijdig harten te spelen. Er dreigt 
dan een aftroever. Als zuid overigens na ♠H in 
de vijfde slag alsnog met klaveren vervolgt, 
kan het contract nog steeds down. Noord moet 
♥A dan wel een keertje ophouden. 
 
Aan de andere tafel: 
Wang Arnolds Zhang v Zwol 
W N O Z 
pas 1♣ 2♣* 3♣ 
3♦ 3♥ pas 3SA 
pas pas pas  
* hoge kleuren 
 
West komt uit met ♦V en switcht ♥4. Wietske 
verspilt geen tijd en claimt negen slagen. Winst 
13 imps. 

  
N/OW  Arnolds   
  ♠ B 5 2   
  ♥ V 7 6   
  ♦ V 10 9 8 3   
  ♣ B 9   
Liping Wang   Yu Zhang 
♠ 9 8 7 4 ♠ 10 3 
♥ A 8 4 ♥ H 10 3 2 
♦ 7 6 ♦ 4 
♣ V 10 7 3   

N

O

Z

W

 ♣ A 8 6 5 4 2 
  Van Zwol   
  ♠ A H V 6   
  ♥ B 9 5   
  ♦ A H B 5 2   
  ♣ H   
 
Liping 
Wang 

Arnolds Yu 
Zhang 

v Zwol 

W N O Z 
- pas pas 1♦ 
pas 2♦ pas 2♠ 
pas 3♦ pas 3SA 
pas pas pas  
 
West komt uit met ♣3 voor oosts ♣A. OW 
rapen zes klaverenslagen en ♥AH op en 
Wietske gaat kansloos vier down. 
 
Het biedverloop aan de andere tafel: 
Simons Zhang Pasman Gu 
W N O Z 
- pas pas 1♣* 
pas 1♦ pas 2♦ 
pas 3♦ pas 3♠ 
pas 3SA pas pas 
pas    
*  Precisie 16+ 
 
Jet Pasman start begrijpelijk met een kleine 
klaveren en de Chinese Yu Zhang haalt vlotjes 
tien slagen. Verlies 12 imps.  
De laatste 16 spellen winnen we nog wel maar 
China wint de halve finale met duidelijke 
cijfers: 279-202. 
 
Troostfinale 
Helaas geen herhaling van Bermuda 2000 of 
van Perth 1989. Maar we hebben nog geen 
bronzen medaille en hopen nu wel dat de 
voorspelling van Marijke uitkomt. We gaan er 
in de troostfinale tegen USA 2 over 3 x 16 
spellen nog een keer vol tegenaan om alsnog 
op het podium te komen.  
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W/Allen  Pasman   
  ♠ H V   
  ♥ H 8   
  ♦ 10 8 6 5 4   
  ♣ V 10 9 3   
Weinstein   Bjerkan 
♠ 9 7 6 3 2 ♠ A B 5 
♥ B 9 3 ♥ V 7 4 2 
♦ 7 3 ♦ H 9 
♣ A 8 6   

N

O

Z

W

 ♣ H B 5 2 
  Simons   
  ♠ 10 8 4   
  ♥ A 10 6 5   
  ♦ A V B 2   
  ♣ 7 4   
 
Weinstein Pasman Bjerkan Simons 
W N O Z 
pas pas 1♣ doublet 
1♠ 1SA 2♠ pas 
pas 3♦ pas pas 
pas    
 
Oost komt uit met ♥4 voor ♥H. Jet speelt een 
ruiten naar ♦V en onder ♦A valt de heer. Ze 
geeft nog twee klaveren en een schoppen af 
en maakt +130. 
 
v Zwol Cohen Arnolds Wittes 
W N O Z 
pas pas 1♣ doublet 
1♠ 1SA doublet* pas 
2♣ doublet pas pas 
2♠ pas pas pas 
* support doublet 
 
Wietske twijfelt of het doublet van Carla straf is 
of een support doublet. Ze biedt daarom voor 
de zekerheid 2♣. Na het strafdoublet van 
noord twijfelt ze niet meer en weet ze dat Carla 
drie schoppens heeft. Cohen komt uit met ♠H 
voor ♠A. Wietske steekt over naar ♣A en 
speelt ♠3 voor ♠V. Noord vervolgt met ♦4 via 
♦H voor ♦A en ♠10 na voor ♠B. De leider 
pakt de harten goed aan, 
ze speelt ♥2 naar ♥9 en 
maakt acht slagen. Winst 
6 imps door deze dubbele 
deelscore. 

 
W/- Pasman   
  ♠ A H 8 7 6 4   
  ♥ H 10 6   
  ♦ A H   
  ♣ H V   
Weinstein   Bjerkan 
♠ V 5 ♠ B 9 3 
♥ 8 5 ♥ 9 3 2 
♦ V B 7 6 5 2 ♦ 9 3 
♣ 10 6 2   

N

O

Z

W

 ♣ A 9 8 7 5 
  Simons   
  ♠ 10 2   
  ♥ A V B 7 4   
  ♦ 10 8 4   
  ♣ B 4 3   
 
Weinstein Pasman Bjerkan Simons 
W N O Z 
- 2♣ pas 2♦ 
pas 2♠ pas 3♥ 
pas 3♠ pas 4♠ 
pas 4SA* pas 5♣** 
pas 6♥ pas pas 
*Roman Keycard Blackwood 
** één aas 
 
Een prima biedverloop waarbij Anneke een 
goede 5+ kaart in harten aangeeft en daarna 
schoppensteun. We zitten in het goede slam 
want 6♠ gaat down. West komt uit met ♦V en 
Anneke heeft geen problemen om dit contract 
te maken. Aan de andere tafel komen de 
Amerikaanse vrouwen na een soortgelijk 
biedverloop ook in 6♥.  
 
Eindsprint 
De wedstrijd gaat steeds gelijk op. We gaan de 
laatste zitting in met een voorsprong van 2 
imps. Ook halverwege de derde zitting is er 
nauwelijks verschil. Maar met een geweldige 
eindsprint slaan we in de laatste acht spellen 
toe met 37-0. 
Op het volgende laat Wietske van Zwol een 
fraai staaltje afspeeltechniek zien. 
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Z/OW  Arnolds   
  ♠ H 9   
  ♥ A B 10 8   
  ♦ A 8   
  ♣ B 8 5 3 2   
Bjerkan   Weinstein 
♠ A 8 7 6 2 ♠ V 10 3 
♥ 6 2 ♥ V 4 3 
♦ 7 6 4 3 2 ♦ H 10 9 
♣ A   

N

O

Z

W

 ♣ 10 9 7 4 
  Van Zwol   
  ♠ B 5 4   
  ♥ H 9 7 5   
  ♦ V B 5   
  ♣ H V 6   
 
Bjerkan Arnolds Weinstein v Zwol 
W N O Z 
- - - pas 
pas 1♣ pas 1♥ 
doublet 2♥ pas 4♥ 
pas pas pas  
 
Van Zwol vindt haar hand met 12 ‘lelijke‘ 
punten geen opening waard. Niettemin 
bereiken NZ via een simpel biedverloop de 
hartenmanche.West start met ♣A en speelt ♦2 
na. Uit het biedverloop blijkt dat west lengte 
heeft in de niet geboden kleuren (ruiten en 
schoppen) en dat ♣A misschien wel eens sec 
zou kunnen zitten. Van Zwol taxeert het spel 
uitstekend. Ze neemt de tweede slag met ♦A 
en snijdt ♥V over oost (waar de lengte in 
harten zit). Zuid verliest ♠A, ♦H en ♣A en 
maakte haar contract. Ook als ♦H bij west zit 
maakt Wietske haar contract. Na het 
troeftrekken en het incasseren van ♣HV gaat 
ze eruit met ♦H. Bij schoppen na doet ze de 
positie in deze kleur goed omdat west na een 
initiële pas en een distributioneel spel niet ♣A, 
♦H en ♠A kan hebben.  
Aan de andere tafel speelt de Amerikaanse 
Wittes als zuid ook 4♥. Vriend komt uit met ♣A 
en vervolgt eveneens met een kleine ruiten. 
Hier snijdt de leider echter op ♦H. Van der Pas 
geeft haar partner een aftroever in klaveren en 
♠A is de downslag, winst 10 imps. 

 
N/Allen Vriend   
  ♠ 9 6 4 3   
  ♥ 10 6 2   
  ♦ A B 6 2   
  ♣ 8 4   
Wittes   Cohen 
♠ H V 2 ♠ B 10 
♥ A 7 ♥ V B 9 8 5 3 
♦ 10 9 7 4 ♦ V 8 3 
♣ A V B 10   

N

O

Z

W

 ♣ H 5 
  Van der Pas   
  ♠ A 8 7 5   
  ♥ H 4   
  ♦ H 5   
  ♣ 9 7 6 3 2   
 
Wittes Vriend Cohen vd Pas 
W N O Z 
- pas 2♦* pas 
2SA pas 3♦ pas 
4♥ pas pas pas 
* multi 
 
Vriend komt uit met ♠6. Van der Pas neemt 
♠A en gaat in de denktank. Als Bep ♣A heeft 
gaat het contract niet down. Heeft ze echter 
♦A dan zijn er down kansen. Na enig zuchten 
en steunen legt ze ♦H op tafel en dat is 
midden in de roos. Ze vervolgt met ♦5 en krijgt 
haar introever. De leider doet de harten nog 
wel goed: ♥V, ♥H, ♥A en op ♥10 gesneden, 
maar gaat één down.  
 
 
Aan de andere tafel speelt Wietske 3♥ en krijgt 
een vriendelijke klaverstart. Ook zij verliest 
geen troefslag en kan op twee hoge klaveren 
twee ruiten in oost weggooien. Ze maakt elf 
slagen en een winst van 7 imps. 
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W/OW Vriend   
  ♠ 9 7   
  ♥ A 3 2   
  ♦ 10 5   
  ♣ A B 10 7 6 5   
Wittes   Cohen 
♠ 10 6 ♠ A 3 2 
♥ B 10 7 ♥ V 5 4 
♦ A B 9 8 2 ♦ H V 6 4 3 
♣ 9 8 3   

N

O

Z

W

 ♣ V 4 
  Van der Pas   
  ♠ H V B 8 5 4   
  ♥ H 9 8 6   
  ♦ 7   
  ♣ H 2   
 
Wittes Vriend Cohen vd Pas 
W N O Z 
pas pas 1♦ 1♠ 
3♦ pas pas 3♠ 
pas 4♠ pas pas 
pas    
 
West start met ♥B voor ♥A. Zuid vervolgt met 
schoppen voor de heer en ♠V na voor oosts 
aas. Oost speelt ♦H en ruiten na. Marijke 
troeft, haalt de laatste troef en geeft een harten 
af. De harten zitten drie-drie en de rest is voor 
zuid. Wanneer ze eerst ♣AH speelt haalt ze 
zelfs een overslag. Maar dat vergeven we haar 
want deze mooie actie van Marijke is, na later 
zal blijken, haar laatste spel als international.  
 
v Zwol Bjerkan Arnolds Weinstein 
W N O Z 
pas pas 1♦ 1♠ 
2♦ 3♣ 3♦ 3♠ 
pas pas pas  
 

 
Ook hier haalt de leider tien slagen. Winst 7 
imps. 
 
Na 512 spellen in elf dagen hebben we de 
bronzen plak. 
Marijke’s voorspelling is uitgekomen, we staan 
op het podium met Prins Albert van Monaco en 
het Wilhelmus wordt voor ons gespeeld. 

 

 
 
MEDEDELING:

 

 
Ed Franken: “kan goed met vrouwen 

overweg!” 

 

Ed Franken uit Haarlem is de teammanager 

en captain van het Nederlandse 

vrouwenteam sinds begin 1995. Hij 

begeleidde het vrouwenteam gedurende 

twee Olympiades en vijf EK’s. Monte Carlo 

is zijn vierde deelname aan de Venice Cup. 

Onder zijn leiding behaalde het vrouwenteam 

zeven medailles. 

Utrechtseweg 6

3704 HC Zeist

Tel. (030) 696 1565

Fax.(030) 696 1805

E-mail: JPBM.Kraan@Wanadoo.nl



DAGBOEK MONTE CARLO 
Toine van Hoof 
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VRIJDAG 7 NOVEMBER. ACHT UUR ’S 
OCHTENDS. JANINE BRENGT MIJ WEG. 
ALS WE BIJNA DE WIJK UIT ZIJN, ZIE IK 
EEN ASIELZOEKER MET EEN GROTE 
BAARD. “STOP”, ROEP IK. “M’N 
SCHEERAPPARAAT VERGETEN. “ 
ONDANKS DIT OPONTHOUD ZIJN WE RUIM 
OP TIJD OP SCHIPHOL. GELUKKIG GEEN 
FILE GEHAD, WANT BIJ EASYJET KENNEN 
ZE GEEN PARDON. IK ZIE OOK DE MEESTE 
SPELERS AL. HE, EN KOOS NOBEL, OUD-
SPONSOR EN TROUW AANHANGER VAN 
HET NEDERLANDSE TOPBRIDGE. ALLEEN 
JAN IS NOG NIET GESIGNALEERD. ZIJN 
TREIN HAD VERTRAGING EN HIJ WEET 
MAAR NET VOOR SLUITINGSTIJD IN TE 
CHECKEN. 
Iets over tienen zitten we in de Oranje 
gekleurde Boeing, die om 9.55 uur had moeten 
vertrekken. De gezagvoerder is iemand die 
weet hoe hij slecht nieuws moet brengen. 
Eerst meldt hij dat we onze “slot” hebben 
gemist en dat we moeten wachten op een 
nieuwe toewijzing. Even later heeft hij een 
“goed bericht”. We “mogen” al om 10.45 uur 
opstijgen. “We’re lucky. It could have been a 
lot worse.” Bijna een uur vertraging en toch 
kijken de ruim honderd passagiers uiterst 
tevreden. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Meteen de eerste les voor de kernploeg. Als je 
voor 1100 bent gegaan tegen niets, zeg je bij 
het uitslaan dat het veel erger had kunnen zijn: 
ik lag eigenlijk voor 1400. 
Om half een landen we in een bewolkt Nice. 
Igor met zijn bord “Dutch Bridge Van Hoof” is 
gauw gevonden en ook de bagage rolt spoedig 
binnen. Twee busjes brengen ons binnen een 
halfuur voor de deur van Hotel Diana 
Beausoleil. Ik ben benieuwd hoe het hotel is. Ik 
heb het via internet gevonden en gezien de 
prijs kan het niet veel bijzonders zijn. Het valt 
mee, hoewel “sober” nog iets te veel gezegd 
is. Als we maar, zoals ik had ingeschat, vlak bij 
de speelzaal zitten. 
Dat blijkt inderdaad het geval. We lopen in vijf 
minuten naar het Sporting d’Hiver. Koos vraagt 
of ik wat wil drinken. Doe maar een Perrier. Hij 
bestelt voor zichzelf een biertje en legt een 
biljet van 10 euro op de tapkast. Ik kijk hem 
meewarig aan. “Wat?”, vraagt hij. “Dat is niet 
genoeg, Koos.” Beduusd trekt hij nogmaals zijn 

portemonnee. We kletsen wat met Joost 
Prinsen, kijken een paar spellen bij het rama 
en spreken af dat we om zeven uur 
verzamelen in de “lobby” van het hotel. Hans 
Verveer is al een paar dagen in Monte Carlo 
en wijst de weg naar een uitstekende Italiaan 
om de hoek. We zullen er nog vaak 
terugkomen.   
Hans heeft ook een kroeg in de buurt ontdekt 
waar we met z’n drieën plaats nemen aan een 
van de haveloze formica tafeltjes. Veel vuig 
volk aan de bar waar een vriendelijke, 
kogelronde dame de scepter zwaait. De meest 
duistere figuur is een forse man met een hoge 
rug, een breed kaal hoofd en de trekken van 
een Mongoolse woesteling. “Moet je die man 
zien”, zegt Koos. “Die is meer dood dan 
levend.” Vanaf dat moment heet de kroeg “De 
Dood”. De muziek staat hard en twee ordinaire 
jonge vrouwen beginnen met elkaar te dansen. 
Niks mis mee, met ordinaire jonge vrouwen. 
Ook in De Dood zullen we nog vaak 
terugkomen. 
 
Zaterdag 8 november. Het ontbijt in Hotel 
Diana bestaat uit een glas jus d’orange (lekker 
uit een blikje Minute Made), een croissantje, 
een half stokbrood, een pakje boter en wat 
jam. De koffie die erbij geserveerd wordt, is 
zwarter dan zwart. Ik ben meteen klaarwakker. 
Het wordt een rustig dagje. Ik hoef alleen maar 
even naar Hotel Hermitage om de inschrijving 
van mijn teams te bevestigen: Jansma-
Verhees met Muller-De Wijs en Bruggeman-De 
Groot met Bakker-Schollaardt. Kees Bakker, 
onze trainer, valt in voor Bas Drijver die zijn 
hoogzwangere vrouw niet alleen wilde laten.  
In de Hermitage is ook de perskamer. Altijd 
leuk om Elly Ducheyne weer te zien en haar 
broer Jan. En natuurlijk Rob Donkersloot, oud-
Starlid (speelde nog een seizoen met mijn 
vader) en altijd aanwezig bij internationale 
kampioenschappen. Hij doet Teletekst en is 
wat bezorgd. Joost, die tot nu toe de teksten 
verzorgde, gaat naar huis. Ik pas voor het 
verzoek die taak over te nemen. 
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 Jan van Cleeff is er natuurlijk ook. Ook hij 
gooit een balletje op, maar ik acht het onjuist 
als NPC journalistieke nevenactiviteiten te 
ontplooien. Uiteindelijk hebben we dat de 
spelers via de convenanten ook verboden. 
 
’s Avonds eten we bij de Mexicaan, een adres 
dat ik van Ed heb gekregen. Het is bij de 
haven van Monaco. We vergapen ons aan de 
protserige jachten. Er is ook een kermis waar 
het gezellig druk is. Het eten is prima en bij het 
afrekenen hou ik zowaar na de fooi nog geld 
over. Kan ik het gat van de vorige avond mooi 
mee dichten. 
De dag eindigt weer in De Dood en het wordt 
laat. In Diana kletsen we nog wat met de 
nachtportier. Eerder heb ik al uitgebreid met 
hem over voetbal gesproken. De 8-3 van 
Monaco tegen Deportivo ligt nog vers in het 
geheugen. Nu komt het gesprek op 
wielrennen. 
De goede man blijkt een verdienstelijk coureur 
geweest te zijn. Koos zegt dat hij ook veel 
gefietst heeft. De portier blijkt zelfs een keer 
aan de Tour de France te hebben meegedaan. 
“Koos ook”, zeg ik voor de grap. “Oja?”, gaat 
hij er serieus op in. “Jawel, als knecht van 
Zuutemek.” “Hoe heet u dan?” Van der Velden 
is de enige naam die ons te binnen schiet. 
“Aha, Vandervelde, dat zegt me wel wat.” We 
kunnen niet meer terug. Koos, die inderdaad 
wel eens een bergje in Frankrijk heeft 
beklommen, vertelt plastisch hoe zwaar het 
wel niet was. Een half uur later zoeken we licht 
beschaamd onze kamers op. 
 

Zondag 9 november. Het prettige van een wat 
langer verblijf is dat je op zeker moment in je 
ritme begint te komen. Ontbijtje, wandeling 
naar de speelzaal om een bulletin mee te 
pakken, koffie met een sigaartje in een kleine 
bar en daarna kijken bij het rama. De 
kwartfinales van de Bermuda Bowl zijn 
begonnen. Polen speelt tegen het tweede van 
de VS. Het tweede spel is meteen al leuk: 
 
 Gawrys   
 O/NZ ♠ VB   
  ♥ 86   
  ♦ V109543   
  ♣ 932   
Landen   Pratap 
♠ 4 ♠ A1062 
♥ HB102 ♥ AV74 
♦ HB76 ♦ 8 
♣ 10654   

N

O

Z

W

 ♣ AHVB 
  Jassem   
  ♠ H98753   
  ♥ 953   
  ♦ A2   
  ♣ 87   
 
In de gesloten kamer halen de Polen 4♥ plus 2 
na de start van ♠V. Open gaan de Amerikanen 
naar slem: 
 
W N O Z 
  1♣ 1♠ 
dbl pas 2♠ pas 
3♣ pas 3♥ pas 
3♠ dbl redbl pas 
4♥ pas 4SA pas 
5♦ dbl 6♥ pas 
pas pas   
 
Jassem vindt de enige start die het de leider 
moeilijk kan maken: een troefje. Pratap 
Rajadhyaksha neemt op tafel, gaat met 
schoppen naar de hand en speelt ♦8 voor. 
Zuid duikt achteloos en Pratap vraagt aan 
Gawrys wat zijn doublet op 5♦ betekende. 
Piotr maakt een paar brede bewegingen met 
zijn handen als een geroutineerde dirigent en 
kijkt Pratap ondoorgrondelijk door zijn dikke 
brillenglazen aan. “The jack”, zegt deze na 
enige tijd. Gawrys produceert de vrouw en 
vervolgt feilloos met troef voor één down. 
Tweede les voor de kernploeg: als ze je naar 
de bekende weg vragen, niks zeggen maar 
alleen wat dirigentengebaren maken. 
’s Middags spelen de boys tien spellen in de 
speelzaal om te acclimatiseren. Enri speelt met 
Maarten. ’s Avonds in optocht naar een 
Vietnamees. Niet bijzonder gegeten maar wel 
gezellig.  
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Koos vermaakt het gezelschap met enkele 
anekdotes uit zijn tijd als ondernemer. De 
mooiste is het verhaal van de nieuwe 
vertegenwoordiger die Koos persoonlijk had 
aangenomen. Vanaf zijn eerste week boekt hij 
formidabele orders bij diverse nieuwe klanten. 
En hij staat erop de spullen persoonlijk bij die 
klanten af te leveren. Koos vertelt hoe hij dat 
herkende en waardeerde. “Zo was ik vroeger 
ook.” Pas als een paar maanden later de 
rekeningen onbetaald blijven en bij navraag de 
klanten van de nieuwe man nog nooit van 
Nobel Van Dijk & Partners blijken te hebben 
gehoord, gaan de seinen op rood. Een groot 
deel van de spullen wordt bij een Utrechtse 
opkoper ontdekt en teruggehaald. 
 
 
 
 

 
 
De Dood sluit vroeg en in het hotel is niets te 
krijgen. We gaan naar het nabijgelegen Hotel 
Olympia waar we na enig aandringen nog een 
biertje kunnen drinken. Zo wordt het toch weer 
laat. Voor de deur van ons hotel lopen we een 
paar Nieuw-Zeelandse bridgers tegen het lijf. 
Ze zijn zestiende geworden in de round-robin 
van de Bermuda Bowl en hebben een dagje 
vrij voordat de Transnationals beginnen. De 
langste van de twee, type eeuwige student, 
heeft ‘m zo te zien behoorlijk om. Hij zwaait 
vervaarlijk met een fles wijn die hij voor on the 
road bemachtigd heeft en vraagt lispelend 
waar wij vandaan komen. “Ah, The 
Netherlands. Ik heb nog eens in Amsterdam 
aan een invitatietoernooi meegedaan.” Dat 
moest het EOE Optiebeurstoernooi in 1990 
geweest zijn, dat overigens in Zandvoort 
plaatshad en door Leufkens-Westra gewonnen 
werd. “Oja,” mengt de ander zich in het 
gesprek. “Dat was waar die Nederlander in drie 
ruiten gedoubl...” De lange onderbreekt hem 
ruw. “Come on, Ashley. Dat kun je toch niet 
zeggen. Doe niet altijd zo onbeleefd!” Hij 
neemt nog een slok uit zijn fles en wendt zich 
wankelend weer tot ons: “Sorry for my mate, 
guys. He’s got no class.” 
De nachtportier weten we dit keer snel van ons 
af te schudden. “Bonsoir, Monsieur, et bonsoir 
Monsieur Vandevelde.” 

  
Maandag 10 november. Koos heeft al weer 
met zijn vrouw Inez gebeld. Elke morgen om 
half negen moet hij zich melden. “Zeker laat 
geworden?”, had ze gevraagd toen Koos een 
paar keer over zijn tong was gestruikeld. 
Vandaag begint voor ons het toernooi, maar 
pas om zes uur. Het is een onhandig schema 
want we spelen afgezien van twee korte 
pauzes in een ruk door tot half twaalf. Na het 
ontbijt, het bulletin en de koffie loop ik op mijn 
gemak naar het busstation om Kees Bakker op 
te wachten. Het duurt langer dan gedacht. Het 

grappige van Monaco is dat als je een 
sigarenpeuk op de grond gooit, deze 
binnen tien minuten door een man met 

veger en blik wordt opgeruimd. Mooie 
auto’s rijden er ook rond. En zelfs de 
mensen die voor hun vervoer op de 
bus zijn aangewezen zien er netjes 
uit. Daar is de bus uit Nice. Kees 

stapt uit en ook Oda, de 
vrouw van Enri. Kees z’n 
koffer is niet 
meegekomen met het 
vliegtuig. Dat scheelt 

toch weer wat gesjouw. Hij 
heeft gelukkig voldoende spullen in zijn 
handbagage om de eerste dag door te komen. 
Het plan was om ergens met z’n allen rond een 
uur of vier te gaan eten. Maar alle tentjes 
blijken dicht. We zijn aangewezen op een soort 
Chinese snackbar. Heerlijk eten maar niet zo 
geslaagd met die Vietnamees van de vorige 
dag nog vers in het geheugen. 
Zes uur. De World Transnational Open Teams 
Championships beginnen. Team Van Hoof 
begint in een zaal boven Café de Paris. De 
staart van het veld (Zwitsers) zal daar blijven 
dus de opdracht is daar zo snel mogelijk weg 
te komen. Ik ga in het Sporting d’Hiver kijken 
bij Jan en Louk die de eerste ronde geloot 
hebben tegen team Bortoletti. De vriendelijke 
Italianen blijken geen woord Engels te 
spreken. Zelfs hun systeemkaart is in het 
Italiaans en ze kunnen op de meest 
eenvoudige vragen geen antwoord geven. We 
vragen een Italiaanse arbiter erbij en deze 
belooft indien nodig als vertaler te komen 
optreden. Zijn het geslepen ladelichters of toch 
onnozele goedzakken? Het blijkt het laatste. 
Op het eerste spel komt de tray door met een 
sprongbod. Er ligt een stopkaartje bij. Het 
afspel is ook niet zo verzorgd: 
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 Z/- ♠ AH8x   
  ♥ HVx   
  ♦ x    
  ♣ V98xx   
Jansma   Verhees 
♠ Vx ♠ B9xxx 
♥ B86x ♥ 10x 
♦ B8x ♦ AVxx 
♣ HBxx   

N

O

Z

W

 ♣ 10x 
     
  ♠ 10x   
  ♥ A9xx   
  ♦ H10xxx   
  ♣ Ax   
 
Zuid speelt 3SA. Jan start in de ongeboden 
kleur: ♥6. De leider zet ♥H, speelt klaveren 
naar het aas en een klaveren naar de vrouw. 
De volgende klaveren is voor west. Oost doet 
♠2 weg (aan) en zuid een ruitje. Jan switcht 
♠V (kleine schoppen was beter) voor het aas 
op tafel en speelt na de volgende klaveren 
weer schoppen. De leider neemt ♠H, 
incasseert ♣8 en ♥V, speelt harten naar het 
aas en gooit west in met ♥B. Redelijk 
gespeeld, maar ruiten na is voor het aas van 
oost die nog een vrije schoppen heeft voor één 
down. 
Als de leider de tweede schoppen had 
gedoken, ontstaat de volgende interessante 
situatie: 
 
    
  ♠ H8   
  ♥ Vx   
  ♦ x    
  ♣ 8   
    
♠ -   ♠ 9x 
♥ B8x ♥ 10 
♦ B8x ♦ AVx  
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ - 
     
  ♠ -   
  ♥ A9x   
  ♦ H10x   
  ♣ -   
 
Oost speelt ♥10 na. Het lijkt erop dat zuid 
geen communicatie heeft om aan zijn negen 
slagen te komen. Hij maakt het contract als hij 
♥A pakt, oversteekt naar ♥V en ♣8 incasseert. 
Oost moet ♦A sec zetten en wordt daar nu 
mee ingegooid. 
 

Aan de andere tafel krijgt Bauke Muller een 
tempo als west geen schoppen switcht. Hij 
speelt op zeker moment een ruiten naar zijn 
heer en is thuis. Het spel wint 10 imps. Team 
Oranje wint de wedstrijd met 21-9. 
 
Ik laat de tweede wedstrijd lopen en ga een 
hapje eten bij de Italiaan met Koos en een 
paar andere supporters. Bij terugkomst blijkt 
Jansma de tweede wedstrijd te hebben 
verloren met 19-11 tegen Bjarnarson 
(Denemarken). In de derde partij wordt het 23-
7 tegen Vozabal (Tsjechië), mede door dit 
spel: 
 
    
 W/allen ♠ 9xx   
  ♥ xxx    
  ♦ xx    
  ♣ HVxxx   
Jansma   Verhees 
♠ HBxx ♠ Ax 
♥ VB ♥ AH109xx 
♦ H10xx ♦ AV 
♣ ABx   

N

O

Z

W

 ♣ 10xx 
     
  ♠ V10xx   
  ♥ xx    
  ♦ Bxxxx   
  ♣ xx    
 
 
W N O Z 
1SA pas 4♣ (=♥) pas 
4♥ pas 4SA pas 
5♣ (1) pas 5♦ pas 
6♣ pas 6♦ pas 
6♠ pas 7♥ pas 
pas pas   
 
Met 5♦ vroeg Louk naar troef vrouw. Jans 6♣ 
toonde troef vrouw met òf ♣H òf ♠H plus ♦H. 
Hierna vroeg 6♦ verder en gaf 6♠ de tweede 
variant aan. 
Jan krijgt troef uit voor de vrouw. Hij neemt ♥B 
over met de heer, trekt de laatste troef, 
incasseert ♦A en ♦V, steekt over naar ♣A, 
neemt ♦H mee, gaat naar de oosthand met 
♠A en speelt de troeven af. Zuid is 
machteloos. 
Aan de andere tafel komen oost-west niet 
verder dan 4♥ plus 3. 
 
Jeroen, Niels, Maarten en Kees steken 
opgetogen het Place du Casino over. Ze 
hebben de eerste wedstrijd gewonnen met 17-
13, de tweede met 23-7 en de derde ook met 
23-7. Met 63 uit 3 staan ze prachtig derde. 
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Team Jansma moet het doen met de 14e 
plaats. 
 
Terwijl de spelers meteen het hotel opzoeken, 
gaan wij weer richting kroeg. We worden 
inmiddels bij binnenkomst vriendelijk begroet 
en de biertjes worden door De Dood zelf aan 
onze tafel gebracht. De man loopt als een 
soort King Kong. Hij verplaatst zijn enorme 
gewicht traag van de ene voet op de andere, 
balancerend met de volle glazen. Later hoor ik 
van Rob Donkersloot dat de man vroeger 
professioneel worstelaar is geweest. Dat 
verklaart de dikke nek en de brede schouders. 
Zijn gelig gelaat wordt al minder 
afschrikwekkend. 
Rob blijkt, net als mijn zoon, euromunten te 
verzamelen. De waardin komt even later met 
een mandje vol Monegaske muntjes 
aanzetten. Die zijn zeldzaam. Jan Louwerse, 
met zijn vrouw Corry weer actief op de line-up 
desk, heeft ze in een muntenwinkel zien liggen 
voor vijftig euro per set. Wij kopen ze van de 
vriendelijke madam voor drie euro tachtig. En 
daar drinken we natuurlijk nog even op. 
Het wordt niet al te laat en de nachtportier blijkt 
zijn vrije avond te hebben.  
 
Dinsdag 11 november. Er staan vier 
wedstrijden op het program. Halverwege is er 
een pauze van een uur, voldoende voor de 
spelers om een broodjeszaak op te zoeken. 
Team Jansma begint met 18-12 tegen 
Teramoto (Japan) en Team Van Hoof krijgt 
een klein tikje (19-11) van Popova (Bulgarije). 
Na de tweede wedstrijd is het feest. Beide 
teams scoren een 25’je en ze staan nu drie en 
vier. Helaas betekent dat dat ze tegen elkaar 
moeten. Jansma wint met 22-8 en stijgt naar 
de tweede plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hôtel de Paris 

De laatste partij van de dag gaat tegen team 
Brachman met Wold-Passell en Hampson-
Greco. Geen kleine jongens. Bauke wordt door 
Wold op het verkeerde been gezet in deze 4♠: 
 
 De Wijs   
 Z/NZ ♠ HV964   
  ♥ 43   
  ♦ V652   
  ♣ 102   
Wold   Passell 
♠ A1087 ♠ B 
♥ VB1096 ♥ 875 
♦ 43 ♦ HB1087 
♣ 43   

N

O

Z

W

 ♣ V865 
  Muller   
  ♠ 532   
  ♥ AH2   
  ♦ A9   
  ♣ AHB97   
 
 
W N O Z 
   2SA 
pas 3♥ pas 3♠ 
pas 3SA pas 4♠ 
pas pas pas  
 
West start met ♥V voor het aas. Bauke speelt 
schoppen naar de heer; klaveren naar het aas en 
schoppen naar de vrouw. Er zijn nog steeds 
diverse maakkansen. Bauke speelt ♣10 naar de 
heer en ♣9. West doet na lange denkpauze ♦4 
weg en de leider troeft op tafel. Als hij nu eerst 
met ruiten naar de hand gaat en weer klaveren 
speelt, is west machteloos.  
Zuid maakt dan alle vijf troeven van noord plus 
aas-heer, aas-heer, aas. Bauke taxeert west door 
diens geaarzel op een driekaart ruiten en speelt 
eerst harten naar de heer. Op de vierde klaveren, 
getroefd in noord, doet west ♦3 weg en het 
contract is twee down.. 
Aan de andere tafel maakte de leider 4♠ door 
de tweede keer schoppen naar de 9 te spelen. 
Niettemin winnen de Nederlanders met 19-11 
zodat ze na de tweede dag de ranglijst 
aanvoeren. Het andere team gaat met 25-5 
onderuit tegen Miroglio, de sterke Polen die in 
Menton De Lombard uitschakelden. 
 
We eten maar weer eens bij de Mexicaan. Jan 
vraagt of Sabine (Auken v/h Zenkel) mee mag. 
Tuurlijk. Grappig is het subtiele gevecht om de 
stoelen links, rechts en tegenover de 
charmante Duitse. Hoogtepunt van de avond is 
de danswedstrijd tussen Jan en Sabine op de 
kermis. Je (ik dus) gooit vier euro in een 
apparaat, je kiest een vlot muziekje uit en je 
moet dan op het aangegeven ritme op de 
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oplichtende tegeltjes voor, achter en opzij 
stappen. Jan kraait het uit van de pret en wint 
met afstand. 
 
Het is mijn clubavond dus we gaan nog even 
naar onze stamkroeg. Daar zit al een tafeltje 
Nederlanders op ons te wachten. Loes en 
Willem Gosschalk, die in Frankrijk wonen, zijn 
ook een dagje overgekomen. We drinken een 
biertje, krijgen een rondje van Rob en nemen er 
daarna nog een. Als een paar mensen 
opstappen brengt de waardin een 
tussenrekening van 53 euro. Willem en Rob 
leggen ieder een biljet van twintig euro op tafel. 
Koos mompelt iets als “wat veel”. Hij bedoelt die 
40 euro maar het wordt begrepen als die 53 
euro. Er ontstaat wat wrevel en Koos legt er 
twee briefjes van vijf bij. Ik geef zes euro aan 
Rob. Koos zou ook voor Enri betalen. Hij pakt 
een vijfje van tafel en geeft dat aan Rob: “Dan 
moet jij morgen aan Enri die zes euro vragen.” Ik 
begrijp er niets van maar leg er nog een tientje 
bij om het tekort aan te zuiveren. Koos lapt 
uiteindelijk ook nog tien euro voor de slotronde. 
Pas de volgende dag kan ik berekenen dat Robs 
rondje hem precies drie euro heeft gekost. Hij 
past braaf bij.  
 
Onze nachtportier begroet ons wederom 
hartelijk. Hij heeft het tegen zijn baas gezegd: 
die Hollanders, dat zijn prima lui. Altijd 
vriendelijk en ze maken nooit herrie. Jaja, ze 
krijgen allerlei volk in het hotel. Vooral tijdens 
de Grand Prix is het bal. Maar ook als er een 
congres is, loopt Diana vol. Docteurs, 
professeurs, noem maar op. We kunnen ons 
het bijna niet voorstellen maar blijven aardig. 
 
Woensdag 12 november. Ik word al voor 
achten wakker en slaag er niet in me nog een 
keer om te keren. Weet je wat, ik speel eens 
voor Hans Kreijns. Ik weet nog hoe leuk het 
was tijdens zo’n toernooi een kakelvers bulletin 
op de deurmat te vinden. Als ik in Hotel 
Hermitage kom, zijn de bulletins nergens te 
vinden. Wel tref ik de kennelijk matineuze 
Sabine. Zij weet waar ze meestal worden 
afgeleverd. Samen lopen we door de lange 
gang over het hoogpolige tapijt naar de andere 
kant van het hotel. Dat ziet er verdacht uit zo ’s 
ochtends vroeg maar helaas ziet niemand het. 
Als we in de hal aankomen worden de dozen 
met bulletins net uitgepakt. Ik pak een stapel 
mee en schuif ze even later onder de deuren 
van de spelers door. Ik pak nog een uurtje 
slaap en arriveer om half elf in het Sporting 
d’Hiver. Er is paniek. Kees Bakker is er nog 
niet. Koos rent naar het hotel, terwijl ik bij de 
wedstrijdleiding regel dat Enri voorlopig mag 
invallen.  

Een kwartier later neemt Kees zijn plaats in. Hij 
had zich verslapen. Koos strompelt ook 
binnen. Hij heeft in zijn haast een lelijke smak 
gemaakt. 
De wedstrijd tegen Modalfa (Abram-Van 
Cleeff, Paulissen-Nab) gaat met 24-6 verloren.  
“Jou stel ik nooit meer op”, plaag ik Enri. Het 
enige spel dat hij heeft meegedaan, is een 
swing voor de tegenpartij. 
 
 Leufkens   
 W/OW ♠ AV4   
  ♥ 75   
  ♦ HV86   
  ♣ B872   
Nab   Paulissen 
♠ 105 ♠ H98 
♥ V4 ♥ AH10862 
♦ 105432 ♦ 7 
♣ A1095   

N

O

Z

W

 ♣ HV6 
  Schollaardt   
  ♠ B7632   
  ♥ B93   
  ♦ AB9   
  ♣ 43   
 
 
W N O Z 
Pas 1♦ 1♥ 1♠ 
Pas 2♠ 3♥ Pas 
4♥ pas pas Pas 
    
 
Het contract wordt zonder problemen gemaakt. 
Aan de andere tafel, waar OW (Bruggeman-De 
Groot) evenmin intermediate 
sprongvolgbiedingen spelen, zegt oost in zijn 
tweede biedbeurt doublet. Het bieden eindigt in 
3♣. 
Maarten gaat na afloop een blokje om. Hij is 
woedend en dat is niks voor hem. Hij voelt zich 
vernacheld door Bart Nab op dit spel: 
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 Bakker   
 Z/NZ ♠ 853   
  ♥ 5   
  ♦ HV72   
  ♣ AH854   
Nab   Paulissen 
♠ B109 ♠ H742 
♥ HVB32 ♥ 1084 
♦ 94 ♦ B105 
♣ VB2   

N

O

Z

W

 ♣ 1076 
  Schollaardt   
  ♠ AV6   
  ♥ A976   
  ♦ A863   
  ♣ 93   
 
Zuid zit in 3SA na een 1♣-opening en een 1♥-
volgbod van west. Bart start met ♥V omdat hij 
wil zien of zijn partner ♥10 kan aanseinen. 
Maarten kijkt op de systeemkaart en vraagt 
naar de starts. Hij hoort dat de vrouw van heer-
vrouw-leeg vijfde kan zijn en dat de afspraak is 
dat van HVB met de heer wordt gestart. 
Maarten duikt de eerste slag en ziet west een 
kleine harten vervolgen. Bij oost komt de 10. 
Gezien de uitleg verwacht hij dat oost ♥B10x 
heeft gehad. Hij neemt ♥A om de kleur te laten 
blokkeren en kijkt eerst of de klaveren drie-drie 
zitten. Dat is zo, maar west neemt nog drie 
hartens mee voor één down. 
Aan de andere tafel is het contract door een 
gelukte schoppensnit gemaakt. Maarten vindt 
de uitleg unfair maar Bart hoeft natuurlijk niet 
zijn kaart te verraden en heeft met “de 
afspraak is” een slag om de arm gehouden. 
Later, veel later, beseft Maarten dat oost van 
♥B10x de eerste keer de boer zou hebben 
gegooid en Bart dat zijn partner op ♥H (van 
HVB of HV10) ook de 10 zou hebben 
aangeseind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Hôtel Hermitage 

 
Team Jansma dendert ondertussen over 
Indonesië heen met 23-7. Tegen Gamrath 
(Denemarken) halen ze met dezelfde cijfers 
uit. Ik zie maar één spelletje en ga vervolgens 
vol vertrouwen naar de broodjeswinkel: 
 
 
O/allen Ron   
  ♠ H9862   
  ♥ 1083   
  ♦ V65   
  ♣ 103   
De Wijs   Muller 
♠ - ♠ VB5 
♥ AHV5 ♥ 97 
♦ 10984 ♦ 732 
♣ AHB52   

N

O

Z

W

 ♣ V9874 
  Gamrath   
  ♠ A10743   
  ♥ B642   
  ♦ AHB   
  ♣ 6   
 
 
W N O Z 
  pas 1♠ 
Dbl 3♠ pas pas 
Dbl pas 4♣ pas 
5♣ pas pas pas 
    
 
Zuid start met ♦H en krijgt een 
distributiesignaal van zijn partner. Hij piekert 
een tijdje en legt dan een harten op tafel. Plus 
600 voor de goeien. 
Aan de andere tafel start Jan met ♦A. Hij ziet 
dat Louk aanseint en het contract is in de 
derde slag down. 
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Het andere team speelt gelijk tegen Stratan 
(Roemenië) en lijkt niet meer uit de 
middenmoot weg te kunnen komen. Jansma 
gaat onverdroten door met 24-6 tegen Popova. 
Deze freak was wel aardig: 
 
W/-    
  ♠ 96   
  ♥ AV97653   
  ♦ H876   
  ♣ -   
    
♠ V843 ♠ AHB10752 
♥ 2 ♥ 4 
♦ 102 ♦ VB 
♣ AHVB87   

N

O

Z

W

 ♣ 1064 
     
  ♠ -   
  ♥ HB108   
  ♦ A9543   
  ♣ 9532   
 
W N O Z 
 Verhees  Jansma 
1♣ 4♥ 4♠ 5♥ 
5♠ dbl pas 6♥ 
Pas pas 6♠ dbl 
Pas pas pas  
 
Het doublet van Louk op 5♠ was Lightner. Jan 
bood nu met een gerust hart 6♥ (het is zelfs 
zeven met de ruiten twee-twee) en kon tegen 
6♠ na ♦A zijn partner twee klaverenintroevers 
geven voor plus 800. 
 
 
W N O Z 
De Wijs  Muller  
1♣ 4♥ 4♠ 5♥ 
5♠ 6♥ dbl pas 
6♠ pas pas dbl 
pas pas pas  
 
Mooi geboden van Simon. NZ misten een 
introever en haalden slechts plus 500. 
Om vijf uur start de elfde wedstrijd van Jansma 
tegen Fergani. Dat zijn een stel Canadezen 
met een sponsor, die ook ons goedgezind is: 

 
    
 W/OW ♠ H652   
  ♥ B962   
  ♦ 6   
  ♣ AB97   
    
♠ 98743 ♠ AB10 
♥ 543 ♥ AHV8 
♦ AHB87 ♦ V1094 
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ 104 
     
  ♠ V   
  ♥ 107   
  ♦ 532   
  ♣ HV86532   
 
 
W N O Z 
De Wijs  Muller Sponsor 
pas 2 ♥ 2SA pas 
3SA pas pas pas 
    
 
De 2♥-opening van noord toonde een zwak 
spel met beide majors. Bauke biedt natuurlijk 
2SA en Simon 3SA. De sponsor start braaf 
met ♥10 en we schrijven plus 600 in plaats 
van min 300. 
Ook aan de andere tafel ruiken OW niet aan 
6♦ (down met klaverenstart). Ze komen wel in 
4♠ maar laten Jan en Louk goedkoop 
uitnemen: 
 
W N O Z 
 Verhees  Jansma 
pas pas 1SA 3 ♣ 
3 ♠ 4 ♣ 4 ♠ 5 ♣ 
pas pas dbl pas 
pas pas   
 
Het wordt 18-12. De laatste wedstrijd van de 
dag gaat tegen Milner (Lev-Jacobus & Levin-
Mahmood) en wordt met 17-13 verloren. Met 
240 uit 12 blijft Team Jansma ook na deze 
derde dag koploper. De voorsprong op 
nummer twee, Brachman, is 9 VP’s. Het 
andere Nederlandse team is door een grote 
zege in de laatste ronde weer naar de 30ste 
plaats opgeklommen, 1 VP achter Modalfa. 
 
Het is al laat als we, opnieuw in het 
gezelschap van Sabine, bij de Italiaan 
arriveren. Ik heb gereserveerd maar het eten 
laat ruim anderhalf uur op zich wachten. Bauke 
is niet blij. Hij moet regelmatig eten en rusten. 
Pas tegen twaalven verlaten we met een volle 
maag het etablissement. Gelukkig is het niet 
ver lopen naar De Dood.  
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Daar kijk ik de rekening nog even na. Ondanks 
een ruime fooi heb ik dertig euro 
overgehouden. De tweede ronde wijn staat er 
niet op. Ik loop terug naar het restaurant en 
geef de eigenares nog tien euro. Haar blik is al 
net zo verbaasd als die van Koos en Rob is als 
ik in de kroeg terugkom. 
 
In het hotel blijkt de nachtportier in een 
zwaarmoedige bui. Op het “La vie est belle, 
hein?”, van Koos reageert hij met: “Oui, si on a 
d’argent.” Zijn vrouw is chronisch ziek, zijn 
dochter ligt in scheiding en z’n zoon heeft ook 
iets onverstaanbaars. Daarom moet hij ’s 
nachts werken. We zien snel in dat het 
onbegonnen werk is hem op te beuren. 
 
Donderdag 13 november. De laatste dag van 
de voorronden. Het is voor Team Jansma een 
kwestie van uitdrijven. De eerste wedstrijd, 
tegen China, gaan ze echter hard onderuit. 
Twee spellen illustreren hoe het ging. 
 
    
 N/- ♠ AH763   
  ♥ 543   
  ♦ 10654   
  ♣ 3   
    
♠ 2 ♠ B10985 
♥ HVB62 ♥ 10 
♦ B983 ♦ A7 
♣ 762   

N

O

Z

W

 ♣ VB1084 
     
  ♠ V4   
  ♥ A987   
  ♦ HV2   
  ♣ AH95   
 
Een slecht spel voor de Muiderberg. In de 
open kamer opent Bauke als oost met 2♠. 
Zuid doubleert informatief en noord laat dat 
natuurlijk staan: min 800. 
Aan de andere tafel opent Louk als noord 2♠. 
Jan biedt 3SA en haalt dat. Hij neemt de start 
van ♥H en speelt harten terug op de keeper. 
West switcht schoppen. Jan wint in de hand en 
werkt ♥V eruit. West gaat met harten van slag. 
Jan doet in noord een schoppen weg en oost 
laat nu ook een schoppen gaan. Dat geeft Jan 
de gelegenheid om na ♠A ook ♠H mee te 
nemen. Hij vervolgt met ruiten en heeft zijn 
negen slagen. De schade blijft zo tot 9 imps 
beperkt. 

 
    
 O/OW ♠ 9532   
  ♥ 2   
  ♦ HB965   
  ♣ V72   
    
♠ AV1076 ♠ - 
♥ A104 ♥ HVB63 
♦ 10432 ♦ A8 
♣ A   

N

O

Z

W

 ♣ HB10854 
     
  ♠ HB84   
  ♥ 9875   
  ♦ V7   
  ♣ 963   
 
Muller-De Wijs bieden deze mooie 6♥ uit. Aan 
de andere tafel komen de Chinezen zelfs in 
7♥. Door het gunstige zitsel in de klaveren 
wordt ook dit contract gemaakt: min 13 imps. 
Het wordt 25-5 voor China en Jansma zakt 
naar de tweede plaats. De zaak wordt meteen 
rechtgezet met een 25-5 overwinning op het 
nationale team van Bulgarije. 
 
    
 Z/NZ ♠ B107   
  ♥ 543   
  ♦ VB83   
  ♣ 1054   
    
♠ 3 ♠ HV8654 
♥ AVB1096 ♥ 8 
♦ A972 ♦ - 
♣ 92   

N

O

Z

W

 ♣ AHVB86 
     
  ♠ A92   
  ♥ H72   
  ♦ H10654   
  ♣ 73   
 
 
W N O Z 
   pas 
1 ♥ pas 1 ♠ pas 
2 ♥ pas 3 ♣ pas 
3 ♦ pas 6 ♣ pas 
pas pas   
 
Zuid moet troef starten om dit contract tegen te 
houden. Jan doet dat, de Bulgaarse zuid niet. 
 
Door deze overwinning heeft Jansma de 
eerste plaats heroverd. Deze wordt door een 
21-9 zege op Nieuw-Zeeland makkelijk 
vastgehouden. 



 

Star Magazine WK Special  25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links L”Hôtel Hermitage (1) en in het midden het Place du Casino. Op de voorgrond het Casino (7), 
rechts daarvoor Café de Paris (4), links Hotel de Paris (3) en daarboven het vierkante Sporting d’Hiver
 
De eindstand na 15 ronden: 
 
1. Jansma  291 
2. Brachman (VS) 282 
3. Zhuang (China) 276 
4. Lasut (Indo) 265 
5. Milner (VS)  253 
6. Gamrath (Den) 253 
7. Lavazza (It)  251 
8. De Botton (Eng)  250 
 
Deze acht teams gaan door naar de 
kwartfinale. De rest van het veld speelt nog 
één rondje. Team Van Hoof wordt uiteindelijk 
keurig 20ste, ruim boven Modalfa. 
 
Als winnaar van de voorronden mogen we 
onze tegenstander in de kwartfinale kiezen uit 
de nummers 5 t/m 8. Dat is niet zo moeilijk. 
Niet tegen Milner (met Zia), niet tegen Lavazza 
(Italianen) en niet tegen De Botton (met de 
Hacketts). Dus tegen Gamrath die we al 
kennen. Er is geen carry over vanwege de 
bepaling dat die er òf in alle kwartfinales is òf 
in geen enkele. Lavazza heeft zich op de 

laatste dag uit de achterhoede omhoog 
gewerkt en heeft dus nog geen enkel topteam 
ontmoet. We moeten het dus zonder carry over 
doen. 
Na ons kiest Brachman voor De Botton en  
Zhuang voor Milner. Lasut krijgt de gevreesde 
Italianen toegewezen. 
Moeilijker is dat we meteen na deze indeling 
moeten zeggen tegen wie we in de halve finale 
zouden willen spelen. Brachman heeft een 
sterke voorronde gespeeld en moet nog even 
vermeden worden. Aan China hebben we ook 
slechte herinneringen. Daarbij speelt mee dat 
als Lavazza wordt uitgeschakeld, in de halve 
finale wèl een carry over of beter gezegd een 
carry under van toepassing is. Dus kondigen 
we aan dat we bij winst tegen de winnaar van 
Lasut tegen Lavazza willen spelen, stiekem 
hopend dat de Indonesiërs de Italianen zullen 
uitschakelen. 
 
We beginnen na een korte pauze tegen de 
Denen. Ze blijken heel wat stugger dan in de 
eerste ontmoeting. Samen met Koos kijk ik bij 
Bauke. Op een van de eerste spellen vraagt 
een Deen uitleg over een bieding.  
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Bauke pakt een papiertje en begint te 
schrijven. Ik tik hem op z’n schouder. 
Tegelijkertijd maken Koos en ik het 
dirigentengebaar. Dat zie je niet vaak, Bauke 
die breed grijnst tijdens een belangrijke partij. 
Halverwege is de stand 37-37. We hebben 
slechts anderhalf uur de tijd om te eten. Ik heb 
besloten met z’n vijven te gaan eten dus 
zonder het andere team en zonder supporters. 
Ed heeft me weer een prima adres bezorgd: 
Sam’s Place vlak om de hoek. Tijdens de 
snelle smaakvolle maaltijd maak ik bekend dat 
ik besloten heb om beide paren al vast aan te 
wijzen voor de A-selectie (die in totaal uit vier 
paren zal bestaan waaruit het EK-team wordt 
gekozen). 
 
Vol vertrouwen gaan de spelers de tweede 
helft in. De officiële stand, door de Denen 
ingeleverd, is 39-37 voor ons. Ik zie dat we ons 
allebei 1 imp hebben vergist en ik laat de stand 
corrigeren naar 38-37. Goed nieuws is dat 
Lasut met 39-12 voor staat tegen Lavazza. 
 
    
 N/- ♠ 5432   
  ♥ V98   
  ♦ A7   
  ♣ V1098   
    
♠ AH6 ♠ 10987 
♥ 4 ♥ A72 
♦ B1098654 ♦ H 
♣ 52   

N

O

Z

W

 ♣ AH764 
     
  ♠ VB   
  ♥ HB10653   
  ♦ V32   
  ♣ B3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Hôtel Diana 

 
W N O Z 
De Wijs  Muller  
 pas 1 ♣ 2 ♥ 
dbl 3 ♥ 4 ♠ pas 
pas pas   
 
 
Het doublet van Simon brengt OW in 4♠, dat 
ondanks het vallen van vrouw-boer onder aas-
heer volledig kansloos is. 
 
W N O Z 
 Verhees  Jansma 
 pas 1 ♣ 2 ♥ 
pas pas dbl pas 
3 ♦ 3 ♥ pas pas 
4 ♦ pas pas pas 
 
De Denen komen in 4♦ en maken dat met een 
overslag. Kost 6. 
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 Verhees   
 Z/OW ♠ VB6   
  ♥ A10732   
  ♦ AB5   
  ♣ 85   
    
♠ H873 ♠ 109542 
♥ 5 ♥ 64 
♦ H862 ♦ V973 
♣ A1062   

N

O

Z

W

 ♣ 97 
  Jansma   
  ♠ A   
  ♥ HVB98   
  ♦ 104   
  ♣ HVB43   
 
 
W N O Z 
   1 ♥ 
pas 2SA* pas 3 ♠** 
pas 3SA pas 4 ♣ 
pas 4 ♦ pas 4SA 
pas 5 ♥ pas 6 ♥ 
pas pas pas  
 
* mancheforcing, 4+ steun 
** belooft balanced 15-17 
 
West vindt de ruitenstart niet en Jan haalt 
+980. Aan de andere tafel zit het Deense NZ-
paar niet in slem. 
 
Jan mist een mooie kans op het volgende spel. 
 
    
 N/allen ♠ V762   
  ♥ B952   
  ♦ H7   
  ♣ HB3   
    
♠ 4 ♠ AB8 
♥ V10864 ♥ H7 
♦ AV1093 ♦ B86542 
♣ A10   

N

O

Z

W

 ♣ 95 
     
  ♠ H10953   
  ♥ A3   
  ♦ -   
  ♣ V87642   
 
 
W N O Z 
 Verhees  Jansma 
 pas pas 2 ♠ 
3 ♥ 3 ♠ 4 ♥ 4 ♠ 
pas pas pas  
 

Hij komt na een sterke Muiderberg in 4♠. West 
start met harten. Op de 9 denkt oost een tijdje 
na en legt dan de heer. Schoppen is voor de 
vrouw en het aas. Ruiten na in zuid getroefd. 
Zuid staat nu voor de beslissing in schoppen. 
Hij kan zien dat de harten vijf-twee zaten. Het 
lijkt er verder sterk op dat de klaveren twee-
twee zijn verdeeld. Zou west met een 2-5-4-2 
gevolgd hebben? En zou oost met een 2-2-7-2 
geen 3♦ hebben geboden? Er is dus veel voor 
te zeggen om met klaveren naar dummy te 
gaan en over ♠B bij oost te snijden. Jan is 
bang dat hij alsnog tegen een 
klaverenintroever aanloopt en slaat ♠H voor 1 
down. 
Het spel levert op, want dit gebeurt aan de 
andere tafel: 
 
W N O Z 
De Wijs  Muller  
 pas pas 1 ♠ 
2 ♠* 3 ♠ 4 ♠ pas 
5 ♦ pas pas pas 
 
* Tweekleurenspel ♥ + ♦ 
 
Simon krijgt schoppen uit en kan zijn harten 
ontwikkelen om de klaverenverliezer weg te 
werken: +600. 
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Jan redt zich vervolgens knap uit een akelige 
situatie. 
 
    
 O/- ♠ H10932   
  ♥ A86   
  ♦ AH83   
  ♣ 7   
    
♠ 8764 ♠ 5 
♥ H ♥ V954 
♦ 42 ♦ B109765 
♣ AV8652   

N

O

Z

W

 ♣ 103 
     
  ♠ AVB   
  ♥ B10732   
  ♦ V   
  ♣ HB94   
 
 
W N O Z 
 Verhees  Jansma 
  2 ♦* 2 ♥ 
pas 4 ♣ pas 4 ♦ 
pas 4 SA pas 5 ♣** 
pas 5 ♥ pas pas 
pas    
 
* zwak met ruiten + 1 major 
** 1 aas van de 5 
 
Het 2♥-bod van zuid verdient niet de 
schoonheidsprijs en ook het 4♦-bod na maats 
splinter in H-B-vierde is niet ieders keus. Het 
brengt NZ in 5♥. De start is ♦4 voor de vrouw. 
Jan speelt ♣B voor de vrouw van west die met 
♦2 vervolgt. Op ♦A doet zuid een klaveren 
weg. Alsof hij met glazen kaarten speelt, slaat 
Jan nu ♥A en hij knikt als links de heer valt. 
Het gaat nu ♦H (klaveren weg), schoppen 
naar het aas, ♣H getroefd met ♥8 en ♥6 na. 
Jan toont zijn kaarten en het duurt een paar 
minuten voordat oost ziet dat hij alleen nog ♥V 
krijgt. 
 
Aan de andere tafel zitten NZ in het veel 
betere 4♠ maar de leider slaagt erin down te 
gaan. Oost start met ♣10 (door west 
tussengeboden) voor de boer en de vrouw. 
Troef na is voor de boer in zuid. De leider 
speelt ♣H, voor het aas, getroefd , schoppen 
naar het aas en ♣9, waarop in noord een 
harten weggaat. Dan speelt hij harten naar het 
aas, incasseert ♦A en probeert ook ♦H. Oost 
troeft af en speelt troef na, zodat de leider nog 
een harten en een ruiten moet afstaan. 
 

Het volgende spel brengt Team Jansma op 
een beslissende voorsprong. 
 
    
 N/allen ♠ 10643   
  ♥ 105   
  ♦ A9   
  ♣ AB983   
    
♠ V987 ♠ AHB52 
♥ B4 ♥ H7 
♦ VB875 ♦ H6432 
♣ V4   

N

O

Z

W

 ♣ 7 
     
  ♠ -   
  ♥ AV98632   
  ♦ 10   
  ♣ H10652   
 
 
W N O Z 
Jansma  Verhees  
 pas 1 ♠ 4 ♥ 
4 ♠ pas pas pas 
    
 
Zuid, captain Jesper Gamrath, denkt nog een 
tijd na over 4♠ en gooit dan de handdoek. “No 
double, no trouble”, zegt Jan als hij zijn dummy 
etaleert. Zuid komt met ♥A uit waardoor 4♠ 
zelfs gemaakt wordt. 
 
W N O Z 
 De Wijs  Muller 
 pas 1 ♠ 4 ♥ 
4 ♠ 5 ♣ pas 6 ♥ 
pas pas pas  
 
Simon doet het mooie, lead directing bod van 
5♣. Bauke kopt de voorzet steenhard in. Hij 
speelt na de schoppenstart veilig af voor plus 
1430 en een winst van 19 imps. 
 
De wedstrijd eindigt in 99-71. Nederland zit in 
de halve finale. Helaas komen we daar toch de 
Italianen tegen. Ze hebben Lasut met 10 imps 
verschil verslagen. De andere finale gaat 
tussen Brachman en China. De gedroomde 
finale China-Nederland, met Jack tegen een 
paar oude clubgenoten van De Lombard, is 
dus nog steeds mogelijk. 
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We vieren het succes in De Dood. Onze 
nachtportier kijkt ons bij binnenkomst 
indringend aan. We ruiken meteen onraad. Hij 
pakt de gastenlijst erbij en vraagt aan Koos: “U 
was toch Vandervelde?”  “Non, non”, probeert 
deze zich eruit te redden, “Un ami de 
Vandervelde, un ami.” Het is duidelijk dat hij er 
niets van gelooft. We snellen met een kort 
bonsoir de trap op. 
 
Vrijdag 14 november. De spanning neemt toe. 
Kunnen we de Italianen aan? Ze spelen met 
Buratti-Lanzarotti, een absoluut toppaar dat na 
een jaartje Spanje in de moederschoot van 
mevrouw Lavazza is teruggekeerd, en Ferraro-
d’Avossa. Guido Ferraro is inmiddels een 
gelouterde prof. Hij debuteerde ooit met 
Duboin op het Cap maar heeft daarna nooit 
echt een vaste partner gehad. Mario d’Avossa, 
een onbekende dertiger, is duidelijk de 
zwakste van het stel. In de eerste helft geven 
de teams elkaar weinig toe. In de 16 spellen 
gaan maar 23 imps om. Wat een verschil met 
de andere halve finale, waarin China naar 58-
16 wegloopt. 
Jan en Louk hebben tegen Buratti-Lanzarotti 
gespeeld en ze zijn niet blij. De Italianen 
spelen met hun denkpauzes op de rand het 
toelaatbare. Jan heeft er op zeker moment 
genoeg van. Als de dummy opengaat zegt hij 
tegen Lanzarotti: “Ik denk dertig seconden na 
en dan speel ik de eerste kaart uit dummy bij. 
Ik wil niet dat jij dan nog eens een tijdje gaat 
nadenken over je signaal.” Later horen we van 
anderen nog meer verhalen over ze. Zo 
zouden ze op cruciale momenten kuchen. Ik 
herinner me van het Cap dat ze daar bijna 
ieder jaar verkouden leken. 

 
Wij mogen de opstelling voor de tweede helft 
kiezen. Simon wil graag tegen Ferraro-
d’Avosso blijven spelen. Jan en Louk lijken het 
best in staat om de trucendoos van Buratti-
Lanzarotti op slot te houden. We beginnen 
goed: 
 
    
 O/NZ ♠ -   
  ♥ AHV764   
  ♦ HB32   
  ♣ 763   
    
♠ B74 ♠ H10952 
♥ B10953 ♥ 8 
♦ A87 ♦ V94 
♣ 82   

N

O

Z

W

 ♣ AV95 
     
  ♠ AV863   
  ♥ 2   
  ♦ 1065   
  ♣ HB104   
 
 
W N O Z 
Rotti Verhees Ratti Jansma 
  pas pas 
pas 1 ♥ 1 ♠ pas 
pas 2 ♥ pas 2 SA 
pas 3 ♦ pas 3 ♥ 
pas 3SA pas pas 
pas    
 
Schoppen uit is voor de 9 en de vrouw. Jan 
probeert twee hoge harten en schakelt over op 
een kleine klaveren naar de boer, gevolgd door 
een ruitje naar de boer. Oost wint ♦V en speelt 
schoppen. Jan pakt ♠A en speelt weer ruiten. 
West stapt op, incasseert ♠B en bereikt zijn 
partner met ♣A: twee down. 
 
W N O Z 
De Wijs Avossa Muller Ferraro 
  1 ♠ pas 
2 ♠ 3 ♥ pas 3 SA 
dbl pas pas pas 
 
Bauke opent de oosthand wel. Ook hier 
bereiken NZ het aangetrokken 3SA, maar 
Simon doubleert. Twee down levert dus 500 op 
en 7 imps. 
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 Z/allen ♠ HV7543   
  ♥ -   
  ♦ 985   
  ♣ HB76   
    
♠ B86 ♠ A109 
♥ HB73 ♥ AV9542 
♦ V103 ♦ AB72 
♣ A102   

N

O

Z

W

 ♣ - 
     
  ♠ 2   
  ♥ 1086   
  ♦ H64   
  ♣ V98543   
 
 
W N O Z 
Rotti Verhees Ratti Jansma 
   pas 
pas 1 ♠ 2 ♥ pas 
2 ♠ pas 3 ♦ pas 
3 ♥ pas 3 ♠ pas 
4 ♣ dbl pas pas 
redbl pas 4 ♦ pas 
5 ♦ pas 6 ♥ pas 
pas pas   
 
De Italianen bereiken een slem op snit over de 
openaar en hebben de pech dat ♦H bij zuid zit. 
Aan de andere tafel opent noord met 2♠, 
zwak. Bauke volgt met 3♥ en Simon zegt vier. 
Dat zijn 13 imps en de stand is nu 32-14 in 
Nederlands voordeel. Nog zeven spellen te 
gaan. Kan het nog mis gaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op snit ! 

 
    
 N/OW ♠ A4   
  ♥ A96   
  ♦ 2   
  ♣ AH109875   
    
♠ VB7652 ♠ H8 
♥ 753 ♥ HV1082 
♦ V1043 ♦ A986 
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ 43 
     
  ♠ 1093   
  ♥ B4   
  ♦ HB75   
  ♣ VB62   
 
 
 
W N O Z 
Rotti Verhees Ratti Jansma 
 1 ♣ 1 ♥ 1 ♠* 
2 ♠ 2 SA 3 ♠ 4 ♣ 
4 ♠ 5 ♣ pas pas 
pas    
 
* Ontkent een vierkaart ♠ 
 
Met schoppen uit is 5♣ down. Louk leeft nog 
als oost ♥H op tafel legt. Hij neemt het aas en 
speelt ♦2. Buratti legt zonder enige aarzeling 
klein. De boer verliest aan de vrouw. Louk kan 
nog twee ruitens in noord aftroeven maar ♦A 
valt niet en hij is één down. 
Aan de andere tafel blijven de Italianen in 3♣, 
waar ze de kans hadden om het dichte 3SA te 
bereiken. Ze maken dat plus twee en winnen 5 
imps. 
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 Z/- ♠ 7642   
  ♥ 6   
  ♦ A965   
  ♣ B1032   
    
♠ AV1085 ♠ H93 
♥ AH8 ♥ VB97432 
♦ B ♦ 108 
♣ HV65   

N

O

Z

W

 ♣ 4 
     
  ♠ B   
  ♥ 105   
  ♦ HV7432   
  ♣ A987   
 
 
 
W N O Z 
Rotti Verhees Ratti Jansma 
   1 ♦ 
dbl 3 ♦ 4 ♥ 5 ♦ 
pas pas 5 ♥ pas 
pas pas   
 
 
W N O Z 
De Wijs Avossa Muller Ferraro 
   1 ♦ 
dbl 3 ♦ 4 ♥ 5 ♦ 
6 ♥ pas pas pas 
 
Tot en met 5♦ van zuid zijn de biedverlopen 
identiek. Lanzarotti laat zijn partner 
meebeslissen en past op 5♥. Simon springt 
meteen naar 6♥. Dat kost 11 imps. De marge 
is nog slechts 2 imps in ons voordeel. 

 
    
 W/NZ ♠ HV107   
  ♥ H983   
  ♦ 10   
  ♣ A875   
    
♠ A96 ♠ B4 
♥ AVB ♥ 10542 
♦ AHV92 ♦ B8763 
♣ B6   

N

O

Z

W

 ♣ H3 
     
  ♠ 8532   
  ♥ 76   
  ♦ 54   
  ♣ V10942   
 
 
W N O Z 
Rotti Verhees Ratti Jansma 
2SA pas 3 ♣ pas 
3 ♦ pas 3 SA pas 
pas pas   
 
 
W N O Z 
De Wijs Avossa Muller Ferraro 
2 ♣ dbl 3 ♦ pas 
3SA pas pas pas 
 
De 2SA-opening van Lanzarotti toonde 21-22 
punten met een vijfkaart. Oost vroeg met 3♣ 
en legde aan in 3SA. Louk start met ♠H. De 
leider neemt, incasseert vijf ruitenslagen en 
speelt een klavertje uit west. Louk grijpt ♣A, 
neemt drie schoppens mee, gaat er met 
klaveren uit en krijgt nog ♥H voor één down. 
Aan de andere tafel krijgt Simon dezelfde start 
maar D’Avossa gooit stom af op de lange 
ruiten. Het contract wordt met een overslag 
gehaald, 10 imps en 44-32 voor Team Oranje. 
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 N/allen ♠ H1075   
  ♥ V4   
  ♦ AV109   
  ♣ VB3   
    
♠ V4 ♠ 9863 
♥ 109 ♥ AB7632 
♦ H762 ♦ 84 
♣ AH875   

N

O

Z

W

 ♣ 9 
     
  ♠ AB2   
  ♥ H85   
  ♦ B53   
  ♣ 10642   
 
Louk speelt als noord een rustige 2♠ en maakt 
daarin een overslag voor +140. 
Aan de andere tafel opent D’Avossa met zijn 
mooie 14-punter 1SA. Ferraro gooit hem 
meteen vol. Bauke start met een kleine harten, 
die naar de vrouw rolt. De leider speelt 
schoppen naar de boer voor de vrouw, krijgt 
harten na en heeft even later, met ♦H goed, 
negen slagen. Dat zijn 10 imps voor Lavazza 
en de stand is 44-42. 
 
Op spel 14 winnen we 1 imp maar op spel 15 
gaan er vier verloren: 
 
    
 Z/NZ ♠ 104   
  ♥ AV92   
  ♦ V95   
  ♣ B1074   
    
♠ AVB6 ♠ H3 
♥ 75 ♥ 863 
♦ HB1064 ♦ A872 
♣ 83   

N

O

Z

W

 ♣ A962 
     
  ♠ 98752   
  ♥ HB104   
  ♦ 3   
  ♣ HV5   
 
De Italianen bieden en maken als OW 3♦ voor 
110. Bauke en Simon komen in het 
aangetrokken 3SA. Zuid start met schoppen. 
Bauke is van plan om de ruiten over noord te 
snijden. Als zuid aan slag komt, moet-ie de 
hartenswitch nog maar vinden. Bauke ziet van 
dit plan af als noord in de eerste slag onder ♠A 
nadrukkelijk ♠10 deponeert. Hij slaat de ruiten 
en is één down. Lavazza leidt nu met 46-45 als 
het laatste spel op tafel komt. 
 

 
    
 W/OW ♠ 987   
  ♥ AH92   
  ♦ 4   
  ♣ HVB92   
    
♠ B43 ♠ AHV102 
♥ 10 ♥ B53 
♦ B9862 ♦ A7 
♣ 10543   

N

O

Z

W

 ♣ A87 
     
  ♠ 65   
  ♥ V8764   
  ♦ HV1053   
  ♣ 6   
 
 
 
W N O Z 
De Wijs Avossa Muller Ferraro 
pas 1 ♣ dbl 1 ♥ 
pas 3 ♥ 3 ♠ 4 ♦ 
4 ♠ pas pas pas 
 
Zuid start met klaveren en Bauke kan één 
down niet vermijden. Er zijn kansen want met 
troef uit gaat 4♠ twee down. Ook is het 
denkbaar dat NZ 4♠ doubleren. Dit is de 
bieding aan de andere tafel: 
 
W N O Z 
Rotti Verhees Ratti Jansma 
pas 1 ♣ dbl 1 ♥ 
pas 3 ♥ 3 ♠ 4 ♦ 
4 ♠ pas pas 5 ♥ 
pas pas dbl pas 
pas pas   
 
Jan hoopt dat of 4♠ of 5♥ erin zit en biedt 
door. Hij gaat gedoubleerd twee down voor 
min 300. Dat zijn 9 imps voor Lavazza. Het is 
55-45 en de spellen zijn op. We liggen eruit. 
We zijn wel automatisch derde omdat we in de 
round-robin boven de andere verliezende 
halve-finalist zijn geëindigd. 
 
’s Avonds eten we op een overdekt verwarmd 
terras met alle spelers en een grote groep 
aanhang. De maigret de canard maakt veel 
goed. Ook in De Dood is het weer gezellig. Er 
wordt gebonkt, waarbij ik als tip geef Koos op 
elk spel te doubleren. Grijnzend ondergaat hij 
de ene min 80 na de andere min 45. 
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Zaterdag 15 november. Na het ontbijt ga ik op 
verzoek van enkele spelers op zoek naar een 
tent waar we Schotland-Nederland kunnen 
bekijken. In het sportcafé aan de haven van 
Monaco hebben ze wel honderd kanalen maar 
geen RTL4. Uiteindelijk blijkt dat er ergens 
richting Roquebrun een café is waar we de 
wedstrijd zouden kunnen zien. Het vervoer is 
echter een hoop gedoe dus we besluiten bij 
Italië-Amerika op het rama te blijven kijken. 
Daar krijgen we geen spijt van. De laatste serie 
spellen is historisch. Lauria die zich in alle 
bochten wringt om de gespeelde ♠7 te mogen 
vervangen door ♠V. Versace, de lamlendeling 
die van tafel is gelopen, die de Amerikaanse 
captain toebijt dat het stijlloos is om op deze 
manier te willen winnen. Eric Kokish en Zia 
Mahmood die deze 70-jarige Sidney Lazar 
ervan moeten weerhouden de jonge Italiaan te 
lijf te gaan. Onvergetelijk. 
Na afloop maak ik nog een beetje amok met 
Jean-Paul Meyer, de chief commentator. Wat 
was er gebeurd? 
 
 Lauria   
 W/- ♠ H74   
  ♥ B874   
  ♦ AB965   
  ♣ V   
Hamman   Soloway 
♠ 105 ♠ A6 
♥ A96 ♥ HV32 
♦ 107 ♦ V32 
♣ AB9732   

N

O

Z

W

 ♣ H1065 
  Versace   
  ♠ VB9832   
  ♥ 105   
  ♦ H84   
  ♣ 84   
 
 
W N O Z 
pas pas 1SA 2 ♦* 
3SA 4 ♥** dbl 4 ♠ 
pas pas dbl pas 
pas pas   
 
* Multi Landy 
** Pass or correct 
 
Bob Hamman start tegen 4♠ gedoubleerd met 
troef voor het aas van Soloway. OW moeten 
nu als de bliksem hun slagen meenemen. 
Soloway vervolgt echter met troef. Versace 
kan zijn contract nu maken via een 
achterwaartse snit in ruiten. “Zoom in op zuid!”, 
roept de overigens briljant commentaar 
gevende Zia door de microfoon. Meyer 
instrueert de cameraman en Alfredo komt vol 

in beeld. Het duurt even maar dan speelt hij 
inderdaad ♦B voor en laat die razen: plus één. 
Ik slinger Meyer voor de voeten dat de 
ramacommentatoren de wedstrijd hebben 
beïnvloed. “Stel je zit in een kansloos contract. 
Plotseling zoomt de camera op je in. Dan denk 
je toch: hé, ik kan het zeker maken?” Meyer wil 
er niets van weten. De cameraman zoomt altijd 
op de leider in. Dat was tot dan toe zeker niet 
altijd gebeurd. Maar goed. Wellicht had 
Versace het ook op eigen kracht gevonden. 
 
’s Avonds is het slotbanket in Hotel de Paris. 
Team Jansma krijgt daarvoor een uitnodiging 
maar het andere team niet. Met de nodige 
moeite heb ik voor Koos een kaart kunnen 
regelen. Het is tamelijk gezellig aan tafel met 
een stel vrolijke Australische dames en de 
Noor Brogeland. Jack schuift ook nog even 
aan en vraagt of hij niet in de Nederlandse 
kernploeg kan worden opgenomen. Hij is 
inmiddels getrouwd en vader maar heeft 
overduidelijk heimwee naar Nederland. 
Hoogtepunt voor ons is dat we als eerste op 
het podium mogen verschijnen. Met wat links 
en rechts geleende jasjes en stropdassen zien 
we er redelijk toonbaar uit. Even later kunnen 
we de Nederlandse dames toejuichen die fraai 
derde zijn geworden in de Venice Cup. Prins 
Albert is er ook en houdt een zouteloze 
speech. Maar het eten is voortreffelijk. Ik maak 
het ook nog even goed met Jean-Paul. Je weet 
tenslotte nooit. 
In De Dood treffen we de andere 
Nederlanders. Onze lange Nieuwzeelandse 
vriend is er ook en probeert Puckie, de vrouw 
van Kees Wulffelé, te versieren. Aan een 
andere tafel wordt gebonkt. Als de waardin 
hoort dat het onze laatste avond is, trekt ze 
een paar flessen champagne open. De Dood 
zelf deelt de flûtes uit. Als oude vrienden 
nemen we afscheid. We nemen nog een paar 
biertjes mee en drinken die in de receptie van 
ons hotel op. Simon heeft het raadsel dat ik 
ooit van Maurits van der Vlugt hoorde van de 
twee mannen (ik maak er Jan Jansma en Zia 
van) en de twee vrouwen (Sabine en Daniela) 
met maar twee condooms bijzonder snel door. 
Met de kaboutertjes die rode en blauwe 
mutsjes dragen, heeft hij gelukkig wat meer 
moeite. Zelf pieker ik me suf op het product en 
de som die vier keer niet weten waaruit ze zijn 
samengesteld maar de vijfde keer wel. Het 
wordt dus weer laat. De portier blijkt ons 
vergeven te hebben. Hij is dankbaar als we 
hem een dikke fooi toestoppen.  
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Zondag 16 november. Het is nog een beetje 
spannend. De busjes heb ik om 12.00 uur 
besteld, terwijl we uiterlijk om 12.45 uur 
moeten inchecken. En dat terwijl de Marathon 
van Monaco net die dag wordt gehouden en 
naar verluidt veel straten zullen zijn afgezet? 
We merken er niets van en kunnen om half 
één inchecken. Mijn handbagage begint te 
piepen. Toch weer mijn zakmesje in mijn tas 

laten zitten. Het verdwijnt in de shredder. 
Zonde, een echte Victorinox. Het vliegtuig 
vertrekt op tijd en we zijn om kwart over drie op 
Schiphol. Daar worden we met bloemen 
opgewacht door de bondsvoorzitter, zijn vrouw 
en Just van der Kam. Heel attent. Janine is er 
met de kinderen. “Hoe was het?”, vraagt ze. 
“Ging wel”, stel ik mijn volgende reisje zeker

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lekker betaalbaar eten doe je bij

SWEETIE

Chinees en Surinaams specialiteiten restaurant

Predikherenstraat 21, 3512 TM Utrecht
Tel. 030-2322724
Geopend van 15.00-22.00 uur
’s Maandags gesloten
Afhalen al mogelijk vanaf 3 euro

Iedere dinsdag een tafel speciaal voor STAR-leden.



DE STAR’S GRAND CAFÉ TOUR 
Henk Willemsens / Koeno Brouwer 
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Henk Willemsens doet verslag van onze eigen 
kroegentocht. Hij heeft negen interessante 
spellen uit hun ervaringen uitverkozen en 
Koeno Brouwer heeft zijn belevenissen met 
zijn mixed partner Hanna Driessen uit 
Culemborg daaraan toegevoegd. We laten 
Henk aan het woord: 
Machteld Dumont en ondergetekende 
speelden 24 augutsus jl. het jaarlijkse Star-
festijn, Star's  Grand Café tour. Dit doen we 
elk jaar altijd met z'n zessen: Anneloes van 
Aarst-Remco Brüggemann, Henk van Tent-
Rob Dumont en wij. De klassering is in feite 
niet eens belangrijk als we maar een 
gezellige dag hebben (uitgebreid tafelen na 
afloop) en die andere twee paren maar 
voorblijven in de uitslag! Meestal lukt dat 
niet, maar vandaag wel, we werden vierde! 
Een nieuwe PR en de 'beker met de grote 
oren'! Die beker hadden we te danken aan 
Koeno, die eindigde met Hanna Driessen 
net een plaatsje voor ons, maar hij had 
vergeten haar Star-lid te maken!  
Hier volgt een chronologisch verslag van 
de aardigste spellen van die dag, zodat een 
ieder nog eens met ons mee kan 
huilen/genieten. 
 
Direct de eerste tafel van de dag maakten we 
de eerste twee klappers. Eén spel kwam de 
tegen partij met twee azen buiten in een slem, 
maar konden niet meer afstoppen, omdat ze 
na 4SA azen vragen boven de troefkleur zaten. 
Het andere spel van die tafel was ook komisch: 
 
7.  Z/allen Henk / Hanna   
  ♠ AH   
  ♥ 10962   
  ♦ V106   
  ♣ H1084   
♠ 1052 ♠ 98764 
♥ B ♥ H854 
♦ AH732 ♦ 4 
♣ 9732   

N

O

Z

W

 ♣ AB6 
   Machteld / Koeno 
  ♠ VB3   
  ♥ AV73   
  ♦ B985   
  ♣ V5   
 
 
W N O Z 
 Henk  Machteld 
- - - 1♦ 
pas 1♥ pas 2♥ 
pas 4♥ Allen pas  
 

Met Remco heb ik 'hele theorieën' ontwikkeld 
over spellen waarin je toch in 3SA moet zitten, 
ondanks een hoge kleuren fit. Vooral met 
computerspellen blijkt 4-4 vaak hoog down te 
gaan, terwijl 3SA (in de praktijk) gemaakt 
wordt. Dit was dus zo'n spel waarvan ik bij het 
zien van de dummy weer aan onze theorie 
moest denken! In dit geval leek 4♥ volkomen 
kansloos, maar zie wat er gebeurde. Oost 
startte 'vanzelfsprekend' haar singleton voor de 
heer van west. West speelde nu een kleine (!) 
ruiten na. Misschien was hij bang dat oost van 
V-derde gestart was. Hoe dan ook, oost 
maakte wel haar aftroever (van een vaste 
troefslag!) en ♣A, maar ♦A werd nooit meer 
gemaakt! Dat was 4♥ contract en een bijna 
zaaltop.  
 
Koeno: Die prachtige theorieën van Henk en 
Remco bracht ik deze keer ook maar eens in 
praktijk: 
 
W N O Z 
 Hanna  Koeno 
   1♦ 
pas 1♥ 1♠ 1SA!! 
pas 3SA Allen pas  
 
Met al die vrouwen en boeren leek SA goed 
speelbaar. West dacht met ruiten zijn slag te 
kunnen slaan en startte met ♦A. Toen was het 
snel gebeurd. Alle harten werden er bij west 
uitgesneden. De verdediging maakte alleen de 
3 toptricks ♦A en H en ♣A. 3SA+1 (98%). Weg 
(bijna) zaaltop van Henk en Machteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanna: “nipt aan een wijntje als Koeno knoeit”
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Henk: In de tweede ronde een leuk 
biedprobleem voor de mensen die 2♣ als zwak 
met beide majors spelen:  
12. W/NZ    
  ♠ V1074   
  ♥ B3   
  ♦ AHV76   
  ♣ 96   
Henk / Koeno   Machteld/Hanna 
♠ HB532 ♠ A96 
♥ 7652 ♥ A 
♦ 93 ♦ B10842 
♣ V2   

N

O

Z

W

 ♣ HB75 
  ♠ 8   
  ♥ HV10984   
  ♦ 5   
  ♣ A10843   
 
W N O Z 
Henk  Machteld  
2♣* 3♦ pas? 3♥ 
pas pas dbl pas 
???    
* Zwak met beide majors (minimaal 4-4)  
 
Wat nu? Is dit doublet op 3♥ keihard straf of 
mag ik er nog uit? Ik besloot maar om met een 
stalen gezicht 3♠ te bieden, waarna even later 
zuid nog een keer langs kwam met 4♥! 
Machteld doubleerde weer en die liet ik 
uiteraard zitten. Nog wel even starten…Ik 
kwam met schoppen uit en dat was goed. 
Machteld nam met ♠A en speelde schoppen 
door, waarna het contract één down ging. Had 
Machteld ♥A gespeeld en ♦B na dan had de 
leider nog wel eens twee down kunnen gaan. 
Gelukkig was -200 al een wereldscore.  
 
Koeno:  
W N O Z 
Koeno  Hanna  
2♣ pas 2♦ pas 
2♠ Allen pas   
 
De tegenstanders waren met stomheid 
geslagen door het 2♣ bod dat de hoge kleuren 
beloofde en lieten ons rustig bieden. Hanna 
speelt niet in het Nederlands damesteam en 
laat mij graag spelen. Vandaar haar 2♦ bod 
dat gelukkig goed uitpakte. Vervolgens legt ze 
de dummy neer, nipt aan haar koffie en kijkt 
gezellig toe hoe haar partner dit karwei nu 
weer opknapt. Na ♦A, ♦H en ruiten na, troef 
bij zuid en over getroefd, speelde ik eerst maar 
eens klaver naar de B genomen met het Aas. 
Zuid speelde klaver na en vervolgens werden 
er totaal 6 troefslagen, waarvan 2 in dummy, 
♥A en een klaverslag gemaakt. Contract voor 
een 75% score.  

Henk: In de vierde ronde moesten we tegen 
Henk-Rob, dan telt elke gemaakte slag dubbel! 
Nog een (tactisch) biedprobleem. Je hebt als 
noord (zuid gever, OW kwetsbaar): 
♠B74  ♥63  ♦B10643  ♣AHB 
 
De bieding gaat pas, 1♥ rechts, 1♠ links en 
partner zuid biedt 1SA voor de lage kleuren. 
Wat bied je nu? 
Ik koos uiteindelijk voor 4♦, niet handig, want 
het vervolg ging aldus:  
W N O Z 
Henk v T Henk W Rob D Machteld D 
   pas 
1♥ pas 1♠ 1SA* 
2♠ 4♦ 4SA 5♦ 
5♥** pas 5♠ Allen pas 
*   lage kleuren 
** Ropi-Dopi 
 
Het spel lag zo: 
3.  Z/OW Henk Willemsens  
  ♠ B74   
  ♥ 63   
  ♦ B10643   
  ♣ AHB   
Henk van Tent   Rob Dumont 
♠ A853 ♠ HV10962 
♥ A9742 ♥ HB 
♦ 9 ♦ A2 
♣ V43   

N

O

Z

W

 ♣ 862 
  Machteld Dumont  
  ♠ -   
  ♥ V1085   
  ♦ HV875   
  ♣ 10975   
 
De klaverenstart was voor Machteld natuurlijk 
onvindbaar. Rob had net het tempo om de 
vijfde harten vrij te spelen en daar een 
klaveren op weg te gooien. Beter is het om 4♣ 
te bieden, hopelijk komt partner dan wel met 
klaveren uit. Word je in 4♣ (5♣) gedoubleerd 
dan kun je nog altijd op hetzelfde niveau ruiten 
bieden. We kregen nog 10% voor de moeite, 
met afstand onze slechtste score van de dag.  
 
Koeno: Wij lieten als noord-zuid de 
opponenten rustig 4♠ spelen, maar vonden 
gelukkig wel de klaverstart, waarvoor we 
slechts een 38% kregen toebedeeld.  
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Henk: In de vijfde ronde nam ik onverantwoord 
(?) veel risico, maar gelukkig liep het goed af.  
6.  O/OW Henk / Koeno   
  ♠ AHVB32   
  ♥ A4   
  ♦ 1093   
  ♣ 32   
♠ 654 ♠ 108 
♥ H973 ♥ B 
♦ 4 ♦ VB7652 
♣ AHVB10   

N

O

Z

W

 ♣ 9765 
  Machteld / Hanna  
  ♠ 97   
  ♥ V108652   
  ♦ AH8   
  ♣ 84   
 
 
W N O Z 
 Henk  Machteld 
  pas pas 
1♣ 1♠ pas 2♥ 
3♣ 4♠ Allen pas  
 
Oost kwam uit met klaveren voor west. West 
ging in de tank en dacht dat ik klaveren kon 
troeven in de dummy, vandaar dat hij besloot 
om troef na te spelen. Nu kreeg ik een 
ingeving: "als ik nu een kleine harten speel 
naar de tien, komt west weer aan slag en zal 
volgens zijn plan weer schoppen naspelen; 
dan kan ik de harten ontwikkelen en een 
overslag maken." 
Zo gedacht, zo gedaan, een kleine harten 
onder de aas, bij oost ♥B! Een singleton 
harten bij oost was, gezien het bieden, wel het 
laatste dat ik verwachtte! Gelukkig nam west 
met ♥H en speelde weer troef na (die dacht 
dat oost ♥AB sec had!) Alsnog een overslag. 
Een goede score maar nog lang geen top, 
want als oost 'normaal' met ♥B uitkomt, zijn 
twaalf of zelfs dertien slagen mogelijk.  
Achteraf had ik me tevreden moeten stellen 
met het halen van contract. Veel spelers 
hadden namelijk met de kaart van Machteld 
een afzichtelijke multi-2♦ geopend, waarna 4♠ 
vaak niet eens bereikt werd.  
 
Koeno: “Afzichtelijk”?? Hoezo? Hanna dacht 
daar in ieder geval anders over: 
 
W N O Z 
 Koeno  Hanna 
  pas 2♥* 
pas 2SA pas 3♥** 
pas 4♠ Allen pas  
*    Zwakke twee 
**  Matige troef, wel aardig wat punten 
 

Tegenpartij luisterde ook mee. "Matige" troef. 
Oost startte "heel goed" met ♥B, de V die west 
- minder goed - dekte met de H en gepakt met 
het A. Na de troeven getrokken te hebben, kon 
ik de harten vrij spelen en twee overslagen 
maken voor een 85% score. Tja, Henk zo doe 
je dat met die afzichtelijke zwakke twee 
openingen. 
 
Henk: De eerste ronde na de lunch (ronde zes) 
haalden we onze beste tafel (81%). Ik 
dubbelde nog een 3♣, die met perfect afspel te 
halen was, maar gelukkig net eentje down 
hobbelde.  
 
Dan ronde zeven, de meest spectaculaire van 
de dag. Hier komen ze op rij:  
25. N/OW    
  ♠ A543   
  ♥ H9   
  ♦ 76   
  ♣ 107652   
Machteld / Hanna  Henk / Koeno 
♠ H107 ♠ V92 
♥ AB7 ♥ V865 
♦ AHV10832 ♦ B 
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ AVB98 
  ♠ B86   
  ♥ 10432   
  ♦ 954   
  ♣ H43   
 
 
W N O Z 
Machteld  Henk  
  1♣ pas 
2♦ pas 2♥ pas 
3♦ pas 3SA pas 
4SA Allen pas   
 
Machteld bood 4SA als kwantitatief, niet ieder 
keuze lijkt me, maar het pakte gelukkig uit. Ik 
maakte elf slagen. Zelfs met mijn baggerhand 
is 6♦/SA redelijk, maar ♥H en ♣H zitten 
verkeerd, dus de meeste mensen gingen down 
in slem. Behalve KOENO!!! 
 
Koeno: Na een vrij kort biedverloop - Hanna 
gunde mij weer het eindcontract - eindigden wij 
in 6SA. De goden waren met mij. Zuid kwam 
uit met klaver voor mijn V. Op tafel een 
schoppen weg. Eerst maar eens harten naar 
de V, genomen met de H van Noord - een 
bejaarde gezellige dame die me vriendelijk 
aankeek - gunde mij nog even tijd van leven en 
speelde klaver na voor mijn aas.  



 

Star Magazine WK Special  38 

Nu raffelde ik natuurlijk de ruitens af en gooide 
in mijn hand alle klaver en schoppen weg. Zuid 
- even gezellig en bejaard - keek me ook al 
vriendelijk aan en hield natuurlijk ♣H vast ten 
koste van een harten, waardoor ik nog 3 
hartenslagen kon maken voor een cleane top! 
Ik leefde in de veronderstelling dat zuid ♠A 
had en zei na afloop enigszins 
verontschuldigend tegen haar "een beetje 
geluk dat uw partner niet ♠A had, anders was 
ik down gegaan". "Waarschijnlijk wel", 
antwoordde ze een beetje raadselachtig. Pas 
later onder de borrel met de spelverdeling er 
bij werd duidelijk dat de goden mij wel erg 
goed gezind waren geweest.  
 
Henk: Dan spel 26.  
26. O/allen    
  ♠ 532   
  ♥ 2   
  ♦ H874   
  ♣ HV972   
Machteld / Hanna  Henk / Koeno 
♠ AV86 ♠ HB97 
♥ V107 ♥ AH9853 
♦ V965 ♦ A 
♣ A8   

N

O

Z

W

 ♣ 64 
  ♠ 104   
  ♥ B64   
  ♦ B1032   
  ♣ B1053   
 
W N O Z 
Machteld  Henk  

  1♥ pas 
1♠ pas 4♦* pas 
4SA pas 5♦** pas 
5SA pas 6♦ pas 
6♠ Allen pas   
*   splinter 
** 0/3 azen 
 
Na 5♦ wist Machteld dat alle sleutelkaarten 
binnen waren (ze wist dus ook dat ik ♦A sec 
moest hebben). Met 6♦ gaf ik één heer aan. 
Een beetje laf paste ik op 6♠, terwijl zeven 
vrijwel dicht is. Maar ja, 6♠ plus één is in een 
kroegentocht al goed voor een 82% score, dus 
neem je dat risico? 
Merk overigens op dat je niet in 7♥ of 7SA 
moet zitten, dan kom je een slag te kort. 
 
Koeno: Hanna nam hier het heft in handen en 
moest deze keer zelf 6♠ afspelen. Ze maakte 
een overslag voor een even goede score als 
Henk en Machteld. 
 

Henk: Op spel 27 kregen we een grappig 
cadeautje: 
27. Z/-    
  ♠ 73   
  ♥ A843   
  ♦ 976   
  ♣ H1093   
Machteld / Hanna  Henk / Koeno 
♠ A102 ♠ HVB965 
♥ B9 ♥ 62 
♦ V104 ♦ AB3 
♣ AV864   

N

O

Z

W

 ♣ 75 
  ♠ 84   
  ♥ HV1075   
  ♦ H852   
  ♣ B2   
 
 
W N O Z 
Machteld  Henk  
   2♦* 
pas 2♥ 2♠ pas 
4♠ Allen pas   
* multi (zwakke twee dus) 
 
Zuid kwam uit met ♥H. overgenomen door 
noord met ♥A, die ruiten speelde voor de heer 
van zuid. Die nam ♥V mee. Ik wou al claimen 
voor één down (♣H zit zeker mis), toen zuid zo 
vriendelijk was om harten na te spelen in de 
dubbele renonce! Kassa, weer een tafel van 
80%.  
 
Koeno: Bij ons het volgende biedverloop: 
W N O Z 
Hanna  Koeno  
   pas 
1♣ pas 1♥* pas 
1♠** pas 4♠ Allen pas
*   transfer Walsh 
** 3-kaart schoppen 
 
80% vond Hanna toch echt te weinig! Opnieuw 
een prachtig instrument de T-Walsh van Henk 
en Remco "handig" gebruikt, want nu moest 
noord uitkomen. Die deed dat met ♣10. Hanna 
speelde keurig haar 5e klavertje vrij en verloor 
alleen ♦H en één klaver voor een 99% score. 
Henk, Hanna wil je met alle plezier uitleggen 
op welke wijze je de Transfer Walsh het best  
gebruiken kunt!! 
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Henk: Ook ronde acht halen we drie goede 
scores. Hoewel dit de minste van de drie, was 
deze wel grappig. 
28. W/NZ Henk   
  ♠ AH42   
  ♥ H953   
  ♦ AH7   
  ♣ H9   
♠ V975 ♠ 1083 
♥ AV762 ♥ 104 
♦ V83 ♦ B94 
♣ V   

N

O

Z

W

 ♣ A5432 
  Machteld  
  ♠ B6   
  ♥ B8   
  ♦ 10652   
  ♣ B10876   
 
W N O Z 
 Henk  Machteld 
1♥ dbl pas 2♣ 
pas 2SA Allen pas  
 
Oost kwam uit met ♥10 voor boer, vrouw en 
mijn heer. Nu ♣H en… plop, bij west kwam de 
vrouw. Oost nam de volgende slag met ♣A 
(goed), alleen: want kon west kwijt??? Het is 
een soort dwang. Uiteindelijk gooide hij een 
schoppen weg, waardoor ik, na 
schoppennaspel van oost,  mijn vierde 
schoppen kon ontwikkelen, voor precies 
contract. Het beste wat west kon doen is om 
een kleine harten weg te gooien op ♣A en als 
de leider ♦AH slaat de vrouw eronder te 
mikken! Zo komt oost weer een keer aanslag 
om (eindelijk) schoppen te spelen. Merk op dat 
west niet een kleine ruiten kan weggooien. 
Dan kan ik namelijk ♦AH spelen en west 
ingooien met ♥5, waarna west dan van ♠V af 
moet spelen (dan had ik zelfs een overslag 
gemaakt). 
 
Koeno: Dit spel leverde één van onze slechtste 
scores op. Na een 2SA opening van noord, 
werd er gestart met een kleine klaver. 
Onderweg nog een tegenspelfoutje en de 
leider maakte twee overslagen (25%). 
 
Henk: Dan ronde negen. Ik heb: 
♠1097653  ♥9  ♦AH4  ♣AH2 
Partner opent eerste hand niet-kwetsbaar 1♠, 
rechts van mij 2♥. Direct maar 6♠ knallen? Ik 
vroeg eerst maar eens azen en kreeg één 
sleutel als antwoord. Wil je met AVB-vijfde 
tegenover de tien in zessen in slem zitten? Ik 
besloot het er maar niet op te wagen. 

Dit bleek het volledige spel: 
 
18. O/NZ Henk    
  ♠ 1097653   
  ♥ 9   
  ♦ AH4   
  ♣ AH2   
♠ 8 ♠ H 
♥ AHB872 ♥ V1063 
♦ 73 ♦ 10962 
♣ V865   

N

O

Z

W

 ♣ 10973 
  Machteld   
  ♠ HVB865   
  ♥ 54   
  ♦ VB85   
  ♣ B4   
 
5♠ plus één leverde maar 35% op, dus was 
kennelijk toch vaak slem geboden. Dit was een 
tafel van 'maar' 55% en dan val je toch terug.  
 
Koeno: Wij moesten ook zelf spelen na het 
volgende biedverloop: 
W N O Z 
Hanna  Koeno  
  pas pas 
2♥ 2♠  3♠ 
pas 4♠ 5♥! dbl 
Allen pas    
 
Dat ging na ♦A, H en ruiten na slechts 3 down 
voor -500 en opnieuw een zeer goede score 
(94%). Dit alles bleek voldoende voor een 
mooie 3e plaats. Hanna erg blij en ik op de 
ranglijst vóór Henk en consorten. Wat wil je 
nog meer? 
 
In de laatste ronde ga ik twee down in 3SA, 
terwijl ik met één down had kunnen 
ontsnappen. Na de laatste drie spellen weten 
we dat we hoog zitten, maar een eerste plek zit 
er door die 3SA -2 niet in. Met een vierde plek 
en het beste Star-paar waren we uiteindelijk 
dik tevreden. De 50 euro die we wonnen zijn 
meteen weer opgemaakt bij de Colonie, waar 
we lekker met zijn zessen gegeten hebben en 
nog heerlijk hebben zitten nagenieten van een 
dagje vol spanning en sensatie!
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Transfer Solutions zorgt ervoor dat iedere Oracle-vraag op een kwalitatief hoog 
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sponsor van de Transfer Race.
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