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Het nieuwe bridgeseizoen staat voor de deur. En wat 
voor ‘n seizoen? Met een nieuwe voorzitter en met 
veel nieuwe leden. Peter van Doorn heeft het 
voorzittersbijltje er eindelijk bij neergegooid. Hij is 
opgevolgd door de sterk bridgende Ronald Hagoort 
die nu als voorzitter kan bewijzen dat hij niet alleen 
als bridger uit het goede hout gesneden is. 
 
Star Magazine blijft bijna hetzelfde als u het laatste 
jaar gewend bent. 
Enig verschil in het nieuwe bridgeseizoen; de 
populaire quiz Starfighters krijgt een ander panel en 
ligt dit nummer stil. Het plan is daar het volgend 
nummer al weer mee verder te gaan.Ook de 
samenstelling van de redactie is gewijzigd. Dennis 
Kruis neemt de verantwoordelijkheid van de layout 
van Erik Swinkels over. 
 
In deze uitgave een verslag van een Belg over 
Svend-Philippe Vandenscheurbuijcke en Jean-
Marcelle Vandenblaeskaecke die vele ollanders 
versloegen en het parentoernooi van Carta Mundi 
wonnen. 
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Ed Franken de meest succesvolle coach ooit? Zal hij 
Rinus Michels naar de troon steken? Hij boekte met 
zijn formidabele dames weer fantastische successen 
op de EK in Malmö en doet daar verslag van. Zij 
plaatsten zich voor de aanstaande 
wereldkampioenschappen door hier het zilver te 
winnen. 
 
Jules van Ogtrop toont onverwachte scherpe 
analyses van een bejaarde bridger en onderzoekt het 
geweten. 
 
Bondscoach Toine van Hoof laat zien hoe zijn 
jongens allerlei lastige 3SA contracten 
binnensleepten op het EK in Malmö. 
 
Peter van der Linden jankt als nooit tevoren met het 
slot van zijn jankcursus. We hopen Peter zo ver te 
krijgen dat hij voor Star Magazine opnieuw enkele 
van zijn humoristische bijdrages zal leveren. 
 
Tot slot een analyse van Koeno, waarin hij in een 
zitting van 16 spellen van de finale van het WK 2003 
tussen de VS en Italië “The Law” toetst aan de 
praktijk. Prachtige spellen waarin het nut van het 
gebruik van “The Law” volgens de schrijver wel erg 
sprekend tot uiting komt. Lees het en overtuig uzelf! 
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Op de drempel van het nieuwe seizoen wil ik kort 
stilstaan bij een paar uitdagende zaken die ons 
wachten. 
 
In de eerste plaats de uitbreiding van het aantal 
leden en de integratie van een grote groep UBC-ers. 
Om met het laatste te beginnen, dat gaat prima 
lukken, ik ben ervan overtuigd dat de club qua 
speelsterkte en qua sfeer er zonder meer op vooruit 
gaat. 
 
We zijn een (erg) grote club, dat blijkt bijvoorbeeld 
ook uit het aantal teams dat het komende seizoen 
voor STAR gaat uitkomen. Liefst 18 (!) teams gaan 
strijden om de hoogste plekken op districts-, 
regionaal- en landelijk niveau. 
 
Een groot compliment voor de Technische 
Commissie, die soepel en kundig al deze teams 
geformeerd heeft. In de 2e divisie komen 6 teams 
voor STAR uit en ik reken erop dat één van deze 
teams promoveert naar de 1e divisie. Bij een club met 
de ambitie en de speelsterkte van STAR hoort ten 
minste 1 team in de 1e divisie. 
 
En uiteraard ook 1 team in de Meesterklasse, ik 
voorspel dat ons vlaggenschip zich moeiteloos in 
deze klasse gaat handhaven. Of de prestatie van 
vorig jaar (1/2 finale) geëvenaard gaat worden, 
moeten we afwachten, feit is wel dat het team meer 
in evenwicht is dan vorig seizoen. Dat werd recent 
benadrukt met een fraaie 1e plaats in Scheveningen, 
een resultaat waaraan alle teamleden hun steentje 
hebben bijgedragen. 
 

Over STAR 1 gesproken, tijdens de laatste ALV 
werden er vragen gesteld voer de mogelijkheid tot 
sponsoring van dit team. Het bestuur zal beleid 
moeten vaststellen en daarbij zullen de principiële en 
de budgettaire aspecten meegenomen worden. Om 
alvast een voorzet te geven, waarbij ik overigens 
nadrukkelijk niet op de zaken vooruit wil lopen, de 
budgettaire ruimte van de club is beperkt, indien we 
substantieel willen investeren in de top van de club 
dan zal de financiering van buiten moeten komen. Op 
deze plaats daarom een oproep aan potentieel 
geïnteresseerde sponsors om zich bij het bestuur te 
melden. 
 
Tot slot, ik wens iedereen veel speelvreugde en een 
sportief uitdagend bridgeseizoen.  
 
 
Ronald Hagoort 
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Door: Marcel Winkel 
 
Oostende. Het inmiddels legendarische Belgische 
bridgepaar Svend-Philipe Vandenscheurbuijcke en 
Jean-Marcelle Vandenblaeskaecke heeft de 22e 
editie van het Carta Mundi parentoernooi (144 paren) 
op hun naam geschreven. Na twee dagen viertallen 
belandden de Belgische internationals met onze 
jongens BRUWIL van STAR op een ietwat 
teleurstellende 4e plaats. Na een dramatisch korte 
nachtrust, Vandenblaeskaecke consumeerde de 
gehele voorraad witbier in hotel Louisa, terwijl 
Vandenscheurbuijcke nog even de mixed speelde 
alvorens te gaan boerenbridgen, begonnen zij ‘goed’ 
voorbereid aan het parentoernooi. Vanaf het eerste 
moment wordt duidelijk dat 2004 voor dit beruchte 
Belgische paar een succes kan worden. Zal het ze 
dan eindelijk lukken om die sterke Hollanders eens 
voor te blijven? Titelhouders Oosthoek-Ten Kate zijn 
namelijk ook van de partij. En de runners up van 
2003 Bruggemann-Willemsens zijn er ook. En dan 
natuurlijk de prijsjagers uit Den Haag: Meijs-Ter 
Laare. Niet alleen goede kaarters, maar vooral goed 
ontwikkeld in het onnozel kijken en het daarna 
afslachten van nietsvermoedende tegenstanders. En 
wat te zeggen van het legendarische Belgische 
toppaar Vandenbraeckstraete- 
Vandenbroeckhoeste? Met wat thuisgebleven MK-
ers en Belgische topparen moet het natuurlijk een 
beetje meezitten. STAR Magazine heeft Jean-
Marcelle Vandenblaeskaecke bereid gevonden een 
megaverslag te schrijven.Geniet mee hoe hij en zijn 
partner Vandenscheurbuijcke zich naar de eerste 
plaats worstelden. 
 

 
Meijs-Ter Laare: “verslagen door twee Belgen!” 
 
 
1.  N/- Jialal   
  ♠ HV9764   
  ♥ A1064   
  ♦ H109   
  ♣ -   
Vanden- 
Scheurbuicke 

 Vanden- 
Blaeskaecke 

♠ AB10 ♠ 83 
♥ B875 ♥ HV 
♦ VB32 ♦ A4 
♣ 82   

N

O

Z

W

 ♣ AHV10954 
  blonde vrouw 
  ♠ 52   
  ♥ 932   
  ♦ 8765   
  ♣ B763   
 
 
W N O Z 
- 1♠ 3♠ pas 
3ZT  4♥(!) 4ZT pas 
pas pas   
    
 
 
Spijtigerwijs ga ik als oost niet staan op het kamikaze 
4♥ bod van Jialal, die in België bekend staat als de 
mini-Zia. Niet omdat hij kleiner is, maar vanzelf 
omdat hij meerdere klassen minder speelt...  
 
 

 
 
Mini-Zia: “speelde met een blonde vrouw” 
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Na 4♥ zit ik een bietske met mijn staart tussen de 
staldeur en doe het nog enigszins verantwoorde bod 
van 4ZT. Na de uitkomst van schoppenmijnheer haalt 
Vandenscheurbuijcke (Scheur) dat contract zonder 
een enkele overslag (63%). 
 
 
6.  O/OW    
  ♠ 3   
  ♥ V642   
  ♦ AH64   
  ♣ 10874   
Vanden- 
Scheurbuijcke 

 Vanden- 
Blaeskaecke 

♠ HVB64 ♠ 9875 
♥ H983 ♥ AB 
♦ 973 ♦ B82 
♣ B   

N

O

Z

W

 ♣ 9652 
    
  ♠ A102   
  ♥ 1075   
  ♦ V105   
  ♣ AHV3   
 
 
W N O Z 
- - pas 1ZT 
dbl 2ZT* pas 3♣ 
pas 3♦ pas 3♠ 
Pas 5♦ pas pas 
pas    
 
 
Na een 1-Zonder Troef opening in zuid, doet Scheur 
zijn tweekleurenspel m.b.v. een doublet in de 
aanbieding (schoppen en nog een kleur). NZ 
belanden nu in het merkwaardige vijf ruiten, dat 
eentje down gaat (81,90%). In ZT heeft je kleine 
zusje van zeven of acht wel negen slagen voor het 
oprapen. 
 
 

 
 
zusje van 7 of 8: 9 slagen 

 
7.  Z/allen    
  ♠ HV64   
  ♥ 62   
  ♦ AV732   
  ♣ B5   
Vanden- 
Scheurbuicke 

 Vanden- 
Blaeskaecke 

♠ 10 ♠ 83 
♥ HV1075 ♥ B983 
♦ H986 ♦ B4 
♣ 972   

N

O

Z

W

 ♣ AH1086 
    
  ♠ AB9752   
  ♥ A4   
  ♦ 105   
  ♣ V43   
 
W N O Z 
- - - pas ( !) 
2♥* dbl 3♣ 4♠ 
pas pas pas  
 
 
Na een pas (?) in zuid, opent Scheur de westhand 
met Blankenberg, bij onze noorderburen ook wel 
bekend als Muiderberg. Na een doublet van noord 
komen NZ natuurlijk alsnog in vier schoppen terecht. 
Onderweg daarheen heb ik nog even de 
klaverenuitkomst aangegeven. Scheur start echter 
met hartenmijnheer en de leider kan eenvoudig een 
overslag maken wanneer hij op tijd aan de ruiten 
begint. Maar bedenk u eens wanneer er wel een 
klaverenstart komt. Je bent dan als oost geneigd 
twee klaverentrekken mee te nemen en harten door 
de leider heen te spelen. De leider heeft dan 
automatisch een overslag, omdat zijn verliezende 
harten op klaverenmadame weg kan. Onze leider 
speelt eerst wat troef, voordat hij aan het ruitenplan 
begint en blijft op tien slagen steken (59,70%). 
 

 
 
Henri-Claude Vandenbraeckstraete “Jammer dat 
Guy-Pierre Vandenbroeckhoeste uitgerekend nu 
serieuze problemen met zijn gezondheid heeft!” 
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10.  O/allen    
  ♠ HVB84   
  ♥ 75   
  ♦ A75   
  ♣ V103   
Vanden- 
Scheurbuijcke 

 Vanden- 
Blaeskaecke 

♠ 1052 ♠ 93 
♥ B98 ♥ AV64 
♦ H ♦ B10932 
♣ AHB984   

N

O

Z

W

 ♣ 52 
    
  ♠ A76   
  ♥ H1032   
  ♦ V864   
  ♣ 76   
 
W N O Z 
- - pas pas 
3♣ 3♠ pas 4♠ 
pas pas pas  
 
De derdehands preempt van Scheur werkt 
buitengewoon wanneer een ruim behaarde Hollander 
er op 3-niveau nog even inkomt. Met graagte neemt 
zuid de invitatie aan. Na drie keer klaveren, die zuid 
moet kopen met het aasje, speelt de harige man het 
als een beschonken waterkonijn af (Scheur maakt 
zijn secce ruitenmijnheer) en gaat twee down 
(95,10%). Als zuid opmerkt dat den mijnheer sec zit, 
bloost noord gelijk het bloed van rapen (red: Waals 
voor bleek wegtrekken). 
 
11. Z/-    
  ♠ 7654   
  ♥ V843   
  ♦ H963   
  ♣ 7   
Vanden- 
Scheurbuijcke 

 Vanden- 
Blaeskaecke 

♠ AV10982 ♠ B 
♥ 7 ♥ AB1062 
♦ VB854 ♦ 2 
♣ 2   

N

O

Z

W

 ♣ AHB1096 
    
  ♠ H3   
  ♥ H95   
  ♦ A107   
  ♣ V8543   
 
 
W N O Z 
- - - pas 
4♠ pas pas pas 
 
Scheur moet nodig eens wat aan zijne timing gaan 
doen; elke male als ik een sterk tweekleurenspel in 
mijne knuiskes heb, opent hij prematuur met de 

manche! Noord legt zijn eenling klaveren op tafel en 
Scheur mag aan den arbeid. Na het aasje in den 
eersten slag te vatten, vervolgt hij met ruiten. Zuid 
neemt nerveus het aasje teneinde met klaveren te 
kunnen vervolgen. Niet blij ende of verrast door zijn 
gekochte troefslag, vervolgt noord met harten. 
Scheur verliest alleen drie ruitenslagen en noord bekt 
zijne maat af alsof deze te dom is om te helpen 
donderen (red: Waals voor uitermate dom) 
 
Z/allen    
  ♠ 8   
  ♥ 842   
  ♦ V3   
  ♣ V1098764   
Vanden-
Scheurbuicke 

  Vanden-
Blaeskaecke 

♠ B765 ♠ A4 
♥ H1053 ♥ AVB9 
♦ A72 ♦ H109865 
♣ HB   

N

O

Z

W

 ♣ A 
    
  ♠ HV10932   
  ♥ 76   
  ♦ B4   
  ♣ 532   
 
W N O Z 
1ZT pas 2ZT* pas 
3♣ pas 3♥ pas 
4♣ pas 6♦ pas 
….pas pas   
 
Na een zwakke 1 ZT (9-12) van Scheur doe ik eerst 
mijn ruiten in den uitverkoop om even later mijn 
harten en slemaspiraties te tonen. Scheur is door 
mijn bieden van de kaart gebracht en denkt dat mijn 
hartenbod een cue-tje voor de ruiten is, nu ik zo 
springerig ben geworden. Het is een dooie 7ZT nu de 
ruiten breken (24,30%). 
 
N/allen    
  ♠ A1083   
  ♥ AB104   
  ♦ H7   
  ♣ H107   
Vanden-
Scheurbuicke 

  Vanden-
Blaeskaecke 

♠ VB6 ♠ 92 
♥ V72 ♥ H963 
♦ 1098 ♦ VB652 
♣ B942   

N

O

Z

W

 ♣ V3 
    
  ♠ H754   
  ♥ 85   
  ♦ A43   
  ♣ A865   
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W N O Z 
- 1ZT 2♦* ...3ZT 
pas pas pas  
 
* = Staymanbestrijder, ♦ en ♥ 
 
Na een ietwat gewaagd twee ruitenbodje, zijn NZ in 
elk geval uit hun beste manche gekletst.  
Ik kom gewoon met een kleine ruiten uit en als de 
leider de eerste ruitenronde duikt, is hij eigenlijk al 
binnen. Wat hij echter niet weet is dat de er een 
hartenplaatje goed zit in dit biedverloop. Hij zoekt zijn 
heil daarom in de schoppen en Scheur kan de 
tweede ruitenstop wegspelen terwijl ik 
hartenmijnheer nog heb. De leider verzint nu een 
complicate inworp, waarbij het vooral voor zichzelf 
ingewikkeld wordt; ik zit met klaverendame 
ingeworpen en heb de rest van de slagen: 2 down en 
een lekkere 98,60%. 
 
Na 34 spellen staan we op de tweede plaats van de 
146 paren, dus das niet gek. Met nog een zitting van 
34 spellen voor de boeg, moeten er nog vele 
Hollanders voorbij komen. 
 
 
W/-    
  ♠ 843   
  ♥ A962   
  ♦ HB6   
  ♣ AV4   
Vanden-
Scheurbuicke 

  Vanden-
Blaeskaecke 

♠ 9762 ♠ AHB105 
♥ 108 ♥ VB7 
♦ AV ♦ 102 
♣ HB1083   

N

O

Z

W

 ♣ 765 
    
  ♠ V   
  ♥ H543   
  ♦ 987543   
  ♣ 92   
 
W N O Z 
1ZT pas 2♥ pas 
2♠ pas pas pas 
 
Met 5♥ (!) zo dood gelijk een pier voor onze 
zuiderbuurtjes, zijn wij handig een 
schoppencontractje gekomen. Scheur verliest vier 
slagen, zodat we zelfs een up hebben en een 
verdiende 90,80% scoren. 
 

 
 
Vandenblaeskaecke: “altijd weer dummy!” 
 
Als ik op spel 25 met een volle 16 punter gewoon 
met 1♣ open i.p.v. 1ZT komen onze tegenstrevers in 
3SA terecht. De leider kan aan 1 down niet ontkomen 
en we schrijven plus, waar alle ZT-openaars min 
schrijven…(95,10%). 
 
 
O/allen    
  ♠ AHB   
  ♥ HB3   
  ♦ B875   
  ♣ 954   
Vanden-
Scheurbuicke 

  Vanden-
Blaeskaecke 

♠ V873 ♠ 10652 
♥ A105 ♥ V9742 
♦ V42 ♦ H93 
♣ V72   

N

O

Z

W

 ♣ A 
    
  ♠ 94   
  ♥ 86   
  ♦ A106   
  ♣ HB10863   
 
 
W N O Z 
- - 2♣* pas 
2♠** 2ZT pas 3ZT 
pas pas pas  
 
* = zwak met de majeuren 
**= speel liever niet in harten 
 
 
De punten gaan direct weer terug over boord 
wanneer ik besluit een kleine schoppen te starten 
tegen dit biedverloop. Als noord de eerste slag 
schoppenmadame met de mijnheer  neemt en 
klaveren opspeelt, duik ik erin met het aasje en duw 
de ruitenmijnheer voor het hok. Deze truc lukt nog 
wel, want noord neemt direct het aas. Hij bukt echter 
een klaveren uit om de communicatie te bewaren en 
vergeet ook niet hartenmijnheer te leggen als Scheur 
die nakomt; 7,60% voor de moeite… 
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Z/NZ    
  ♠ AH854   
  ♥ 53   
  ♦ B3   
  ♣ H983   
Vanden-
Scheurbuicke 

  Vanden-
Blaeskaecke 

♠ V9 ♠ B107632 
♥ AHB6 ♥ 4 
♦ AV9872 ♦ 10 
♣ 6   

N

O

Z

W

 ♣ B10542 
    
  ♠ -   
  ♥ V109872   
  ♦ H654   
  ♣ AV7   
 
W N O Z 
- - - 1♥ 
2♦ dbl pas 2♥ 
3♦ 3♥ pas 4♥ 
dbl pas …pas pas 
 
 
Ik weet niet zeker of ik uit de dubbel moet lopen met 
mijn elf donkere kaarten. Blijven zitten is beter voor 
het partnership, dus doe ik dat maar. Scheur komt uit 
met ruitenaas en vervolgt de kleur (de dame). Mijn 
singleton troef wint deze slag. Ik vervolg schoppen, 
want daar vraagt Scheur om. De leider gooit een 
ruiten af op schoppenmijnheer en nog een op het 
aasje. Als hij troef van tafel speelt en ik beken niet, 
komt het dak naar onderen. Scheur speelt 
telkenmale ruiten in en de leider wordt troefkort. Vier 
plat gespeeld voor 1100. En ik wilde er nog wel 
uitlopen… 
 

 
 
Vandenscheurbuicke: “Ik dubbel niet voor één 
downslagje!” 

 
N/NZ Vandenscheurbuijcke 
  ♠ 63   
  ♥ 8543   
  ♦ H643   
  ♣ B75   
Leon Jacobs   Yke Smit 
♠ AHB9 ♠ V742 
♥ H106 ♥ AVB972 
♦ V98 ♦ 52 
♣ A84   

N

O

Z

W

 ♣ 3 
  Vandenblaeskaecke 
  ♠ 1085   
  ♥ -   
  ♦ AB107   
  ♣ HV10962   
 
W N O Z 
- pas 1♥ 3♣ 
Dbl pas 4♣ pas 
4♥ pas …4♠ pas 
…pas pas   
 
De Hollanders op de OW-plaatsen hebben een ietwat 
mistig biedverloop, waar een ruitencontrole zeker lijkt 
te ontbreken. Ik wil graag meer dan twee slagen (te 
lang geviertald) en mijn renonce harten kan 
misschien voor een verrassing zorgen. Ik leg daarom 
♣H op tafel en Yke ruikt zijn kans op 13 slagen. Hij 
neemt het aas en troeft een ♣, steekt over naar ♠A 
en troeft zijn laatste ♣. Nu incaseert hij ♠V en denkt 
even rustig na. Als ♠ tien vierde in zuid zit, mag hij de 
vrouw niet overnemen. Yke laat ♠V houden en steekt 
over naar ♥H. Althans, dit denkt hij! Ik troef de slag 
in, waarna wij ook nog drie ruitenslagen incasseren. 
Van 13 naar 9 slagen; Bob Hamman’s ‘compression 
play’ op zijn best. Dit grapje levert ons 92,30% op. 
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N/NZ Vandenscheurbuijcke 
  ♠ AV   
  ♥ B108   
  ♦ A82   
  ♣ V10832   
♠ 1052 ♠ H983 
♥ 93 ♥ HV4 
♦ B1076543 ♦ HV 
♣ 9   

N

O

Z

W

 ♣ B765 
  Vandenblaeskaecke 
  ♠ B764   
  ♥ A7652   
  ♦ 9   
  ♣ AH4   
 
W N O Z 
- 1♣ dbl 1♦* 
pas(!) 1♥** pas 4♥ 
pas pas pas  
 
* = 4+ ♥ 
** = 3 ♥ 
 
Na een transferbiedverloop wordt Scheur leider in 
4♥. Oost start met ♣ en Scheur neemt in dummy om 
een ♥ onderuit te spelen. De slag wordt via de boer 
voor madame. Oost komt ♣ na en als Scheur de 
mijnheer in dummy legt, ziet hij tot zijn afgrijzen dat 
west de slag troeft. Er komt schoppen na en nu 
speelt Scheur verder goed af; hij legt het aas, snijdt 
troef mijnheer eruit en geeft ♠H af. Daarna brengt hij 
oost in een zwarte kleurendwang. Oef, toch nog tien 
slagen. 
 
Z/OW Vandenscheurbuijcke 
  ♠ V1094   
  ♥ 8763   
  ♦ AB10   
  ♣ 108   
♠ HB7 ♠ A53 
♥ H ♥ B1042 
♦ 8765 ♦ V93 
♣ HB754   

N

O

Z

W

 ♣ AV3 
  Vandenblaeskaecke 
  ♠ 862   
  ♥ AV95   
  ♦ H42   
  ♣ 962   
 
W N O Z 
- - - 1ZT 
pas 2♣ pas 2♥ 
pas pas pas  
 
Op dit laatste spel laten de Hollanders mij 2♥ spelen, 
terwijl ze samen 24 punten hebben. West komt met 
ruiten uit, waardoor ik al een probleem minder heb. 

Als de slag via de boer en de madame voor de 
mijnheer wordt, leg ik eerst maar eens hartenaasje 
op tafel. Een troefslag moet ik toch verliezen, maar 
liever niet twee. Ik snijd schoppenboer er nog even 
uit en maak twee harten precies. Das maar goed ook 
want alle OW paren zijn downgegaan in 2/3 ZT. Het 
spel levert ons 94,40% op en een eerste plaats na 
twee zittingen. 
 
 
Uitslag na twee zittingen van 34 spellen: 

 
    1. Vandenblaeskaecke-Vandenscheurbuijcke 
 62,85% 
    2. Meijs-Ter Laare 60,80% 
    3. Cambre-Soontjens 59,23% 
    4. Engel-Verkammen 58,42% 
  16. Brantsma-Ritmeijer 55,76% 
  18. De Beer-Swidde 55,34% 
  41. Bruggemann-Willemsens 52,64% 
  53. Nocker-Swinkels 51,84% 
  61. Oosthoek-Ten Kate 51,00% 
100. Vander Gaast-Wesseling 48,12% 
123. Kruis-Timmer 44,67% 

 
  

 
 
Svend-Philipe Vandenscheurbuijcke (l) en Jean-
Marcelle Vandenblaeskaecke nemen met graagte 
de Belgische euro’s in ontvangst. 
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Door: Ed Franken 
Foto’s: Femke Hoogweg 
 

 
Van 19 juni tot 3 juli werd in  Malmö, Zweden het 
47ste Europese kampioenschap viertallen 
gespeeld. Bij het vorige EK in Salsomaggiore 
(Italië), 2002 werd het vrouwenteam Europees 
kampioen. Het team ging als koploper de laatste 
ronde in, maar werd toch nog ingehaald door 
gastland Zweden. Na een eerste lichte 
teleurstelling heerste uiteindelijk toch 
tevredenheid. Een zilveren medaille is toch een 
uitstekend resultaat. De vrouwen hebben de 
afgelopen 5 EK’s achtereenvolgens de 5de, 4de, 
2de, 1ste en 2de plaats behaald. Een prestatie waar 
je best een beetje trots op mag zijn.  
 
De 22 deelnemende landen spelen een halve 
competitie met wedstrijden van twintig spellen. Een 
plaats bij de eerste vijf landen geeft recht op 
deelname aan de Venice Cup, de beker die 
verbonden is aan het wereldkampioenschap voor 
vrouwenteams. Dit WK wordt volgend jaar oktober in 
Estoril, Portugal gehouden. Bij het verdedigen van 
onze EK-titel in Malmö zal het team vooral 
concurrentie ondervinden van Frankrijk, Engeland en 
Duitsland met Zweden en Oostenrijk als gevaarlijke 
outsiders.  
Vergeleken met de afgelopen kampioenschappen is 
het team op één plaats gewijzigd. Marijke van der 
Pas heeft eind vorig jaar haar interlandcarrière 
beëindigd. Bep Vriend speelt weer met Carla 
Arnolds. Dit paar behaalde in de begin jaren negentig 
grote internationale successen. Bep speelt haar 
vijftiende EK en Carla haar vierde. Wietske van Zwol 
speelt weer met Femke Hoogweg. Femke’s zoon 
Martin is inmiddels ruim acht maanden en verblijft in 
Malmö op de camping onder de zorgzame hoede van 
Femke’s ouders. Wietske speelt haar zesde EK en 
Femke doet voor de derde keer mee. Jet Pasman en 
Anneke Simons vieren in Malmö hun 25-jarig 

jubileum van hun partnership. Beiden spelen ze hun 
achtste EK. 
Ed Franken treedt weer op als captain en begeleidt 
het team samen met coach Chris Niemeijer. José 
Swart ondersteunt het team weer als fysiotherapeute. 
Het gezamenlijke doel van dit zeer ervaren team is: 
prolongatie van de titel, anders in ieder geval een 
medaille…. 
 
Valse start 
We beginnen tegen Spanje een land waar we het 
traditiegetrouw moeilijk mee hebben. 

 
“Spanje uit: altijd lastig!” 
 
Na het volgende biedverloop   
W N O Z 
  pas 1♦ 
2♠ 3SA pas 4SA 
pas 5♣ pas 6♦ 
pas pas pas  
 
mag Bep als west starten van 
♠ A 1 0 5 4 3 2 ♥ 10 6 4 ♦- ♣ A 5 4 3. 
Ze kiest begrijpelijkerwijs voor ♣A. 
 
 C. Viola   
  ♠ VB87   
  ♥ V5   
  ♦ A85   
  ♣ HV82   
Vriend   Arnolds 
♠ A105432 ♠ 96 
♥ 1064 ♥ AB83 
♦ - ♦ 63 
♣ A543   

N

O

Z

W

 ♣ B10976 
  M. Viola   
  ♠ H   
  ♥ H972   
  ♦ HVB109742   
  ♣ -   
 
De Spaanse zuid troeft, haalt de troeven, gooit ♠H 
weg op ♣H, een hartentje op ♣V en geeft alleen een 
harten af. Tevreden noteert ze 1370. Femke en 
Wietske halen 11 slagen in 3SA. Het spel kost 12 
imps en we verliezen met 10-20. 
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In de tweede ronde spelen we tegen aartsrivaal 
Duitsland op de vugraph. 

 
“Aartsrivaal,? Aber warum dan?” 
 
Na een conventioneel biedverloop mag Carla als 
noord  tegen 3SA starten van 
♠ H V  ♥ B 5 4  ♦ 10 8 6 4 ♣ 10 6 5 3.  
 
In de Ramazaal zien we dat Carla ♠V (Rusinow) op 
tafel legt en dat is midden in de roos. 
 
 Arnolds   
  ♠ HV   
  ♥ B54   
  ♦ 10864   
  ♣ 10653   
von Arnim   Auken 
♠ A875 ♠ B2 
♥ AV ♥ H982 
♦ B92 ♦ H53 
♣ AV72   

N

O

Z

W

 ♣ B984 
  Vriend   
  ♠ 109643   
  ♥ 10763   
  ♦ AV7   
  ♣ H   
 
Von Arnim neemt direct de eerste slag. Vanwege 
communicatieproblemen slaat ze ♣A waaronder ♣H 
valt. Ze kan nu acht slagen oprapen. Ze speelt 
voortijdig de dertiende harten omdat ze hoopt op een 
blokkade in schoppen waardoor de tegenpartij de 
negende slag in ruiten komt brengen. Ze gaat nu 
zelfs twee down. Aan de andere tafel start Nehmert 
(noord) tegen 3SA van Anneke Simons gewoon met 
♦4, de vierde van haar beste kleur. Reim (zuid) 
neemt ♦V en switcht naar schoppen. Anneke houdt 
de schoppen twee keer op waarna noord met ruiten 
vervolgt voor zuids aas en ruiten na voor oosts ♦H. 
De leider vervolgt met ♣4 via ♣H voor ♣A en haalt 
negen slagen. Winst 13 imps. Zoals zo vaak de 
laatste tijd winnen we ook nu weer van Duitsland. Dit 
keer met 19-11. 
 
Revanche 
Na een gemakkelijke 25-0 tegen het zwakke Faeröer 
treden we aan tegen het stugge Tsjechië. Jet en 
Anneke bieden een uitstekende 3SA. 

 
W /NZ Erdeova   
  ♠ 654   
  ♥ AH953   
  ♦ HB   
  ♣ B94   
Simons   Pasman 
♠ B ♠ AHV1083 
♥ VB7 ♥ 862 
♦ A9753 ♦ V8 
♣ A763   

N

O

Z

W

 ♣ V10 
  Hnatova   
  ♠ 972   
  ♥ 104    
  ♦ 10642   
  ♣ H852   
 
W N O Z 
Simons Erdeova Pasman Hnatova 
1♦ 1♥ 1♠ pas 
1SA pas 2♥ pas 
3♦ pas 3♠ pas 
3SA pas pas pas 
 
Noord start met ♥3 en dat is de negende slag. Met 
een andere start kan Anneke een klaveren- of een 
ruitenslag ontwikkelen. De Tsjechische oost aan de 
andere tafel zit in 4♠ waartegen Bep start met ♥10. 
Na ♥AH en ♥9 na van Carla krijgt Bep haar introever 
en ze vervolgt met ♦4. Het contract gaat kansloos 
één down. We winnen met 17-13 en hebben een 
beetje revanche genomen voor de nederlaag van het 
Nederlands elftal. 

 
 
Niemeijer: “Of we Puppet Stayman spelen? 
Tuurlijk niet!” 
 
Italië speelt weer met het team dat ons vorig jaar in 
Menton in de finale van het open EK versloeg. We 
winnen nipt met 16-14 maar hebben toch onze 
revanche en we zijn geklommen naar de vijfde 
plaats. 
Tegen Finland een doordachte actie van Anneke. Ze 
hoort haar linkerbuurvrouw openen met 2♦: zwak 
met minstens 4-4 in de majors. Jet past en rechts 
biedt 3♥ dat wordt uitgelegd als barrage. West weet 
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nu dat haar partner wat punten moet hebben, de 
nodige schoppen en biedt dus ….3SA.  
N/- Nurmi   
  ♠ B542   
  ♥ A1085   
  ♦ 1082   
  ♣ 65   
Simons   Pasman 
♠ 7 ♠ HV1086 
♥ VB93 ♥ 7 
♦ AHB5 ♦ 964 
♣ H1042   

N

O

Z

W

 ♣ A873 
  Suppula   
  ♠ A93   
  ♥ H642   
  ♦ V73   
  ♣ VB9   
 
W N O Z 
 2♦* pas 3♥ 
3SA pas pas pas 
* zwak met beide majors 
 
Noord start met ♥8 voor ♥H en harten na voor 
noords aas. Noord helpt een handje door harten in 
Anneke’s  B9 vork te spelen. Met een schoppenslag 
en een geslaagde snit op ♦V maakt ze negen 
slagen. Maar ook zonder hulp had ze haar contract 
zeker gemaakt. Aan de andere tafel opent Wietske 
als zuid 1♣, west pas, Femke noord 1♥, oost 1♠, 
zuid 2♥ waarna iedereen past. Femke gaat twee 
down maar het spel wint 7 imps. Uitslag 18-12.    
 
Morele overwinning 
In de 7de ronde spelen we tegen Engeland, een 
bekende tegenstander van vele jaren. Tenminste als 
we het Engelse team als een voortzetting 
beschouwen van het aloude Groot-Brittannië. Bep en 
Carla gaan op de vugraph spelen tegen Smith-
Dhondy, hun toppaar dat hier trouwens alle 
wedstrijden speelt. Na een 3♥ opening van zuid en 
pas, pas biedt Carla 4♠. 
 
Z/- Smith   
  ♠ H62   
  ♥ 95   
  ♦ AH87   
  ♣ 9654   
Vriend   Arnolds 
♠ V ♠ AB10975 
♥ H72 ♥ V  
♦ 109632 ♦ B 
♣ HV82   

N

O

Z

W

 ♣ AB1073 
  Dhondy   
  ♠ 843   
  ♥ AB108643   
  ♦ V54   
  ♣ -   

Zuid start met ♦4 voor ♦H en noord speelt ♦A na die 
oost troeft. Carla vervolgt met een kleine schoppen 
via ♠V voor ♠H. Noord legt  ♥5 op tafel voor zuids 
♥A die ♥3  naspeelt genomen met ♥H. Carla is bang 
voor een slecht troefzitsel en besluit niet met een 
harten introever maar met klaveren naar de hand te 
gaan. Zo krijgt zuid alsnog haar aftroever en is het 
contract één down. Later realiseert ze zich dat ze bij 
een 5-1 troefzitsel het contract toch niet kan maken. 
Noord zou in dat geval wel ruiten hebben 
nagespeeld. Aan de andere tafel opent Wietske als 
zuid eveneens met 3♥. Na pas, pas biedt Goldenfield 
(oost) 4♣ (non-leaping Michaels) waarmee ze 
minstens een 5-5 in de zwarte kleuren aangeeft. 
Brunner (west) verhoogt naar 5♣ en dat contract  
wordt gemaakt door de schoppen vrij te troeven. 
Verlies 10 imps. 
 

 
Femke Hoogweg en Carla Arnolds: moeders 
onder elkaar 
 
Na 17 spellen staan we met 14-35 achter maar de 
speelsters laten het hoofd niet hangen. Op spel 18 is 
de manche in de rode kleuren maakbaar evenals 
3SA gespeeld door west. Het is echter geen 
gemakkelijk spel en aan veel andere tafels zit men 
niet in een maakbaar contract. 
 
O/NZ Smith   
  ♠ AV105   
  ♥ 8752   
  ♦ H32   
  ♣ V5   
Vriend   Arnolds 
♠ H3 ♠ 6 
♥ H4 ♥ AV1093 
♦ AB874 ♦ V109 
♣ 10832   

N

O

Z

W

 ♣ AH76 
  Dhondy   
  ♠ B98742   
  ♥ B6   
  ♦ 65   
  ♣ B94   
 
W 
Vriend 

N 
Smith 

O 
Arnolds 

Z 
Dhondy 

  1♥ pas 
2♦ pas 3♣ pas 
3♠ doublet 4♦ pas 
4♥ pas pas pas 
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W 
Brunner 

N 
Hoogweg 

O 
Golden-
field 

Z 
van Zwol 

  1♥ pas 
2♦ pas 3♣ pas 
4♣ pas 4♦ pas 
4♥ pas 4♠ pas 
5♣ pas pas pas 
 
Na 3♣ heeft west een moeilijk bod. Bep’s 3♠ is te 
prefereren en pakt op dit spel veel beter uit. 5♣ is 
een hopeloos contract en Goldenfield was snel 
eentje down. Maar ook 4♥ is geen routineklus. De 
verdediging begint met twee rondjes schoppen. 
Wanneer Carla de tweede slag troeft en troef trekt 
gaat ze down wanneer ♦H fout zit en NZ 
schoppenslagen kunnen incasseren. Wanneer ze de 
ruitensnit neemt voordat ze troef trekt houdt noord 
♦H een keertje op en de leider is kansloos. Carla is 
echter op haar post en speelt in de tweede slag ♣6. 
Smith is machteloos, ze vervolgt met schoppen. 
Carla gooit weer een klavertje weg in haar hand en 
troeft in dummy. Ze incasseert ♥H, gaat naar ♣A, 
trekt troef en verliest alleen nog ♦H. Mooi gespeeld 
en 10 imps voor Nederland. In spel 19 krijgt Carla in 
6♥ nog een vriendelijke start en een vriendelijk 
vervolg. We hebben de hele wedstrijd achtergestaan 
maar halen toch nog een morele overwinning 37-35 
imps, oftewel 15-15.  
We staan nog steeds vijfde.  
 
Verjaardagscadeau 
We spelen vandaag tegen Kroatië en Polen. Bij het 
ontbijt beloven de meiden me twee overwinningen 
voor mijn verjaardag. 

 
Op het derde spel tegen Kroatië bieden Jet en 
Anneke een scherpe  6♥. 
Z/OW Pasman   
  ♠ AH4   
  ♥ H93   
  ♦ B32   
  ♣ 9865   
    
♠ B1075 ♠ 963 
♥ B6 ♥ 1052 
♦ H986 ♦ V1074 
♣ V102   

N

O

Z

W

 ♣ B43 
  Simons   
  ♠ V82   
  ♥ AV874   
  ♦ A5   
  ♣ AH7   
 

Omdat de klaveren 3-3 zitten gaat dit contract alleen 
maar down bij ruitenstart. De Kroatische west, u 
raadt het al, start met ♦6. Aan de andere tafel maakt 
NZ 3SA +3. Verlies 11 imps.   
Even later mag Jet, na ♠6 start,  3SA gaan spelen. 
(noord 1SA, zuid 3SA).  
 
Z/allen Pasman   
  ♠ B2   
  ♥ AB7   
  ♦ AB1072   
  ♣ A109   
Ruso   Matijevic 
♠ V985 ♠ A1063 
♥ 85432 ♥ H10 
♦ 43 ♦ H98 
♣ B2   

N

O

Z

W

 ♣ V654 
  Simons   
  ♠ H74   
  ♥ V96   
  ♦ V65   
  ♣ H873   
 
De eerste slag is voor ♠V, de tweede voor ♠A en de 
derde voor zuid’s ♠H (noord ♣10). ♦V is voor de 
heer van oost die ♠10 incasseert en vervolgt met 
ruiten. Jet incasseert haar ruiten en gooit in dummy 
♣3 en ♥V. Arme oost zit in dwang: ze moet ♥H sec 
zetten of haar klaveren afbreken. Mooi gespeeld van 
Jet maar haar Kroatische tegenstandster aan de 
andere tafel kopieert deze speelwijze nadat oost 
(Femke)  in de derde slag ♠10 deblokkeert. West 
(Wietske) komt nu aan slag met ♠9 . De leider neemt 
de nagespeelde harten met ♥A en ook Femke komt 
daarna in dwang. 
In laatste 10 spellen scoren we 56-2 waardoor we 
alsnog gemakkelijk winnen met 24-6. Tegen Polen 
halen we een regelmatige 17-13 overwinning. De 
meiden hebben woord gehouden, het 
verjaardagsdiner smaakt uitstekend en we zijn 
opgeklommen naar de derde plaats.  
We beginnen de vijfde dag tegen Oostenrijk en 
mogen weer op de vugraph spelen. Topspeelster 
Maria Erhart doet niet mee in het Oostenrijkse team 
wat de harmonie zeker ten goede komt. De ervaren 
speelsters Smederevac en Weigkricht spelen beiden 
met een jonge, talentvolle speelster alle wedstrijden. 
 

 
“Weigkricht: ouwetje” 
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Gelijk op het eerste spel bieden Carla en Bep een 
prima  6♣ dat eigenlijk in de verkeerde (noord) hand 
zit.  
N/- Arnolds   
  ♠ AV84   
  ♥ 64   
  ♦ 7   
  ♣ B109532   
Kriftner   Smederevac 
♠ 976 ♠ B1032 
♥ 1097532 ♥ AV8 
♦ VB10 ♦ H653 
♣ 6   

N

O

Z

W

 ♣ 84 
  Vriend   
  ♠ H5   
  ♥ HB   
  ♦ A9842   
  ♣ AHV7   
 
Smederevac start met ♥A en een kind kan verder de 
was doen. Aan de andere tafel komen NZ niet verder 
dan 5♣, winst 11 imps.  
 
Z/OW Arnolds   
  ♠ 106   
  ♥ H10653   
  ♦ H    
  ♣ VB1097   
Kriftner   Smederevac 
♠ HVB54 ♠ A932 
♥ V4 ♥ A8 
♦ 106 ♦ AB972 
♣ 8653   

N

O

Z

W

 ♣ H2 
  Vriend   
  ♠ 7   
  ♥ B972   
  ♦ V8543   
  ♣ A4   
 
 
W 
Kriftner 

N 
Arnolds 

O 
Smedere
vac  

Z 
Vriend 

   pas 
pas 2♥ doublet 3♥ 
3♠ pas 4♠ pas 
pas pas   
 
Carla start met ♣V via ♣H voor Bep’s ♣A. Die is 
even niet op kantoor en vervolgt met klaveren. Carla 
is nu ingegooid en onze hartenslag gaat verloren. 
West kan later de ruiten vrij troeven en de 
verliezende ♥V op ♦B parkeren. Verlies 12 imps. 

 
W/- Grümm   
  ♠ A86   
  ♥ HV84   
  ♦ AH632   
  ♣ 6   
van Zwol   Hoogweg 
♠ B4 ♠ HV10952 
♥ B93 ♥ 107 
♦ 10954 ♦ - 
♣ AB85   

N

O

Z

W

 ♣ H9742 
  Weigkricht   
  ♠ 73   
  ♥ A652   
  ♦ VB87   
  ♣ V103   
 
Noord opent met 1♥ (canapé), Femke biedt 4♠ 
waarna iedereen past. Zuid start met ♦V getroefd 
door oost. Femke speelt ♠2 genomen in noord met 
♠A. Noord vervolgt met ♥H en harten na voor zuids 
aas. NZ spelen een sterke klaveren (17+) dus Femke 
heeft kunnen ontdekken dat ♣V bij zuid moet zitten. 
Vol vertrouwen neemt ze een geslaagde snit op ♣V 
en maakt  haar contract. 
Bep en Carla hebben een iets andere kijk op het spel 
en komen zelfs in 6♥. Dit contract gaat 1 down maar 
we winnen 9 imps.  
Er volgen nog 9 washes en 3 swings van ca. 10 imps 
waarvan er twee in ons voordeel uitvallen. We zijn blij 
met de 17-13 overwinning. 
 
Curieuze verzaking 
Tegen Hongarije krijgen we te maken met een 
curieuze verzaking. 
W/- Pasman   
  ♠ A9   
  ♥ AH843   
  ♦ AV54   
  ♣ B8   
Csipka   Mezei 
♠ H63 ♠ B10875 
♥ V ♥ 2 
♦ H10972 ♦ B86 
♣ AV65   

N

O

Z

W

 ♣ 10742 
  Simons   
  ♠ V42   
  ♥ B10976 5   
  ♦ 3   
  ♣ H93   
 
W 
Csipka 

N 
Pasman 

O 
Mezei 

Z 
Simons 

1♦ doublet pas 2♥ 
pas 3♦ pas 4♥ 
pas 6♥ pas pas 
pas    
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Een torenhoog slam maar ach, soms werken de 
tegenstandsters een beetje mee! 
West komt uit met ♣A en speelt ♥V na voor ♥A in 
dummy. Terwijl Anneke haar verdere speelplan aan 
het maken is, legt oost ♠8 op tafel. De arbiter wordt 
er bij gehaald en verklaart ♠8 tot strafkaart die bij de 
eerste gelegenheid moet worden gespeeld. Nu kun je 
Anneke in zo’n geval wel om een boodschap sturen. 
Ze gaat naar ♣H in de hand en speelt ♠2, west ♠6, 
noord ♠9 en oost tandenknarsend ♠8. Anneke gaat 
verder met een cross-ruff en komt tot twaalf slagen. 
Ook hier geldt weer: “A good slam is a slam that 
makes”. Aan de andere tafel maakt de Hongaarse 
zuid in vier harten precies tien slagen. Deze 
gelukkige 11 imps dragen bij tot de 21-9 overwinning. 
We staan nog steeds derde maar binnen enkele  
VP’s van Zweden en Frankrijk. 
Op de zesde dag staan twee tegenstanders uit het 
hoge noorden op het programma. 
 
N/- Hoogweg   
  ♠ 8542   
  ♥ B6   
  ♦ A75   
  ♣ A752   
Nielsen   Sigurjonsdottir 
♠ 3 ♠ AB1096 
♥ HV10872 ♥ A53 
♦ 4 ♦ 1032 
♣ V10864   

N

O

Z

W

 ♣ 93 
  van Zwol   
  ♠ HV7   
  ♥ 94   
  ♦ HVB986   
  ♣ HB   
 
 
W 
Nielsen 

N 
Hoogweg 

O 
Sigurjons
dottir 

Z 
van Zwol 

 pas pas 1SA 
2♦* doublet 2♥ 3♦ 
pas 3♥ doublet pas 
pas 3SA pas pas 
pas    
*transfer 
 
Femke en Wietske hebben tegen IJsland een 
misverstand. Femke denkt dat zuid met haar pas na 
het doublet op 3♥ een halve stop aangeeft. West 
start met harten en OW rapen de eerste zeven 
slagen op. 
 
 
Aan de andere tafel hebben Jet en Anneke een 
zonniger kijk op het spel. 
 

W 
Simons 

N 
Ivarsdottir 

O 
Pasman 

Z 
Oskars-
dottir 

 pas pas 1♦ 
3♥ doublet 4♥ doublet 
pas pas pas  
 
Noord start met ♥6 voor ♥10 van de leider. Anneke 
speelt ♣4 voor zuids boer die met troef vervolgt. De 
volgende klaveren is voor zuids ♣H. Zuid incasseert 
♦H en west troeft de nagespeelde ruiten.  
Vervolgens troeft ze ♣A eruit en noteert  tevreden 
+590 oftewel 10 imps winst. We winnen met 23-7. De 
volgende wedstrijd tegen Noorwegen komen er nog 
eens 22 VP bij. We staan inmiddels op de eerste 
plaats alhoewel het Daily Bulletin door een verkeerde 
uitslag ons nog op de derde plaats heeft staan. 
Tegen het altijd lastige Israël bieden Femke en 
Wietske met behulp van de wereldconventie 
soepeltjes 6♠. Dit slam wordt aan veel tafels, 
waaronder het Nederlands open team, gemist. Zuid 
start met ♣B voor ♣A. Femke haalt de troeven, 
speelt de harten vrij en maakt 12 slagen. Aan de 
andere tafel zitten OW in de manche.   
 
N/allen Birman   
  ♠ 10   
  ♥ 753   
  ♦ A8   
  ♣ HV109542   
van Zwol   Hoogweg 
♠ VB542 ♠ AH863 
♥ VB9862 ♥ A  
♦ - ♦ H10973 
♣ A3   

N

O

Z

W

 ♣ 76 
  Levit-Porat   
  ♠ 97   
  ♥ H104   
  ♦ VB6542   
  ♣ B8   
 
W  
van 
Zwol 

N 
Birman 

O 
Hoogweg 

Z 
Levit-
Porat 

 3♣ 4♣* pas 
4♦** pas 4♠ pas 
6♠ pas pas pas 
• wereldconventie, 5♦ + 5♥ of ♠ 
** wat is je hoge kleur? 
 
Ondanks deze 13 imps lopen we tegen Israël onze 
tweede nederlaag op 10-20 maar met de 24-6 tegen 
Ierland scoren we op de zevende dag weer ruim 
boven het gemiddelde. 
De volgende dag halen we twee ruime 
overwinningen, tegen Schotland 20-10 en Libanon 
24-6. Ondanks onze hoge scores staan we nog 
derde want ook de concurrentie blijft ruim winnen.  
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Medailleverdeling 
Op de voorlaatste dag spelen we tegen nummer één 
Zweden en nummer twee Frankrijk. In deze 
wedstrijden gaan waarschijnlijk de medailles 
verdeeld worden. Jet en Anneke zijn met een 
uitstekend toernooi bezig en gaan vandaag beide 
wedstrijden spelen. 
In het tweede spel tegen Frankrijk bieden Jet en 
Anneke een mooie 7♦. 
 
O/NZ Cronier   
  ♠ B1064   
  ♥ 103   
  ♦ 4   
  ♣ H108752   
Simons   Pasman 
♠ 32 ♠ AV875 
♥ - ♥ AB6542 
♦ AHV98752 ♦ B3 
♣ A64   

N

O

Z

W

 ♣ - 
  Willard   
  ♠ H9    
  ♥ HV987   
  ♦ 106   
  ♣ VB93   
 
Cronier komt uit met ♥10. Anneke krijgt nu de kans 
om twee klaveren in de dummy te troeven en maakt 
haar contract. Alhoewel in het Daily Bulletin wordt 
geschreven over “a routine grand slam” gaat het 
contract down bij een troefstart. Aan de andere tafel 
bieden D’Ovidio-Gaviard 6♦ + 1. Winst 11 imps. 
Op de spellen vier en vijf  start Femke beide keren 
succesvol met haar singleton tegen een slam. Aan 
de andere tafel gebeurt bij Jet en Anneke op het ene 
slam hetzelfde maar op het andere spel bieden ze 
3SA +3. 
 
Op de laatste drie spellen scoren we 27 imps o.a. 
door deze 3SA. 
 
O/NZ Hoogweg   
  ♠ VB8   
  ♥ AHV3   
  ♦ H98   
  ♣ 985   
Gaviard   D’Ovidio 
♠ 1054 ♠ A97 
♥ B95 ♥ 1064 
♦ A642 ♦ V1053 
♣ H74   

N

O

Z

W

 ♣ B62 
  van Zwol   
  ♠ H632   
  ♥ 872   
  ♦ B7   
  ♣ AV103   
 
 

W 
Gaviard 

N 
Hoogweg

O 
D’Ovidio 

Z 
van Zwol 

  pas pas 
pas 1SA pas 2♣ 
pas 2♥ pas 3SA 
pas pas pas  
 
Oost start met ♦3 voor haar partner’s aas. Femke 
neemt de nagespeelde ruiten waarop D’Ovidio ♦10 
bijspeelt. Femke jaagt ♠A eruit, in de tweede ronde 
genomen door oost. D’Ovidio incasseert ♦V en 
speelt ♦5 voor ♦6! van west. Femke kan nu eerst de 
harten testen. Zitten deze niet rond dan heeft ze 
eventueel de klaverensnit nog achter de hand.  
Aan de andere tafel verdedigen Jet en Anneke beter. 
Jet start ook met ♦3 voor ♦A. Noord Cronier duikt de 
tweede ruiten en neemt de nagespeelde ♦5 met de 
heer. Ze speelt ook schoppen na. Jet neemt de 
tweede schoppenronde, incasseert ♦10 en speelt 
klaveren. Cronier moet nu direct beslissen of de 
harten 3-3 zitten of ♣H goed. Ze neemt de iets 
kansrijkere speelwijze door op ♣H te snijden en gaat 
down. Winst 12 imps en we winnen ruim met 22-8. 
De eerste horde is genomen. 
 
De belangrijke wedstrijd tegen Zweden spelen we 
weer voor de vugraph. Bep en Carla spelen in de 
open kamer en ze doen het niet goed. Na 12 spellen 
staan we 36-2 achter. Maar zoals het Daily Bulletin 
schrijft “this Dutch team is very resilient”, as the 
Swedish were about to discover”. Op spel 13 gaan 
de Zweedse vrouwen overboord door een slam te 
bieden met twee azen buitenboord. Ook spel 14 
levert op.  
 
O/- Grönkvist   
  ♠ 7   
  ♥ B1085   
  ♦ AB1072   
  ♣ 1064   
Vriend   Arnolds 
♠ A96 ♠ H104 
♥ V976432 ♥ A 
♦ 8 ♦ V43 
♣ AB   

N

O

Z

W

 ♣ H87532 
  Forsberg   
  ♠ VB8532   
  ♥ H   
  ♦ H965   
  ♣ V9   
 
W 
Vriend 

N 
Grönkvist

O 
Arnolds 

Z 
Forsberg 

  1♣ 1♠ 
doublet pas 1SA pas 
4♥ pas pas pas 
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Dit contract kan gewoon niet down. Bep wint de ♠7 
start in de hand, steekt over naar ♥A, waaronder ♥H 
valt en speelt een klaveren. Zuid speelt ♣V voor 
Bep’s ♣A. Ze incasseert ♥V en ♣B en speelt ♦8 na. 
De verdediging is kansloos: +420. 
 
W 
Berthea
u 

N 
Pasman 

O 
Midskog 

Z 
Simons 

  1♣ 1♠ 
2♥ pas pas 2♠ 
pas pas pas  
 
Door een vriendelijke verdediging gaat Anneke maar 
eentje down maar het is wel een winst van 9 imps. 
 
W/OW Pasman   
  ♠ AB1093   
  ♥ H2   
  ♦ AV4   
  ♣ V64   
Bertheau   Midskog 
♠ HV86 ♠ 7 
♥ AVB ♥ 986543 
♦ 10 ♦ B93 
♣ 109873   

N

O

Z

W

 ♣ AH5 
  Simons   
  ♠ 542   
  ♥ 107   
  ♦ H87652   
  ♣ B2   
 
 
W 
Bertheau 

N 
Pasman 

O 
Midskog 

Z 
Simons 

1♣ 1SA 2♥ 3♣* 
pas 3SA pas pas 
pas    
*3♣ = transfer  
 
Wanneer oost met harten start heeft dit contract geen 
kans, maar niet onredelijk begint ze met ♣A. Door de 
blokkade is het nu te laat om naar harten te switchen 
vandaar dat oost klaveren doorspeelt. Jet wint ♣V en 
begint aan de ruiten. Op de laatste ruiten zit west in 
dwang. Ze moet een kaart weggooien van ♠HV ♥A 
♦ - ♣ 93. Ze gooit een schoppen honneur weg en Jet 
maakt een niet ongelukkige +430. 
 
Aan de andere tafel opent Bep als west met 1♣, 
noord biedt 1♠ en Arolds 2♥. Carla mag dit spelen 
en maakt 9 slagen. Winst 11 imps. Op spel 18 en 19 
bieden Jet en Anneke 6♠ die allebei door de 
Zweedse vrouwen worden gemist. Het eerste slam is 
scherp maar wordt door Jet vakkundig thuisgebracht. 
In het tweede slam zijn ♠VB weg en kiest Anneke 
terecht voor een restricted choice.  
 

Z/OW Pasman   
  ♠ AH963   
  ♥ VB5   
  ♦ V107   
  ♣ A8   
Bertheau   Midskog 
♠ 52 ♠ VB 
♥ 962 ♥ 10743 
♦ 6543 ♦ AB92 
♣ 10743   

N

O

Z

W

 ♣ 952 
  Simons   
  ♠ 10874   
  ♥ AH8   
  ♦ H8   
  ♣ HVB6   
 
West start tegen 6♠ met ♥2 voor ♥V. Anneke 
incasseert ♠A, ziet ♠B vallen, gaat naar de hand met 
klaveren en laat ♠10 doorlopen. Het principe van de 
beperkte keuze werkt dit keer helaas niet. Wanneer 
de rook is opgetrokken staat er 47-47 op het 
scorebord. 
We staan eerste en gaan de laatste dag in met een 
voorsprong van 7 VP op Zweden en 8 VP op 
Frankrijk. 

Hoogste gemiddelde ooit 
We winnen de voorlaatste wedstrijd met 22-8 van 
Turkije maar Zweden haalt uit met 25-3 tegen 
Tsjechië. Frankrijk wint maar met 17-13 van Italië en 
is min of meer kansloos voor de titel.  
De laatste ronde spelen we tegen middenmoter 
Denemarken. Het wordt een stugge partij, 
halverwege staan we met 27-3 achter. Er komen nog 
wel wat punten terug o.a. door deze mooie 3SA van 
Wietske van Zwol  
 
 

 
 
Van Zwol:”zwaar getafeld maar toch wakker” 



Zilver is ook mooi 

Star Magazine nummer 54  pagina 17 

 
N/NZ Hoogweg   
  ♠ H9   
  ♥ B84   
  ♦ H832   
  ♣ AV75   
Rahelt   Farholt 
♠ AB632 ♠ 754 
♥ H106 ♥ V73 
♦ 5 ♦ B1074 
♣ H943   

N

O

Z

W

 ♣ 1062 
  van Zwol   
  ♠ V108   
  ♥ A952   
  ♦ AV96   
  ♣ B8   
 
W N O Z 
Rahelt Hoogweg Farholt van Zwol 
 1♦ pas 1♥ 
doublet redoublet* 1♠ 3SA 
pas pas pas  
* 3-krt harten 
 
West start met ♠3 die Wietske in de hand neemt met 
♠10. Ze vervolgt met ♣B via ♣H voor het aas. Na ♦H 
en ♦A ziet ze dat de ruiten 4-1 zitten en merkt ze dat 
west problemen heeft met afgooien. Om haar 
dreigende schoppenlengte in tact te houden kiest 
west voor ♥6. Zuid speelt nu ♥2 voor wests ♥H die 
met ♠2 vervolgt. Noord maakt ♠H. Wietske gaat in  

trance en speelt ♥B gedekt met ♥V waarmee ze ♥10 
van west pint met als resultaat 10 slagen. Aan de 
andere tafel opent noord met een zwakke SA. Carla 
start volstrekt normaal met ♦4 die loopt naar ♦8. De 
leider kan nu op haar gemak de negende slag in 
harten ontwikkelen. 
Een (grote) overwinning zit er niet in en we verliezen 
nipt met 14-16. Zweden haalt weer uit, nu met 25-5 
tegen Italië en wordt Europees kampioen. 

 
 
In 2001 werden we in Tenerife tweede met een 
gemiddelde van 18,0 VP, in 2002 eerste in 
Salsomaggiore met 18,4 en nu met ons hoogste 
gemiddelde ooit van 18,8 halen we de zilveren 
medaille. Frankrijk eindigt op de derde plaats. 
Na een eerste lichte teleurstelling zijn we er 
uiteindelijk toch blij mee. Het team heeft laten zien 
dat ze nog steeds bij de top behoort.  
 
Zilver met 18,8 VP’s gemiddeld! 

 

 
 
Vlnr: Anneke Simons, Jet Pasman, Wietske van Zwol, Femke Hoogweg, Bep Vriend en Carla Arnolds. Achter Bep 
gedeeltelijk zichtbaar; captain Ed Franken. 
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Door: Jules van Ogtrop 
 
Nu ik sinds lange tijd geen wedstrijden van 
betekenis meer speel, ben ik aangewezen op 
mijn geheugen om uit eigen ervaring iets 
lezenswaardigs op papier te zetten. Het is 
inmiddels zeker twintig jaar geleden dat ik voor 
het laatst deelnam aan het toernooi in Juan – les 
– Pins. De laatste jaren van mijn aanwezigheid 
aldaar liet ik het individuele toernooi schieten 
hoewel ik het ooit als een vermakelijke tombola 
beschouwde. 
 

 
 
“Juan les Pins” 
 
Toen het een keer goot van de regen en ik niets 
beters te doen had, ben ik nog eens binnen 
gaan kijken. Het gezelschap was net als vroeger 
een mengsel van toernooitijgers en willige 
slachtoffers meestal bejaarde dames en heren. 
Lukraak ben ik gaan zitten achter een keurig 
meneertje op leeftijd gekleed in een modieus 
jasje met een prachtige zijden das. Meteen het 
eerste spel mocht ik zijn behendig afspel 
bewonderen. 

 
Z / -    
  ♠ 74   
  ♥ 82   
  ♦ HV942   
  ♣ H432   
    
♠ 983 ♠ 65 
♥ 3 ♥ AVB1094 
♦ 87653 ♦ AB10 
♣ VB108   

N

O

Z

W

 ♣ 95 
  Mijnheer    
  ♠ AHVB102   
  ♥ H765   
  ♦ -   
  ♣ A76   
 
W N O Z 
- - - 1♠ 
pas 1SA 2♥ 3♠ 
pas 4♠ Allen pas  
 
West startte met zijn singleton harten. Oost nam 
met ♥A en speelde ♥V terug. De ♥H werd 
getroefd waarna west vervolgde met ♣V 
genomen in eigen hand. Onze hoofdpersoon 
mompelde iets van “leven en laten leven” en 
speelde harten na die west voortroefde met ♠8. 
De volgende ♣B werd op tafel genomen. ♦H 
gedekt met ♦A werd in de hand getroefd. Na 
troef aas en een harten getroefd op tafel ging 
een klaveren op ♦V weg. Contract gemaakt. 
Merkwaardig genoeg waren slechts enkele 
zuidspelers daarin geslaagd.  
 
De tegenstanders hadden danig de pest in en 
probeerden met agressieve middelen de boel in 
de war te sturen.  
 
W / NZ    
  ♠ 763   
  ♥ V   
  ♦ H1042   
  ♣ AV1092   
    
♠ 5 ♠ B109 
♥ HB9873 ♥ 10 
♦ 86 ♦ AVB953 
♣ 6543   

N

O

Z

W

 ♣ B87 
  Mijnheer   
  ♠ AHV842   
  ♥ A6542   
  ♦ 7   
  ♣ H   
 
W N O Z 
2♥ pas 3♦ 3♠ 
pas 4♠ Allen pas  
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West kwam uit met ♦8 gedekt met de 10 voor de 
B. Oost kwam terug met ♥10 voor ♥A van onze 
held. Deze trok drie keer troef en nam toen ♣H 
met ♣A op tafel over. Op ♣V gooide hij een 
harten weg en dat deed hij ook op ♣10 genomen 
met ♣B van oost. Deze mocht de nagespeelde 
♦A houden en weer ging een harten weg. Oost 
kon alleen ruiten terug brengen voor ♦H op tafel 
en daarop verdween zuids laatste harten. Ons 
meneertje draaide zich naar mij om en merkte 
lachend op: “Dat was gemakkelijk met zo’n 
zwakke twee links van mij”. Op de scorekaart 
was het een slechts met een enkeling gedeelde 
top. Zonder tegenbiedingen had zuid meestal 
♣H gedeblokkeerd en daarna geprobeerd een 
harten op tafel in te troeven. 
 
De volgende ronde moest onze held aantreden 
tegen Paul Chemla, bijgenaamd Paul le terrible. 
Paul had als partner een bloedmooie maar ook 
bloednerveuze jongedame, terwijl onze mijnheer 
het moest doen met een vriendelijk oud dametje 
die hij als een ware charmeur met een buiging 
en een handkus had begroet.  
 

 
 
Chemla: “vervelend mannetje” 
 
Op de zuidplaats kreeg hij in handen:  
♠ 106543  ♥HV10  ♦6  ♣H653  
en hij zag het volgende biedverloop: 
 
W N O Z 
- pas 2♣ pas 
2♥ pas 3♦ pas 
3SA pas 4SA pas 
5♦ pas 7♦ Allen pas 
 
Hij startte met ♥H en de volgende dummy kwam 
open: 
♠V87  ♥A9876  ♦109  ♣V42 
Het bleek dat de westspeelster  in haar zenuwen 
een vergissing had begaan. Volgens het franse 
systeem beloofde 2♥ als antwoord op 2♣ 
mancheforcing ♥A. 4SA daarna vroeg naar de 
heren, maar de jongedame had met 5♦ haar ♥A 
nog eens aangegeven. Natuurlijk piekerde Paul 
er niet over om zijn zwakke partner de hand in 
SA te laten spelen en daarom had hij het spel 
met 7♦ naar zich toegetrokken. 

De ♥H werd op tafel genomen. Noord speelde 
♥2 bij en Paul ♥B. Nu volgde in een razend 
tempo zeven ruiten waarbij Paul bleek te 
beschikken over ♦AHVB532. Op tafel gingen alle 
harten weg en een klaveren. Paul speelde nu ♠A 
en ♠H. Op de volgende ♠B moest onze mijnheer 
kiezen uit: 
♠-  ♥V  ♦-  ♣H6  
terwijl op tafel lag:  
♠V  ♥-  ♦-  ♣V5.  
Hij twijfelde geen moment en zette ♣H sec, 
terwijl hij ♥V behield. Dat was de juiste keus. 
Paul had nog ♣A sec en de zorgvuldig 
gecamoufleerde ♥5. Het compliment van zijn 
partner wuifde ons heertje minzaam weg. “De 
juiste oplossing vond ik door uw voortreffelijk 
tegenspel”, zei hij vleiend tegen zijn partner. “In 
de eerste slag speelde u correct ♥2 en toen wist 
ik dat u een driekaart harten had. Bovendien als 
Paul een singleton harten zou hebben gehad, 
kon hij het contract altijd maken door de harten 
vrij te troeven. Met ♦10 en 9 en ♠V zijn er in de 
dummy voldoende rentree’s.” 
Toen de scorekaart open ging bleek 6SA in de 
westhand steeds met een overslag gemaakt. Bij 
de normale klaveruitkomst belandt zuid 
automatisch in een klaveren-harten dwang. De 
volledige kaartverdeling is namelijk: 
 
N / OW    
  ♠ 92   
  ♥ 432   
  ♦ 874   
  ♣ B10987   
   Paul Chemla 
♠ V87 ♠ AHB 
♥ A9876 ♥ B5 
♦ 109 ♦ AHVB532 
♣ V42   

N

O

Z

W

 ♣ A 
  Mijnheer   
  ♠ 106543   
  ♥ HV10   
  ♦ 6   
  ♣ H653   
 
Paul was behoorlijk in zijn wiek geschoten en 
haalde bij het volgende spel zijn gram. 
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“Een klap van de wiek?” 
 
 
O / Allen    
  ♠ A8742   
  ♥ AHVB4   
  ♦ -   
  ♣ AHV   
   Paul Chemla 
♠ - ♠ VB109 
♥ 1082 ♥ 65 
♦ H8752 ♦ 10643 
♣ 109765   

N

O

Z

W

 ♣ 432 
  Mijnheer   
  ♠ H653   
  ♥ 973   
  ♦ AVB9   
  ♣ B8   
 
W N O Z 
- - pas pas 
pas 2♣ pas 2SA 
pas 3♠ pas 4♠ 
pas 6♠ dbl 6SA 
pas pas dbl Allen pas 

 
De uitkomst was ♣10 voor ♣V op tafel. Onze 
vriend begreep dat Pauls doublet gebaseerd 
was op het bezit van alle uitstaande schoppen 
en dat hij dus terecht was uitgestapt. Het doublet 
op 6SA leek meer op een kift-doublet en daar 
trok hij zich weinig van aan. Hij begon met 
vijfmaal harten waarop hijzelf twee schoppen 
weggooide. Paul kon nog twee klaveren missen 
maar moest toen afstand doen van een kostbare 
ruiten want zijn schoppen moest hij intact laten. 
Onze leider stak over naar ♠H en constateerde 
met tevredenheid het renonceren van west . Hij 
speelde ♦A en ♦V en gooide daarop ♣A en ♣H. 
West nam met ♦H en kwam klaveren terug voor 
♣B. Onder ♦B van zuid viel ♦10 van Paul en het 
contract was gemaakt voor een volle zaaltop.  
Ik had genoeg gezien en bij enkele franse 
spelers ging ik informeren naar de antecedenten 
van onze held. Dat gaf aanleiding tot de nodige 
hilariteit. Hij bleek elke middag te vinden in het 
bridgehome van Antibes alwaar hij in zijn 
levensonderhoud voorzag door vermogende 
dames op leeftijd een poot uit te draaien. Bij 
voorkeur koos hij daarvoor dames met een 
respectabele borstomvang die moeite hadden de 
kaarten bij zich te houden.  
 

 
 
Chemla: “kaarten voor je houden!” 
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De 47e Europese Bridgekampioenschappen voor 
landenteams werden van 20 juni tot en met 3 juli j.l. 
gehouden in Malmö (Zweden).  

Belangrijkste medaillekandidaten hierbij waren 
titelverdediger Italië, Polen en Zweden. Team Oranje 
mikte op een plaats bij de eerste vijf, die recht geeft 
op deelname aan het WK in 2005. Het Nederlands 
open team, dat in 1993 de Bermuda Bowl won, wist 
zich sinds 1995 niet meer voor het WK te 
kwalificeren. Nederland miste deze kwalificatie op 
een haar. Starspeler en teammanager van het open 
team, Toine van Hoof,  schreef dit verslag over zes 
linke drie sanscontracten. De foto’s van de spelers 
van het open team zijn van Peter van der Linden. 

 
Teammanager Toine van Hoof 
 
 
 

 
Bauke Muller: “Befaamde denkpauze” 
 

Nederland – Polen  
Spel 24.3 De Wijs   
 Z/OW ♠ H93   
  ♥ A976   
  ♦ 102   
  ♣ A976   
Puczynski   Chmurski 
♠ B54 ♠ AV876 
♥ VB10853 ♥ 4 
♦ 875 ♦ HB94 
♣ H   

N

O

Z

W

 ♣ 1052 
  Muller   
  ♠ 102   
  ♥ H2   
  ♦ AV63   
  ♣ VB843   
 
W N O Z 
   1 ♣ 
1 ♥ 2 ♥ pas 2SA 
pas 3SA pas pas 
pas    
 
De Pool Mariusz Puczynski startte met ♥V. Bauke 
Muller nam in de hand met ♥H en speelde ♣B voor. 
Puczynski legde de heer, nadat hij even in zijn kaart 
gezocht had. Dat was Muller niet ontgaan. Hij 
vervolgde dan ook met ♣6 en liet die uitlopen. Die 
horde was genomen. 
 

 
Puczynski: “Op zoek naar ♣H” 
 
Muller incasseerde nog drie slagen in klaveren en 
telde nu acht vaste slagen. De negende kon ♠H of 
♦V zijn. De kans was groot dat west, die kwetsbaar 
in de bieding was gekomen, ♠A had. Muller speelde 
daarom schoppen naar de heer en zag oost nemen 
met ♠A. Deze vervolgde met ♦B. Muller legde a 
tempo klein. Oost kon niet zien dat er nog drie 
schoppenslagen te maken waren (hij had op de 
klaveren een schoppen en een ruiten afgegooid) en 
speelde ♦9 na. Muller nam een van zijn befaamde 
denkpauzes. Links had hij ♦7, ♦8 en ♦5 zien 
bijgooien. Zo zou de Pool (laag=aan) van ♦H875 
waarschijnlijk niet hebben bijgegooid. Daarom legde 
Muller uiteindelijk ♦V. Hij maakte toen ook nog ♦6 
voor de overslag. 
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W N O Z 
   pas 
pas 1 ♣ 1 ♠ 2 ♠ 
pas 2SA pas 3SA 
pas pas pas  
  
Aan de andere tafel startte Louk Verhees tegen 3SA 
van noord met een kleine schoppen. De leider 
maakte ♠H, stak over naar ♥H en speelde ♣V voor 
de heer en het aas. Toen hij doorging met een 
klaveren naar de boer was hij één down: 10 imps 
voor Nederland. 
 
 

 
 
 
Simon de Wijs: “misversans” 
 
 Nederland - Litouwen  
Spel 32.13 Muller   
 W/allen ♠ A7532   
  ♥ B   
  ♦ 852   
  ♣ HV73   
Tyla   Babickas 
♠ HV96 ♠ 108 
♥ V865 ♥ A9742 
♦ 9 ♦ A10743 
♣ B954   

N

O

Z

W

 ♣ 2 
  De Wijs   
  ♠ B4   
  ♥ H103   
  ♦ HVB6   
  ♣ A1086   
 
W N O Z 
pas pas pas 1 ♣ 
pas 1 ♠ pas 1SA 
pas 2 ♣ pas 2SA 
pas 3SA pas pas 
pas    
 

Simon de Wijs kwam door een misverstand (hij had 
op 2♣ verplicht 2♦ moeten bieden) in een veel te 
hoge 3SA. West startte met ♥5. Oost nam ♥A en 
speelde ♥9 terug voor de 10 en de vrouw. West kon 
de hartenpositie niet lezen en was bang dat zuid nog 
♥H-7 over had. Hij switchte daarom naar ♠H. De 
Wijs nam enigszins opgelucht ♠A, maar nog steeds 
was het contract kansloos. Toen hij met ruiten van 
tafel vervolgde stapte oost, geagiteerd dat zijn 
partner geen harten had doorgespeeld, op met ♦A 
en vuurde een harten terug. De Wijs nam ♥H en 
dacht even thuis te zijn met een schoppen, een 
harten, drie ruiten en vier klaveren. Toen hij klaveren 
naar de heer en ♣V had gespeeld, leek hij weer 
down te zijn maar een eindspel bracht redding. Zuid 
incasseerde zijn drie ruitenslagen. West moest ♠V 
vasthouden en ♣B9. De Wijs speelde nu ♠B en west 
mocht de laatste twee slagen naar ♣A10 brengen: 
+600. 
Aan de andere tafel maakte Jan Jansma als oost 3♥ 
voor +140: 12 imps voor Nederland. 
 

 
Louk Verhees: “eenvoudige ingooi” 
 
Nederland - Zwitserland 
Spel 3.11 Jansma   
 N/- ♠ A962   
  ♥ HB3   
  ♦ B942   
  ♣ 105   
Abouchanab   Sasselli 
♠ B853 ♠ V7 
♥ AV84 ♥ 652 
♦ V53 ♦ 7 
♣ V4   

N

O

Z

W

 ♣ H987632 
  Verhees   
  ♠ H104   
  ♥ 1097   
  ♦ AH1086   
  ♣ AB   
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W N O Z 
 pas pas 1SA 
pas 2 ♣ dbl pas 
pas redbl pas 2 ♦ 
pas 2SA pas 3SA 
pas pas pas  
 
De vooruitzichten voor Louk Verhees waren niet best 
toen west met ♣V startte, gedoken, en klaveren 
doorspeelde. Verhees sloeg ♦AH en speelde ruiten 
door voor west (in noord ♦B gedeblokkeerd). Deze 
speelde listig een kleine harten na. Verhees had het 
contract nu meteen kunnen maken door ♥3 of ♥B te 
leggen maar zette ♥H. Nu volgden twee rondjes 
ruiten en ontstond het volgende eindspel: 
 
 N/- ♠ A96   
  ♥ B3   
  ♦ -   
  ♣ -   
♠ B85 ♠ V7 
♥ AV ♥ - 
♦ - ♦ - 
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ 987 
  ♠ H104   
  ♥ 109   
  ♦ -   
  ♣ -   
 
Harten na was voor west. Deze mocht nog ♥A 
maken maar moest daarna schoppen inspelen. Hij 
speelde ♠5 voor de vrouw en de heer. Verhees 
sneed nu op ♠B en had zijn negen slagen: +400. 
Aan de andere tafel ging Huub Bertens als oost één 
down in 3♣: 8 imps voor Nederland. 
 
 
 

 
 
Jan Jansma: “ouwerwets biedverloop” 

Nederland - Zweden 
Spel 2.7 Verhees   
 Z/allen ♠ H5   
  ♥ B87   
  ♦ B63   
  ♣ VB542   
Sylvan   Sundelin 
♠ VB93 ♠ 10862 
♥ V953 ♥ A102 
♦ V542 ♦ H987 
♣ H   

N

O

Z

W

 ♣ 63 
  Jansma   
  ♠ A74   
  ♥ H64   
  ♦ A10   
  ♣ A10987   
 
W N O Z 
   1SA 
pas 2SA pas 3SA 
pas pas pas  
 
Na dit wat ouderwets aandoende biedverloop mocht 
Jan Jansma aan de slag in zijn favoriete 
eindcontract. Hij nam de uitkomst van ♠V met de 
heer op tafel en liet ♣V doorlopen. Die verloor aan de 
secce heer. West speelde ♠9 na, gedoken en ♠3 
voor het aas. Meer dan zeven slagen leek Jansma 
niet te gaan halen maar het afspelen van een lange 
kleur deed weer wonderen. Op ♣A deed west ♥3 
weg en op de volgende klaveren liet oost ♥2 gaan. 
Jansma zag vervolgens west nog ♥5 en ♥9 afgooien. 
Hij was op tafel en liet ♥B voorspelen. Bij oost kwam 
♥10. Jansma twijfelde niet en zette ♥H, waaronder 
bij west de vrouw viel. Harten na was voor het aas 
van oost. De verdediging mocht nog een schoppen 
maken maar de rest was voor zuid: +600. 
Aan de andere tafel volstond het Zweedse NZ-paar 
met 1SA en dat werd precies gemaakt: 11 imps voor 
Nederland. 



Zes linke drie-sansjes 

Star Magazine nummer 54  pagina 24 

 

 
Huub Bertens: “Gunstig zitsel” 
 
Nederland - Roemenië 
Spel 28.3 Bakkeren   
 O/NZ ♠ HV7   
  ♥ V6   
  ♦ AH54   
  ♣ 7642   
Ghigheci   Bricin 
♠ 982 ♠ 653 
♥ AB975 ♥ 83 
♦ V86 ♦ 10973 
♣ V8   

N

O

Z

W

 ♣ AHB3 
  Bertens   
  ♠ AB104   
  ♥ H1042   
  ♦ B2   
  ♣ 1095   
 

 
Rekenend op een gunstig zitsel in schoppen sprong 
Huub Bertens naar 2SA en daar deed Ton Bakkeren 
er nog eentje bij.  
De start was ♠9 en ♠HV in dummy was een 
behoorlijke tegenvaller. De leider leek onmogelijk 
meer dan zeven slagen te kunnen halen, maar 
Bertens ging opgewekt aan de slag. Hij nam met ♠V 
en speelde klaveren van tafel. Oost stapte op met 
♣H (bij west viel de 8) om met ♥8 te vervolgen. Zuid 
legde klein en zag west ♥A pakken. Dat was nog 
maar één down. Bertens nam de schoppennakomst 
in de hand met ♠B, stak over naar ♥V en speelde 
weer een onschuldig klavertje. Oost was er nog 
steeds van overtuigd dat ♣V bij zuid zat en zette het 
aas. Toen hieronder bij west de vrouw viel, 
ontwikkelde Bertens ♣7 als negende slag: plus 600. 
Aan de andere tafel maakte het Roemeense NZ-paar 
2♠: 10 imps voor Nederland. 
 

 
Ton Bakkeren: “duiken in twee handen” 
 
Nederland – België 
Spel 30.8 Bertens   
 W/- ♠ H10   
  ♥ V94   
  ♦ A63   
  ♣ B8532   
A. Labaere   V. Labaere 
♠ AV84 ♠ B93 
♥ B10 ♥ H865 
♦ 874 ♦ V10952 
♣ V974   

N

O

Z

W

 ♣ 6 
  Bakkeren   
  ♠ 7652   
  ♥ A732   
  ♦ HB   
  ♣ AH10   
 
W N O Z 
pas pas pas 1SA 
pas 3SA allen pas  
    
Alain Labaere vond de goede start van een kleine 
schoppen. Ton Bakkeren nam ♠H en speelde een 
klaveren naar de 10 voor de vrouw. West 
incasseerde ♠A, waarop Valérie Labaere ♠B 
bijspeelde. West vertrouwde er niet op dat zijn 
partner ook ♠9 had en switchte naar ♥B. Bakkeren 
legde klein op tafel en dook ook in de hand. West 
had het contract nu down kunnen spelen maar 
vervolgde met klaveren. Meer had Bakkeren niet 
nodig. Hij nam ♣H, incasseerde ♣A en ♦H, en 
speelde ♦B naar het aas. Op ♣B en ♣8 deed oost 
twee harten weg zodat op de volgende harten de 
heer verscheen en ♥V de negende slag werd. Als 
oost de harten had vastgehouden, zou Bakkeren ♥V 
hebben voorgespeeld om daarmee ♥10 te pinnen: 
+400. 
Aan de andere tafel dezelfde bieding en hetzelfde 
spelverloop. Hier nam de leider echter in slag 4 de 
nagespeelde ♥B met het aas. Hij vervolgde na ♣AH 
met harten voor de 10, de vrouw en de heer. Muller 
speelde ♠9 na voor de vrouw van De Wijs die met 
♠8 de downslag incasseerde: 10 imps voor 
Nederland.  

W N O Z 
  pas pas 
1 ♥ dbl 1 ♠ (?) 2SA 
pas 3SA pas pas 
pas    
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Slot van het verslag van de ongelijke strijd van 
een Nederlandse janker tegen de listen en lagen 

van Vrouwe Fortuna. 
 
Door: Peter van der Linden 

 

 
 
“De Janker: tranen genoeg” 
 
Derde aflevering: Kopje onder tegen beginners 
Nóg twee Rueful Rabbits 
 
 
Inmiddels kruisen twee nieuwe bedreigingen ons 
pad: twee dames vers van de beginnerscursus: 
 
 
W / - Beginnersdame 1  
  ♠ AH8   
  ♥ H72   
  ♦ AH1054   
  ♣ 97   
   de Janker 
♠ V43 ♠ 1072 
♥ V10983 ♥ 6 
♦ 872 ♦ 93 
♣ H2   

N

O

Z

W

 ♣ AB108654 
  Beginnersdame 2  
  ♠ B965   
  ♥ AB54   
  ♦ VB6   
  ♣ V3   
 
 
W N O Z 
pas 1♦ 3♣ 3♠ 
pas 4♠ Allen pas  
 
 
Dit kan niet down: zo gauw de leider aan slag is, 
speelt ze ♠AH en schoppen na. Die kleur zit gewoon 
3-3 (!) en zuid schrijft +420.  
De scorekaart zal de lezer niet verbazen, maar noord 
wel: ‘Hee, dat is gek, ze zijn allemaal drie down in 
3SA!’ 
De dames begrijpen dat ze niet goed hebben 
geboden en vragen aan mij (Gods merkwaardige 
gevoel voor humor weer) hoe het wel moet. 

 
 
God: “wie riep mij daar?” 
 
Deze keer kan ik mijn standaard ‘nou, aan de 
scorekaart te zien, hebben jullie het prima gedaan...’ 
niet van stal halen. Ernstig knikkend zijn ze het met 
me eens dat noord 1SA moet openen (‘verdorie, dat 
vergeet ik nou altijd’, zegt noord schuldbewust) en 
zuid dan na Stayman 3SA biedt (‘oost biedt over 1SA 
vermoedelijk niet 3♣, dat is immers aan de andere 
tafels ook niet gebeurd’, zeg ik schijnheilig). En ook 
dat zuid in het gegeven biedverloop maar het beste 
3♥ kan bieden (‘o ja, laagste vierkaart eerst’, weet 
zuid weer), dan kan noord als ze een vierkaart 
schoppen heeft nog 3♠ bieden en komen beide hoge 
kleuren in beeld.  
Wat? Nee, het negatief doublet hebben ze nog niet 
gehad. Dat noord dan 3♥ naar 4♥ verhoogt en dat 
dat er toevallig niet in zit en 4♠ wel, ach, dat is het 
spel... 
Toegegeven, de Wereld Jankbond zou dit spel als 
inzending afkeuren: preëmptief bieden tegen 
beginners is immers onverstandig, die verongelukken 
vanzelf wel. 
 
Ons volgende contract vereist veel meer dan een 3-2 
zitsel (ja, we tarten het noodlot) in troef.  
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O / NZ de Janker   
  ♠ A85   
  ♥ H7   
  ♦ AV10842   
  ♣ A6   
Beginnersdame 1  Beginnersdame 2
♠ B643 ♠ H 
♥ A10843 ♥ VB2 
♦ 7 ♦ B53 
♣ B92   

N

O

Z

W

 ♣ HV10875 
     
  ♠ V10972   
  ♥ 965   
  ♦ H96   
  ♣ 43   
 
 
W N O Z 
- - 1♣ Pas 
1♥ 1SA* pas 3♠** 
pas 4♠*** Allen pas  
 
*   natuurlijk, maar maat alerteert en legt het uit als 
schoppen-ruiten! 
**  als 1SA natuurlijk is: vijfkaart (kennelijk een 
slechte, zuid heeft niet met 1♠ gevolgd), invite (!): we 
spelen geen transfers; als 1SA 5-5 schoppen-ruiten 
is: minstens driekaart, invite 
*** ik moet nu bieden alsof maat mijn 1SA wél als 
natuurlijk heeft opgevat maar weet, na zijn verkeerde 
uitleg, dat we nu misschien in een 3-3 fit zitten 
 
Eindelijk mazzel: maat heeft een vijfkaart schoppen, 
♥A zit voor en of west nou met haar singleton ruiten 
uitkomt (♦A, ♠A oeps, ♠8 laten razen), braaf 
klaveren start (♣A, ♠A oeps) of zelfs ♥A op tafel legt: 
dit is dicht! 
Té weinig weet ik van de listen en lagen van Vrouwe 
Fortuna: west (de tweede vrouwelijke Rueful Rabbit?) 
verzint de diabolische start van een kleine schoppen.  
 

 
 
“kleine schoppen” 
 
Mijn maat legt vrij automatisch een kleintje (wie had 
dat niet gedaan?), oost maakt ♠H, switcht naar ♣H 
en het contract is overleden. 
‘Hebben we het goed verdedigd?’ vraagt 
Beginnersdame 1 leergierig. 
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Door: Jules van Ogtrop 
 
“Hoe heb je gespeeld?,” vroeg Annie toen ik diep in 
de nacht van mijn wekelijkse bridgepartij thuis kwam. 
“Niet slecht, maar het zat weer niet mee. De 
computer begrijpt mij niet.” Tevreden met mijzelf 
maar niet met mijn noodlot viel ik in een diepe slaap. 
De volgende ochtend tijdens het ontbijt bij het 
doorkijken van de spelverdelingen werd ik met mijn 
neus keihard op de feiten gedrukt.  
Parentelling en dus overslagen zijn belangrijk. 
 
 

 
 
Annie:...Hmm, het zat niet mee? 
 
W/ OW 
♠ A742 
♥ 4 
♦ VB43 
♣ AH43 
  

  

N

O

Z

W

 
Auteur 
♠ VB1093 
♥ B92 
♦ H2 
♣ 972 
 
W N O Z 
1♥ dbl 2♥ 2♠ 
3♥ 3♠ pas 4♠ 
Allen pas    
 
West kwam uit met ♥A en speelde ♠8 na. Ik had mijn 
troeven op tafel hard nodig en daarom pakte ik de 
slag meteen met ♠A, de kleine kans meenemend dat 
oost ♠H sec had. Dat was niet het geval. Ruiten na 
voor ♦H, want ik moest later een verliezende 
klaveren kwijt op een hoge ruiten. Mijn ♦H hield en ik 
troefde een harten op tafel. ♦V werd door oost 
genomen met ♦A. Troef heer en troef na zorgde 
ervoor dat ik met een verliezende harten of klaveren 
bleef zitten. Ik was één down. De verdeling bij OW 
was: 

 
♠ 8 ♠ H65 
♥ AHV1073 ♥ 865 
♦ 965 ♦ A1087 
♣ VB5   

N

O

Z

W

 ♣ 1086 
 
Wat zou er gebeurd zijn als ik in de tweede slag ♠8 
had laten doorlopen naar ♠H van oost? De terug te 
spelen troef had ik in mijn eigen hand genomen en 
een harten op tafel getroefd. Ruiten na en als oost 
opstapt en troef naspeelt, zou ik later op de hoge 
ruiten twee verliezers kwijt kunnen. Laat oost de slag 
lopen dan troef ik nog een harten op tafel. Contract 
gemaakt. 
 
Een aangetrokken manche is een goede zaak, maar 
dan moet je hem ook maken. 
 
O / Allen 
♠ B10 
♥ V97 
♦ 9732 
♣ AH75 
  

  

N

O

Z

W

 
Auteur 
♠ AV97632 
♥ A5 
♦ 4 
♣ 1084 
 
W N O Z 
- - pas 1♠ 
2♥ dbl pas 2♠ 
pas 2SA pas 4♠ 
Allen pas    
 
West startte met ♦A en ♦H die ik troefde. Omdat ik al 
heel wat plaatjes bij west had gezien, achtte ik de 
kans dat oost ♠H had bepaald reëel. Ik stak over naar 
♣H en liet ♠B doorlopen. Tot mijn teleurstelling zat ♠H 
bij west. Deze vervolgde met klaveren en dat was 
vervelend. Mijn enige rentree voor de vrij te spelen 
♥V was nu ♠10. Ik speelde dus eerst ♥A en een 
kleine harten terug om later op ♥V mijn verliezende 
klaveren te kunnen lozen. West nam met ♥H en bij 
oost viel ♥B. De volgende harten werd door oost 
getroefd en door mij overgetroefd. Ik bleef echter met 
een verliezende klaveren zitten. De verdeling bij OW 
was: 
 
♠ H4 ♠ 85 
♥ H108642 ♥ B3 
♦ AH5 ♦ VB1086 
♣ 92   

N

O

Z

W

 ♣ VB63 
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Natuurlijk had ik deze downslag gemakkelijk kunnen 
vermijden. In de derde slag toen de tegenpartij zo 
vriendelijk was geweest om de klaverenrentree’s op 
de tafel intact te laten, had ik meteen ♠A en 
schoppen na moeten spelen. Later kan ik dan rustig 
♥V vrij spelen waarop een verliezende klaveren weg 
gaat. Mijn hebberigheid om eventueel een overslagje 
te versieren, speelde mij parten en dat was ook het 
geval in het volgende spel.  
 
 

 
 
“Greed”; een van de vele zonden 
 
O / OW 
♠ V103 
♥ H53 
♦ A10873 
♣ V4 
  

  

N

O

Z

W

 
Auteur 
♠ 95 
♥ A104 
♦ H64 
♣ AHB75 
 
 
W N O Z 
- - pas 1SA 
pas 3SA Allen pas  
 
West startte met ♠6 voor ♠H van oost die ♥V terug 
speelde. Dat zag er goed uit. De tegenpartij stelde 
me in staat overslagen te maken en daar wilde ik 
maar al te graag gebruik van maken. Ik nam op tafel 
met ♥H en speelde ♣V en ♣4 voor mijn ♣A. West 
gooide ♠2 bij en dat was een geduchte tegenvaller. 
Misschien zaten de ruiten wat beter. Ik vervolgde met 
♦H en een kleine ruiten. Tot mijn afgrijzen kwam er 
nu bij west ♠4. Ik liet de slag doorlopen naar ♦9 van 
oost die ♥6 terug speelde. Mijn ♥10 werd door west 
genomen met ♥B waarna harten werd geretourneerd 

voor mijn ♥A. Bij oost verscheen een schoppen en ik 
kon het contract niet meer maken. De verdeling bij 
OW was: 
 
♠ AB8642 ♠ H7 
♥ B9872 ♥ V6 
♦ 5 ♦ VB92 
♣ 3   

N

O

Z

W

 ♣ 109862 
 
Natuurlijk was het contract een “lay down”. Ik heb 
acht vaste slagen. Gewoon in een vroeg stadium met 
een schoppen uit de hand ♠V vrij spelen als negende 
slag en niets kon mijn gebeuren. Zelfs behoud ik een 
kans op een tiende slag omdat oost in 
afgooimoeilijkheden komt in de lage kleuren. 3SA 
gemaakt zou een prachtige score hebben betekend, 
want op de scorekaart prijkte diverse malen 2♠ voor 
OW gedoubleerd minus één.  
Ook mijn tegenspel liet te wensen over. In het 
volgende spel verdedigde ik eerst correct maar later 
mistte ik de pointe. 
 
Z / NZ    
  ♠ V743   
  ♥ 653   
  ♦ H6   
  ♣ A1098   
Auteur    
♠ A82 ♠ 1065 
♥ AHV1087 ♥ B92 
♦ 7 ♦ V532 
♣ B72   

N

O

Z

W

 ♣ 543 
     
  ♠ HB9   
  ♥ 4   
  ♦ AB10984   
  ♣ HV6   
 
 
W N O Z 
- - - 1♦ 
2♥ dbl pas 3♦ 
pas 4♦ pas 5♦ 
Allen pas    
 
Ik kwam uit met ♥A en uit de ♥2 van mijn partner 
concludeerde ik terecht dat er in de hartenkleur voor 
ons geen toekomst was. Ik trok ♠A en schoppen na 
en zo voorkwam ik door geen harten na te spelen dat 
zuid zijn troeven kon inkorten. Zuid nam de slag met 
♠H en stak over naar ♦H. Vervolgens sneed hij op ♦V 
waarbij bleek dat ik geen ruiten meer had. ♠B werd 
overgenomen met ♠V en harten werd getroefd. Toen 
volgde ♣6. Zonder nadenken gooide ik ♣2 bij. Op 
tafel werd ♣8 gelegd die onder gejuich van de leider 
hield. Een harten werd getroefd. Na ♣H en ♣V 
overgenomen te hebben met ♣A zat mijn partner met 
alleen ♦V5 in de knip. Had ik in de eerste 
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klaverenslag ♣B gelegd dan was deze coup niet 
gelukt.  
Was dit alles nog te verontschuldigen beslist 
onbenullig was mijn verdediging op het volgende 
spel.  
 
 

 
 
“Onbenullig verdedigd” 
 
N / OW    
  ♠ H10763   
  ♥ 875   
  ♦ 942   
  ♣ V3   
Auteur    
♠ A ♠ 52 
♥ B962 ♥ H4 
♦ HB87 ♦ 653 
♣ AH82   

N

O

Z

W

 ♣ B109754 
     
  ♠ VB984   
  ♥ AV103   
  ♦ AV10   
  ♣ 6   
 
 
W N O Z 
- pas pas 1♠ 
dbl 4♠ Allen pas  
 
Ik startte met ♣A en ♣H. Zuid troefde en speelde ♠B 
na. Zuid troefde en speelde ♠B na. Aan slag met ♠A 
die ik beter direct had kunnen incasseren, zat ik al 
min of meer ingegooid. Ik vervolgde met een kleine 
harten voor de H van mijn partner en ♥A. Met ♠10 op 
tafel werd de laatste troef getrokken. Van tafel volgde 
een kleine ruiten en ik mocht ♦10 met ♦B pakken. 
Mijn partner had ♦3 bijgegooid hetgeen wees op een 
driekaart. Mijn enige hoop was dat mijn partner ♥10 
bezat. Ik speelde ♥6 na voor ♥7 op tafel. Zuid stak 
over naar ♦A en ging de troeven afdraaien. Bij de 
laatste troef was de situatie als volgt: 

 
  ♠ 3   
  ♥ 8   
  ♦ 9   
  ♣ -   
Auteur    
♠ - ♠ - 
♥ B9 ♥ - 
♦ H ♦ 6 
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ B10 
     
  ♠ -   
  ♥ V10   
  ♦ V   
  ♣ -   
 
Op ♠3 ging ♦V weg en ik kon geen kant meer op. Als 
ik goed had nagedacht over ♦3 van mijn partner had 
ik gewoon ruiten in de vork van zuid terug gespeeld. 
Later had ik dan altijd nog een hartenslag gemaakt. 
“Ik geloof”, zei ik tegen Annie, “dat ik langzaam aan 
het aftakelen ben.” “Welnee, ” reageerde ze “door je 
rijpere ervaring en dieper inzicht besef je beter dan 
vroeger hoeveel fouten je maakt.” Laten we het daar 
maar op houden. 
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Door: Koeno Brouwer 
 
Wat is de waarde van “The Law” in de praktijk? 
Wat doen toppers met “The Law”? Passen zij 
deze wet op de juiste wijze toe en houden zij 
voldoende rekening met de corrigerende 
factoren? Dat zal u duidelijk worden bij de 
behandeling van spellen uit de 5e en 
voorlaatste zitting van een dramatische finale 
van het WK 2003. Italië en de VS zijn in een 
hevige strijd om het wereldkampioenschap 
gewikkeld. De stand is na vier sessies van 
zestien spellen 156-142 in het voordeel van de 
Verenigde Staten. Beide landen hebben het 
zwaarste geschut in stelling gebracht.  
 

 
 
“zwaar geschut” 
 
Het wel als sterkste paar ter wereld genoemde 
Rodwell-Meckstroth neemt het in de open 
kamer als NZ op tegen de Italianen Versace-
Lauria als OW. Gesloten spelen Bocchi-
Duboin of Fantoni-Nunes voor Italië en 
Hamman-Soloway of Freeman-Nickel voor de 
VS.  
 

 
             M e c k w e l l 
       Beste paar ter wereld? 
 
Om uw geheugen op te frissen: Wat is “The 
Law” ? 

 

 
      Larry Cohen 
 
Mister Law: “een rechtschapen wet” 
 
The Law:  
Het totale aantal speelslagen bij ieder spel 
is bij benadering gelijk aan het totale aantal 
troeven dat de twee partijen samen 
bezitten. 
 
Correcties op het totale aantal speelslagen: 
a. Positieve correcties die een verhoging van 
het totale aantal slagen geven: 
1. Honneurs in de eigen troef- en fitkleuren 
2. Dubbele fits (kleuren van 8 of meer kaarten)  
3. Extra lengte (7-kaarten en langer) en 
renonces 
b. Negatieve correcties die een vermindering 
van het totale aantal slagen geven: 
1. Honneur-holdings in de troefkleur 
(fitkleuren) van de tegenpartij zoals: 

ABx(x), Hx, HV(x), H10x(x), Vx(xx), 
VBx(x), e.d. [niet Ax(x)] 

2. Misfits 
3. Evenwichtige handen 
 
Twee belangrijke regels die direct uit “The 
Law” volgen zijn: 

1. Streef in competitie met tegenstanders 
naar het niveau gelijk aan het aantal 
troeven 

2. Probeer de tegenpartij niet op het 
niveau gelijk aan hun aantal troeven te 
laten spelen 

 
Definities:  

- Totaal aantal speelslagen = aantal 
slagen NZ + het aantal slagen OW 
indien NZ en OW leider zijn in hun 
beste (langste) troef kleur. 

- Totaal aantal troeven= aantal troeven 
van NZ + die van OW in de vorige 
definitie 

 
Uitgangspunt bij de berekening van het aantal 
speelslagen is het (tegen)spelen met “open 
kaarten”. 
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WK spellen, finale 2003 
 
1. N / - Rodwell   
  ♠ B73   
  ♥ VB87   
  ♦ H1063   
  ♣ A7   
Versace   Lauria 
♠ 109864 ♠ A52 
♥ H4 ♥ A10 
♦ AV4 ♦ 952 
♣ B105   

N

O

Z

W

 ♣ 98432 
  Meckstroth   
  ♠ HV   
  ♥ 96532   
  ♦ B87   
  ♣ HV6   
 
W N O Z 
 1♦ pas 1♥ 
1♠ 2♥ dbl redbl 
pas pas 2♠ 3♥ 
Allen pas    
 
Aantal troeven: NZ 9 in harten; OW 8 in 
schoppen. Totaal 17 
Bij benadering is er dus een gezamenlijk totaal 
van 17 speelslagen. Gezamenlijk voor NZ in 
een hartencontract en OW in een 
schoppencontract. Een positieve invloed op 
het totale aantal speelslagen is de dubbele fit 
van OW in schoppen en klaver. Een negatieve 
invloed is het bezit van belangrijke honneurs 
van NZ (zie b.1.) in de beide fitkleuren 
schoppen en klaver van OW. Deze factor heeft 
volgens Larry Cohen de grootste invloed van 
de drie (negatieve) factoren. De verwachting is 
daarom een gezamenlijk totaal van minder dan 
17 speelslagen.  
 
Spelend met “open kaarten” heeft NZ in een 
hartencontract vier verliezers: één in 
schoppen, twee in harten en één in ruiten: 9 
speelslagen.  
 
Hoe zit het met een schoppencontract voor 
OW? Bij goed tegenspel hebben OW zeven 
verliezers: twee ruiten-, twee schoppen- en 
drie klaverslagen. Dus zes speelslagen. Totaal 
9+6=15 speelslagen. De negatieve factor die 
in de beide fitkleuren schoppen en klaver een 
rol spelen, hebben een grote invloed en geven 
een vermindering van twee slagen. De 
Amerikanen maakten hun contract van 3♥ 
precies, terwijl de Italianen gesloten in 4♥ één 
down gingen. 5 IMP voor de VS. Stand: 161-
142. 
 

Lauria hoort een vijfkaart schoppen bij partner 
en biedt met zijn driekaart schoppen 2♠. 
Meckstroth verneemt een vierkaart harten bij 
partner en biedt met negen troeven samen 
vanzelfsprekend tot 3♥ in deze competitieve 
biedserie. Lauria en Meckstroth houden zich 
hier strikt aan “The Law”.  
Toch kunnen we enkele kanttekeningen 
plaatsen bij het bieden van een slechte 5-kaart 
schoppen door Versace. De kans dat de 
tegenpartij honneurs in die kleur heeft, wordt 
groter naarmate de geboden kleur slechter is. 
De kans op een kleiner aantal speelslagen dan 
het totale aantal troeven wordt navenant 
kleiner. Lauria gaat in principe natuurlijk van 
een redelijke kleur uit en kan na het 3♥ bod 
van Meckstroth besluiten 3♠ te bieden. 
Tegenstanders zitten met negen troeven in het 
optimale contract en dat moet men zo veel 
mogelijk proberen te verhinderen. Uiteindelijk 
3♠ niet kwetsbaar één down is een beter 
resultaat dan 3♥ contract door de tegenpartij. 
En bovendien als 3♥ één down zou gaan, 
wordt 3♠ normaliter gemaakt volgens “The 
Law”, omdat er circa 9+8=17 speelslagen 
aanwezig zijn. Meckstroth zou dan alle reden 
gehad hebben te doubleren. Dat zou vanwege 
de slechte troefkleur drie down zijn gegaan of 
500 punten hebben opgeleverd voor de VS!  
 
2. O / NZ Rodwell   
  ♠ -   
  ♥ AHV764   
  ♦ HB32   
  ♣ 763   
Versace   Lauria 
♠ B74 ♠ H10952 
♥ B10953 ♥ 8 
♦ A87 ♦ V94 
♣ 82   

N

O

Z

W

 ♣ AV95 
  Meckstroth   
  ♠ AV863   
  ♥ 2   
  ♦ 1065   
  ♣ HB104   
 
Versace Rodwell Lauria Meckstroth 
  1♠ pas 
2♠ 4♥ pas pas 
dbl Allen pas   
 
Aantal troeven: NZ  7 in harten; OW 8 in 
schoppen. Totaal 15 
Een positieve factor is de renonce (zie a.3) in 
noord, terwijl een negatieve factor in een 
schoppencontract van OW de 
schoppenholding (zie a.1) van zuid is. Bij goed 
tegenspel gaan in een hartencontract voor NZ 
vijf slagen verloren: twee troefslagen, twee 
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ruiten- en één klaverslag: 8 speelslagen voor 
NZ. In een schoppencontract voor OW kunnen 
door de tegenpartij drie troefslagen, één 
ruitenslag en twee klaverslagen of één 
klaverslag en één aftroefslag gemaakt worden: 
7 speelslagen voor OW. Dat komt op een 
totaal van 15 slagen. Deze positieve en de 
negatieve factoren compenseren elkaar 
blijkbaar. “The Law” klopt precies.  
 
In de praktijk werd na schoppenstart op ♠V en 
♠A twee ruiten in de hand weg gedaan. Daarna 
werd in ruiten slechts één slag afgegeven. Is 
het 4♥ bod van Rodwell verantwoord 
uitgaande van de wetten van “The Law”? Hij 
heeft zelf een 6-kaart harten. Hij mag 
normaliter van de overige zeven troeven er bij 
zijn partner ongeveer twee verwachten. Het 
aantal troeven komt daarmee op acht. Met de 
positieve factor van een renonce zou een bod 
van 3♥ zeker gerechtvaardigd zijn. In deze 
biedserie lijkt het er voor Rodwell op dat de 
punten redelijk verdeeld zijn over beide 
partijen. 4♥ is aan de hoge kant ook al omdat 
partner eventueel nog 4♥ kan bieden. Toch 
bieden ze dat aan beide kanten en dat wordt 
afgestraft. Gesloten gaan de Italianen één 
meer down: 7 IMP voor de VS. Stand: 168-142 
 

 
 
“afstraffing” 
 
 
4. W / Allen Rodwell   
  ♠ AH98763   
  ♥ VB7   
  ♦ 42   
  ♣ 5   
Versace   Lauria 
♠ B2 ♠ V 
♥ 10 ♥ A643 
♦ AH10873 ♦ B65 
♣ 10732   

N

O

Z

W

 ♣ V9864 
  Meckstroth   
  ♠ 1054   
  ♥ H9852   
  ♦ V9   
  ♣ AHB   

 
Versace Rodwell Lauria Meckstroth
pas 1♠ pas 2♥ 
3♦ 3♥ 4♦ 4♥ 
Allen pas    
 
Aantal troeven: NZ 8 in harten; OW 9 in ruiten. 
Totaal 17 troeven.  
Positieve factoren: twee dubbele fits (zie a.2). 
NZ hebben een fit in beide hoge kleuren en 
OW in beide lage kleuren. Daarnaast is er de 
belangrijke negatieve factor (zie b.1) van de 
klaverholding van zuid in een fitkleur van OW. 
Zullen de negatieve en de positieve factoren 
elkaar enigszins compenseren?  
In 4♥ voor de Amerikanen (NZ) zijn er na een 
ruitenuitkomst voor OW twee ruitenslagen en 
♥A: 10 speelslagen voor NZ. Met ruiten als 
troef verliezen de Italianen (OW) drie 
klaverslagen en een schoppenslag: 9 
speelslagen. Dat brengt het totaal op 19 
speelslagen. De waarde van de twee dubbele 
fits is logischerwijs groter dan die ene 
negatieve factor van de klaverholding van de 
Amerikanen in een fitkleur van de Italianen. 
Twee speelslagen meer dan het totale 
gezamenlijke aantal troeven.  
 

 
 
Italia: “ongelukkig” 
 
Maar ……wat gebeurde er gesloten? Hier 
zaten de Italianen wel erg ongelukkig in het 
zeker zo goede eindcontract van 4♠. Dat ging 
echter vanwege de positie van ♥A down. Na 
twee ruitenslagen te hebben opgeraapt, was 
het voor de Amerikaan niet moeilijk om zijn 
singleton harten te spelen voor het Aas en 
harten na getroefd voor één down: 12 IMP 
voor de VS. Stand 180-144. 
 
Wat is er gesloten met “The Law” aan de 
hand?  
Aantal troeven: NZ 10 in schoppen, OW 9 in 
ruiten. Totaal 19 troeven en 9+9=18 
speelslagen!!! 
Ondanks dat er één troef meer aanwezig is, en 
uiteraard dezelfde positieve en negatieve 
factoren, is het aantal speelslagen één minder! 
Terwijl de verwachting was toch minstens een 
gelijk aantal speelslagen. Een raadsel. Ik kom 
er met de normale argumentatie niet uit. U 
wel? Mister Law moet zelf maar uitsluitsel 
geven.  
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8. W / - Rodwell   
  ♠ HV2   
  ♥ V52   
  ♦ HV103   
  ♣ 954   
Versace   Lauria 
♠ B10983 ♠ A754 
♥ AB94 ♥ 107 
♦ 82 ♦ B86 
♣ 82   

N

O

Z

W

 ♣ A1076 
  Meckstroth   
  ♠ 6   
  ♥ H863   
  ♦ A752   
  ♣ HVB3   
 
Versace Rodwell Lauria Meckstroth
pas 1♦ pas 1♥ 
1♠ dbl 2SA 3♦ 
Allen pas    
 
Aantal troeven: NZ 8 in ruiten en OW 9 in 
schoppen: totaal 17 troeven.  
Negatieve factor: het bezit van ♠HVx in de 
kleur van de tegenpartij. Geen positieve 
factoren. Het aantal speelslagen zal dus 
vermoedelijk minder dan 17 zijn.  
Na ♥10 start zal de leider in 3♦ één schoppen-, 
twee harten- en één klaverenslag verliezen: 9 
speelslagen. 
Een schoppencontract voor OW geeft één 
schoppen, één harten, twee ruiten en één 
klaver verliezer; 8 speelslagen. Totaal 9+8=17 
speelslagen. Waarom geen negatieve 
correctie zult u zeggen? Dat is blijkbaar niet 
een vaststaand gegeven. Geef zuid eens ♠HVx 
in plaats van noord, noord een harten en een 
klaver extra en verder dezelfde kaarten bij een 
ieder. Dan ziet u dat NZ nog steeds hetzelfde 
aantal slagen zullen maken bij goed tegenspel, 
maar dat OW een slag minder maken. Het 
totaal aantal komt dan wel op 16 uit wat uit een 
eerste analyse te verwachten zou zijn. Van 
sommige honneur-holdings in de kleur van de 
tegenpartij moet dus gezegd worden dat ze 
een negatieve correctie teweeg kunnen 
brengen. Dat is afhankelijk van de positie van 
die holding!  
Lauria startte vanzelfsprekend met ♠A. De 
leider kon vervolgens twee harten in dummy 
afgooien op de vrije ♠H en ♠V waardoor 3♦+1 
werd gemaakt. Gesloten 5♦-1: 5 impen voor de 
VS. Stand 195-157.  
 
Het valt op dat Versace opnieuw een bod doet 
op een slechte vijfkaart. Zijn partner Lauria is 
daar kennelijk goed op ingesteld, want hij biedt 
geen 3♠ meer ondanks het bekende bezit van 
het aantal van negen schoppen samen. 

 
    Alfredo Versace 
 
“Biedt ook slechte kleuren” 
 
Ook nu zal schrijver dezes een dergelijk bod 
de lezer niet aanbevelen, want als partner kun 
je er niet goed mee omgaan. Stel: Versace 
heeft dezelfde kaart met ♠V in plaats van een 
kleintje. Met dit zitsel en ♠H bij noord wordt 3♠ 
gemaakt en moet je dus 3♠ bieden. Een gevolg 
van “The Law” is te streven naar een contract 
op een niveau gelijk aan het aantal troeven. In 
dit geval met negen schoppen samen, een 
contract van 3♠. Het is de vraag of tegenpartij 
nog 4♦ biedt met acht troeven en dan slechts 
23 punten samen. Dat zal dan ook één down 
gaan in de praktijk.  
 

 
   Lorenzo Lauria 
 
“Weet wel raad met de 
slechte kleuren van Alfredo” 
 
9. N / OW Rodwell   
  ♠ A4   
  ♥ A96   
  ♦ 2   
  ♣ AH109875   
Versace   Lauria 
♠ VB7652 ♠ H8 
♥ 753 ♥ HV1082 
♦ V1043 ♦ A986 
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ 43 
  Meckstroth   
  ♠ 1093   
  ♥ B4   
  ♦ HB75   
  ♣ VB62   
 
Versace Rodwell Lauria Meckstroth
 1♣ 1♥ dbl 
1♠ 2♣ dbl 3♣ 
4♠ 5♣ Allen pas  
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Aantal troeven: NZ 11 in klaver; OW 8 in 
schoppen: totaal 19 troeven.  
Positieve factoren zijn de extra lengte (a.3) van 
noord in klaver en de fits (b.2) van OW in drie 
kleuren. De negatieve factor is het bezit van 
HBxx (b.1) van NZ in één van de fitkleuren 
(ruiten) van OW. De positieve factoren zijn 
talrijker en lijken sterker dan de negatieve. De 
verwachting is dus een groter aantal 
speelslagen dan 19.  
Na de start van ♠H zal de leider in 5♣ altijd een 
schoppen, een harten en een ruiten verliezen: 
10 speelslagen voor NZ. OW kunnen met open 
kaarten in een hartencontract de verliezers 
beperken tot één schoppen, één harten en één 
ruiten: 10 speelslagen. Totaal 20 speelslagen.  
Lauria startte met ♠H: één down. In de 
gesloten kamer startte men met …….  ♥H, 
waardoor er een schoppenverliezer van noord 
weg kon op ♦H en het contract door de 
Italianen wel werd gemaakt.  Italië won 10 
impen. Stand: 195-167.  
“The Law” met zijn correcties werkt hier prima! 
Was het bieden overeenkomstig “The Law”? 
Meckwell boden tot 5♣ met elf klaveren 
samen. Het bod van 4♠ van Versace is 
ogenschijnlijk wat minder Law gericht. Het lijkt 
erop dat het doublet van Lauria in deze 
biedserie op een driekaart schoppensteun 
duidde, waardoor Versace wist dat hij een 
dubbele fit had in harten en schoppen. Een 
reden om meer slagen te mogen verwachten 
en iets hoger te bieden dan het door “The Law” 
zonder correcties voorgeschreven 3♠ bod.  
Rodwell neemt het zekere voor het onzekere 
en biedt na 4♠ het verantwoorde 5♣. 
 
11. Z / - Rodwell   
  ♠ 7642   
  ♥ 6   
  ♦ A965   
  ♣ B1032   
Versace   Lauria 
♠ AV1085 ♠ H93 
♥ AH8 ♥ VB97432 
♦ B ♦ 108 
♣ HV65   

N

O

Z

W

 ♣ 4 
  Meckstroth   
  ♠ B   
  ♥ 105   
  ♦ HV7432   
  ♣ A987   
 
Versace Rodwell Lauria Meckstroth
   1♦ 
dbl 1♥ 4♥ Allen pas 
 
Aantal troeven: NZ 10 in ruiten; OW 10 in 
harten. Totaal 20 

Positieve factoren: de dubbele fit van NZ in de 
minors en van OW in de majors en de extra 
hartenlengte van oost.  
Negatieve factor: west’s bezit HVxx in de 
fitkleur klaver van NZ.  
Meer positieve factoren dan negatieve. Welke 
factoren zijn sterker? 
OW maken 11 slagen in een harten- of 
schoppencontract en NZ 9 slagen in een 
ruitencontract. Totaal 20 speelslagen. Het 
totaal aantal slagen is precies gelijk aan het 
totaal aantal troeven. De negatieve factor 
compenseert de positieve factoren precies! 
Beide leiders maakten 4♥+2. Stand VS 195 – 
Italië 167. 
Rodwell psychde met 1♥, in plaats van, zoals 
gesloten 3♦ te bieden. Ook gesloten boden ze 
geen 5♦ meer. Toch is dat een overweging 
waard, omdat 3♦ meestal een vijfkaart ruiten 
belooft of een vierkaart met een gunstige 
distributie zoals een singleton. Zuid weet dan 
dat ze samen elf troeven hebben of tien 
troeven met vermoedelijk ook een fit in klaver! 
Zuid heeft verder gehoord dat OW ongeveer 
tien harten samen hebben. Hij kan dus kan 
uitgaan van ongeveer 21 speelslagen. Indien 
4♥ precies gemaakt wordt, wordt 5♦ ook 
precies gemaakt. Indien 4♥ met één of twee 
overslagen gemaakt wordt, zal 5♦ één of twee 
down gaan. Uit “The Law” kan dus worden 
afgeleid dat 5♦ een prima uitnemer zal zijn! In 
de praktijk gaat het slechts twee down 
gedubbeld voor -300. Er zou natuurlijk nog wel 
5♥ geboden kunnen worden.  
 
14. O / - Rodwell   
  ♠ H86   
  ♥ 3   
  ♦ VB107   
  ♣ 109752   
Versace   Lauria 
♠ V932 ♠ 107 
♥ VB854 ♥ H6 
♦ 6 ♦ H984 
♣ HV4   

N

O

Z

W

 ♣ AB863 
  Meckstroth   
  ♠ AB54   
  ♥ A10972   
  ♦ A532   
  ♣ -   
 
W N O Z 
  1♣ dbl 
rdbl 1♦ pas 1♥ 
pas 1♠ 2♣ 2♦ 
Allen pas    
 
Aantal troeven: NZ 8 in ruiten; OW 8 in klaver. 
Totaal 16 
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Positieve factoren: een ♣-renonce in zuid. 
Negatieve factoren: honneurholding H984 (met 
de tussenkaarten 9 en 8) en de klaverholding 
van noord met de tussenkaarten in de fitkleur 
van OW. 
Zelfs bij ruitenstart van oost kan de leider drie 
introevers in zuid maken en twee schoppen-, 
één harten- en drie troefslagen in noord: 9 
speelslagen. OW kunnen in een klavercontract 
7 slagen maken: vijf troeven in de hand en één 
ruitenaftroever op tafel en een schoppenslag 
op tafel door een snit op ♠B. Het spelverloop 
zou dan als volgt kunnen gaan: ♥A en harten 
na getroefd in noord en klaver na voor de 
dummy. ♥V na getroefd en overgetroefd. Dan 
♦H voor zuid en een kleine schoppen na voor 
de heer van noord en troef na voor de leider 
en schoppen na voor zuid. Dan kan er later 
nog een ruiten in dummy worden getroefd en 
♠V worden geïncasseerd: 7 slagen. Totaal 
9+7=16 speelslagen. Wederom houden de 
positieve en de negatieve factoren elkaar in 
evenwicht en klopt “The Law” precies.  
In de praktijk maakte Rodwell 9 slagen en 
gesloten de Italianen 8 slagen in 2♦. 1 imp 
voor de VS. Stand : VS 196 – Italië 168 
Wat opvalt, is de wel heel timide pas van de 
meestal zeer agressieve Versace met 10 
punten, een singleton en een partner die heeft 
geopend! Het biedverloop geeft bij noord 
minimaal een vierkaart ruiten. Een direct 
gevolg van “The Law” is dat je moet proberen 
te verhinderen dat de opponenten in een 
contract zitten op het niveau gelijk aan hun 
totaal aantal troeven. Dus waarom bood 
Versace niet kwetsbaar met deze mooie 
driekaart klaver en een singleton ruiten na 2♦ 
geen 3♣? Of had hij het biedverloop zo goed 
door dat hij een driekaart schoppen, dus 
wellicht een vierkaart ruiten, een singleton ♥ 
en dus een vijfkaart klaver bij Rodwell 
vermoedde? Erg knap! 
 
15. Z / NZ Rodwell   
  ♠ 104   
  ♥ AV92   
  ♦ V95   
  ♣ B1074   
Versace   Lauria 
♠ AVB6 ♠ H3 
♥ 75 ♥ 863 
♦ HB1064 ♦ A872 
♣ 83   

N

O

Z

W

 ♣ A962 
  Meckstroth   
  ♠ 98752   
  ♥ HB104   
  ♦ 3   
  ♣ HV5   
 

W N O Z 
   pas 
1♦ pas 3♣ pas 
3♦ pas pas dbl 
pas 3♥ dbl pas 
4♦ Allen pas   
 
Aantal troeven: NZ 8 in harten; OW 9 in 
ruiten.Totaal 17. 
Negatieve factor: de holding van ♦Vxx van 
noord in de troefkleur van OW. 
Positieve factor: de mooie holding met de 
middenkaarten van NZ in de hartenkleur. 
De verwachting is dat het totale aantal 
speelslagen ongeveer 17 zal zijn. 
OW kunnen als ze ♦V vinden 9 slagen maken 
met ruiten als troef. Technisch zal gekozen 
worden voor de ruitensnit over zuid omdat die 
er bij een 4-0 zitsel ook uitgesneden kan 
worden.  
Met harten als troef zal noord na troefstart vijf 
verliezers hebben: twee schoppen, twee ruiten 
en één klaver. NZ maken aldus 8 slagen. 
Totaal 9+8=17 speelslagen.  
Het doublet van Meckstroth verraadt het 
vermoedelijke bezit van een singleton ruiten en 
Versace snijdt de ♦V er dan ook bij noord uit 
en maakt zijn contract. Gesloten boden de 
Amerikanen ongestoord door tot 5♦. Omdat ♦V 
niet gevonden werd, ging dat zelfs twee down. 
6 impen voor de Italianen. Stand VS 196 – 
Italië 174. 
Uit het oogpunt van “The Law” zijn er enkele 
dubieuze biedingen gepleegd! Het doublet van 
Meckstroth is toch wel erg wishful thinking. 
Partner zal een vijfkaart harten of een goede 
vierkaart schoppen moeten bezitten om in een 
goed contract van 3♥ of 3♠ terecht te kunnen 
komen. Bovendien heeft hij een defensieve 
honneurholding van HVx in de klaverkleur van 
oost. De kans dat tegenpartij schoppenpunten 
heeft in zijn eventuele troefkleur is levensgroot 
aanwezig. Allemaal negatieve factoren die 
hem van een take out dubbel zouden moeten 
weerhouden. Dat blijkt ook in de praktijk. Een 
pas zou hem vermoedelijk +50 hebben 
opgeleverd. Gelukkig voor Meckstroth is 
Versace opnieuw erg agressief. Het 3♣ bod is 
ongetwijfeld een soort fitbid met een 4+ kaart 
ruiten geweest. Lauria doubleert echter op 3♥ 
hetgeen duidt op een redelijk evenwichtige 
holding. Zij bezitten dus ongeveer negen ruiten 
samen. Versace heeft AVBx achter een kleur 
van de tegenpartij, een negatieve 
correctiefactor die ernstige twijfel zou moeten 
geven aan de juistheid van een 4♦ bod.  
De redering van Versace op basis van “The 
Law” zou moeten zijn dat uit de bieding 
geconcludeerd kan worden dat er ongeveer 17 
troeven zijn. Er zitten dan ongeveer 17 
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speelslagen in. Als je 4♦ maakt (tien slagen) 
blijven er nog zeven over voor de tegenpartij. 
3♥  zal dan zeker één of twee down gaan en 
als ze wel 3♥ maken voor negen slagen zal 4♦ 
down gaan. Kortom het 4♦ bod levert weinig op 
in die gevallen.  
 
16. W / OW Rodwell   
  ♠ 987   
  ♥ AH92   
  ♦ 4   
  ♣ HVB92   
Versace   Lauria 
♠ B43 ♠ AHV102 
♥ 10 ♥ B53 
♦ B9862 ♦ A7 
♣ 10543   

N

O

Z

W

 ♣ A87 
  Meckstroth   
  ♠ 65   
  ♥ V8764   
  ♦ HV1053   
  ♣ 6   
 
W N O Z 
pas 2♥ dbl pas 
3♦ pas 3♠ pas 
4♠ Allen pas   
 
Aantal troeven: NZ 9 in harten; OW 8 in 
schoppen.Totaal 17 
Geen positieve of negatieve factoren dus geen 
correctie op het aantal speelslagen. 
Na een troefstart verliezen OW twee harten-, 
één ruiten- en twee klaverslagen: 8 
speelslagen. 
NZ verliezen in een hartencontract twee 
schoppen-, één ruiten en één klaverslag: 9 
speelslagen. 
Zoals te verwachten zijn er even veel 
speelslagen als troeven namelijk 17 . 
 
De vraag is wat kunnen we met “The Law” op 
dit spel?  
Omdat 2♥ in hun precisie systeem een 
singleton ruiten aangeeft met een 4315 / 3415 
of een 4405 verdeling is bekend dat er geen 
aansluiting in de andere kleuren is. Dus geen 
dubbele fit. Meckstroth heeft een goede 
ruitenkleur en weet dat er bij de tegenpartij 
geen fit aanwezig is of partner zou drie kleine 
schoppen moeten hebben. Hij besluit dan ook 
tot een wat voorzichtige pas, waar 3♥ volgens 
“The Law” toch zeker in aanmerking komt. In 
de positie van Meckstroth lijkt een manche 
voor de tegenpartij niet haalbaar. 4♠ zal vrijwel 
zeker down gaan, omdat de punten broederlijk 
verdeeld zijn, er zeker geen sprake is  van een 
positieve correctie op het aantal slagen en de 
tegenpartij hoogstens acht schoppen heeft. 

Een doublet op 4♠ is volgens “The Law” dan 
ook vrij opgelegd. Kwetsbaar zal dat 200 
punten opleveren en na schoppenstart zelfs 
500.  
 
Gesloten werd eveneens 4♠ bereikt, maar na 
een veel onduidelijker biedverloop. Spel slaat 
uit. Stand na de 5e en voorlaatste zitting VS 
196 – Italië 174. 
 
 
Het resultaat van 9 spellen uit een willekeurige 
zitting uit een wedstrijd op het hoogste niveau 
is dat: 

- 6 spellen precies voldoen aan “The 
Law” namelijk dat het totale aantal 
speelslagen gelijk is aan het totale 
aantal troeven 

- de afwijkingen in 2 andere spellen 
zeer goed verklaarbaar blijken met de 
correctiefactoren  

- één spel door schrijver dezes niet 
goed verklaard kan worden 

- dat deze topspelers “The Law” niet 
altijd volledig toepasten. Onterecht 
want er blijkt dat ze met behulp van 
“The Law” in die gevallen (aanzienlijk) 
beter gescoord zouden hebben 

 
Mijn en wellicht ook uw constatering is 
opnieuw: “The Law” kan zeer goed gebruikt 
worden in competitieve situaties in deelscore- 
en manchespellen met niet al te wilde 
verdelingen. In die gevallen is een eenvoudige 
berekening van het aantal troeven meestal 
voldoende om te bepalen of men al dan niet 
moet doorbieden resp. moet uitnemen. Voor 
de betere bridgers is “The Law” een 
noodzakelijk instrument. Voor hen is het aan te 
bevelen ook de corrigerende factoren goed in 
ogenschouw te nemen. Het zal hun resultaten 
zeker ten goede komen. 
 

 
 
“Noodzakelijk instrument” 


