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Een mooie decemberspecial deze keer, geheel 
verzorgd door Koeno Brouwer. 
 
De meesten van u weten natuurlijk al dat Nederland 
het fantastisch heeft gedaan op de Olympiade in 
Istanbul. Koeno heeft het toernooi via ‘live’ internet 
verslagen gevolgd en beschrijft in bijna 50 pagina’s 
wat hij gezien heeft. 
Waarom vooral Italië wordt gevolgd doet hij uit de 
doeken in zijn inleiding. 
Vervolgens daagt hij u uit met een aantal bridge 
problemen van formaat. Meet u met de wereldtop! 
Daarna worden de Italiaanse verrichtingen in 
achtereenvolgens de round robin, de achtste finale, 
de kwart finale en uiteindelijk de finale tegen 
Nederland nauwlettend beschreven.  
Naarmate het toernooi vorderde werd de rol van 
Nederland allengs groter, zodat het groeiende 
italiaanse dagboek azuurblauw begint, maar steeds 
meer oranje tintjes krijgt. 
 
Veel leesplezier! 
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Door: Koeno Brouwer 
 
 
 
Het is 25 oktober 2004. Door een jammerlijke vergissing van de BCT (Bridge 
Commissie Topsport) is mij niet de gelegenheid gegund de selectiewedstrijden van de 
Senioren voor uitzending naar de Olympiade mee te spelen. Op deze herfstachtige 
maandagmorgen kruip ik achter mijn PC en moet bedenken wat ik deze dag wil gaan 
doen. Om 10 uur ‘s morgens klik ik BBO (Bridge Base Online) aan. “Olympiade live” 
staat er met grote letters. O ja, dat is waar ook. De bridge Olympiade in Istanbul is 
begonnen.  Het is de tweede dag. De wedstrijden zijn al aan de gang, want de dag in 
Turkije begint een uur eerder dan in Nederland.  

 
Er wordt bij de Open teams in 4 groepen van 18 landen een round robin – in de voetbalwereld een halve competitie 
genoemd – gespeeld. Iedere dag tegen drie landen 20 spellen. Van elke groep gaan de bovenste 4 landen naar de 
achtste finales. Vanaf dat moment zijn het knock out ronden met een oplopend aantal spellen per ronde. De dames 
hebben twee groepen van 21 teams met een bye. Uit elke groep blijven er 8 teams over voor de achtste finales. De 
Senioren spelen alleen een round robin in één grote groep van 29 teams, eveneens met een bye.  
 
Achteraf kan ik zeggen dat BBO veelal wedstrijden van sterke teams uit de open afdeling uitzendt en dat daar 
steeds de grote favoriet Italië bij is. Dat heeft tot gevolg dat we tot aan de achtste finales Italië uitvoerig zullen 
volgen. Dit artikel is dus een soort Italiaans dagboek geworden. Dat is overigens geen bezwaar omdat zij een 
geweldige bridgenatie met fantastische bridgers zijn, die ons van het beste bridge zullen laten genieten dat er op 
de bridge Olympiade gespeeld wordt.  
 
De afvaardiging van de Nederlandse teams bestaat uit de volgende paren: 
 
Open team:  
Sjoert Brink  - Ricco van Prooijen 
Bas Drijver  - Maarten Schollaardt  
Jan Jansma  - Louk Verhees  
 
Teammanager Toine van Hoof  zal het team begeleiden samen met coach Anton Maas. Het Nederlandse team 
bestaat uit meerdere paren. Deze keer heeft men besloten deze 3 paren af te vaardigen.  
 
Vrouwen: 
Carla Arnolds  - Bep Vriend  
Femke Hoogweg  - Wietske van Zwol 
Jet Pasman - Anneke Simons  
 
Ed Franken treedt weer op als captain en zal samen met coach Chris Niemeijer het team begeleiden. José Swart 
ondersteunt beide teams als fysiotherapeute. 
 
Senioren: 
Op basis van de resultaten van de selectiewedstrijden heeft de Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT) het 
volgende team aangewezen:  
Willem Boegem - Onno Janssens 
Nico Doremans - Jaap Trouwborst 
 
Wied Pollé is aangewezen als captain. 
 
Jeugd: 
Het Nederlandse universiadeteam ziet er als volgt uit: 
Merijn Groenenboom - Andor van Munnen 
Bas Tammens - Meike Wortel 
 
npc: Kees Tammens 
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PROBLEMEN 
Vóór dat we u meenemen naar de gesloten en open kamers, waar u kunt genieten van de wedstrijden, heb ik 
achteraf een aantal problemen voor u samengesteld die onderweg opdoemen en waar u zich alvast het hoofd over 
kunt breken. De oplossingen kunt u vinden bij de behandeling van deze spellen bij de Round Robin of bij één van 
de finales.  
 
• Round Robin Nederland- Italië ronde 9 spel 11   
 
Zuid is gever en niemand kwetsbaar. U heeft in 
handen: 
♠ 962 
♥ - 
♦ HV1098532 
♣ 102 
 
De bieding is als volgt:  
W N O Z 
Jansma Bocchi Verhees Duboin 
   1♥ 
4♦ 5♦ pas 5♥ 
pas 6♥ Allen pas  
 
Waarmee komt u uit? 
 
• Round Robin Nederland- Italië ronde 9 spel 20   

 
U mag zich meten met Jan Jansma die met Louk 
Verhees in een scherpe 3SA is geëindigd op 
onderstaand spel. U speelt tegen Bocchi-Duboin. Zij 
spelen laag-hoog=even en Bocchi komt uit met ♦2 
van kleintje plaatje en Louk legt zijn dummy neer:  
 
Jan Jansma   dummy 
♠ AHV5 ♠ 4 
♥ 54 ♥ AVB98 
♦ H8 ♦ B976 
♣ 109854   

N

O

Z

W

 ♣ HB7 
 
De leider Jan Jansma legt ♦9, zuid ♦A en ♦8.  
Zuid speelt ♠3 na voor ♠H, ♠10 en ♠4,  
Jan speelt ♣5, ♣3, ♣B, ♣V.  
Zuid ♠2, ♠A, ♠9, ♥8.  
De leider ♣4, ♣2, ♣H en ♣A.  
Zuid ♠10, ♠V, ♠8 en ♣7.  
Jan ♣10, ♣6, ♥9 en ♥2.  
Dan ♣9, ♦4, ♦6, ♥7.  
Ten slotte ♣8, ♦10, ♦7 en ♠6.  
 
De positie is nu als volgt: 
 
Jan Jansma   Louk Verhees 
♠ 5 ♠  
♥ 54 ♥ AVB 
♦ H ♦ B 
♣    

N

O

Z

W

 ♣  
 
Vanaf hier mag u het overnemen. Hoe denkt u het 
contract te maken? 

  
• Kwart Finale Italië - Pakistan 4e zitting spel 12 

 
U mag zich meten met Bocchi van Italië en Khan van 
Pakistan. U mag 6♠ spelen en de start is ♦V.  
 
Bocchi  / Khan 
♠ AH854 
♥ AHV43 
♦ H74 
♣ - 
 

  

N

O

Z

W

 
 
♠ B10 
♥ 96 
♦ A962 
♣ AH987 
 
• Halve Finale Italië – China  1e zitting    spel 2 

 
Deze keer kunt u zich vergelijken met Duboin die ook 
een aardig kaartje kan leggen! 
Stel de bieding verloopt als volgt: 
W N O Z 
Dai Bocchi Xin Duboin 
  pas 1♥ 
pas 1♠ 2♣ 2♥ 
3♣ 4♥ Allen pas  
 
En u bent leider geworden in 4♥.  
 
dummy 
♠ AB54 
♥ V32 
♦ H75 
♣ 643 
  

  

N

O

Z

W

 
Duboin 
♠ 32 
♥ AH10976 
♦ A84 
♣ B2 
 
West speelt ♣A en ♣H en vervolgens een kleine 
ruiten. Hoe speelt u verder?  
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• Finale Nederland – Italië   3e zitting   spel 3 
 
Het biedverloop is: 
W N O Z 
Nunes Verhees Fantoni Jansma 
   pas 
pas 1♦ pas 1♥ 
pas 2♣ pas 3♦ 
pas 3♠ pas 3SA 
Allen pas   
  
Jan krijgt ♣4 uit. Vanaf hier mag u dit spel van Jan 
Jansma over nemen, want die kon het niet maken. 
Hoe denkt u dit spel af te spelen? De dummy komt 
op tafel 
 
dummy 
♠ HB4 
♥ 9 
♦ H9654 
♣ AH103 
 

  

N

O

Z

W

 
Jan Jansma 
♠ A73 
♥ VB852 
♦ VB107 
♣ 9 
 
Deze Italianen spelen erg ingewikkelde leads. Een 
kleine is een even aantal zonder een honneur of een 
oneven aantal met een honneur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Finale Nederland – Italië 7e  zitting    spel 14 
 
Meet u met Claudio Nunes. Claudio heeft 6♦ 
geboden. Sjoert Brink als west heeft met 2♥ gevolgd 
en Ricco van Prooijen als oost heeft opgehoogd tot 
3♥. Daarna is Claudio in 6♦ terecht gekomen. De 
uitkomst is ♥V. Claudio pakt met het aas en speelt 
ruiten naar de vrouw. Die houdt en beide 
tegenstanders bekennen. U neemt het nu van 
Claudio over en speelt ♦A en links gooit een harten 
weg. Hoe speelt u verder? 
 
♠ AV1093 
♥ AH2 
♦ 7 
♣ A1083 

  

N

O

Z

W

 
Claudio Nunes 
♠ H4 
♥ 7 
♦ AVB1084 
♣ HV94 
 
• Finale Nederland – Italië    8ste zitting   spel 9 

  
Vóór Bocchi heeft noord met 1♦ geopend, Bocchi 
doublet, zuid redoublet en west 1♠. Even later zit 
Sjoert Brink in 3SA en Bocchi moet uit. Maar Bocchi 
is vermoeid en staat op veilige voorsprong. Hij wil 
een sigaretje roken en vraag u als kibitzer dit spel 
even af te spelen in de finale tegen Nederland. U legt 
♥A op tafel en uw partner speelt ♥6 (oneven=aan) en 
de leider ♥8. Laag-hoog=even. Wat speelt u na? 
 
 Bocchi 

♠ AB108 
♥ AH54 
♦ 543 

  

N

O

Z

W

 ♣ 105 
Sjoert Brink  
♠ V4   
♥ B107   
♦ A86   
♣ HVB76   
 
Het totale biedverloop was: 
W N O Z 
Duboin Prooijen Bocchi Brink 
 1♦  dbl rdbl 
1♠ dbl pas 2♠ 
pas 2SA pas 3SA 
Allen pas    
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ROUND ROBIN 
Vijf dagen drie ronden van 20 spellen tegen elk land en de laatste dag twee ronden. Op die manier worden alle 17 
overige landen in een groep afgewerkt. 
 
1e speeldag (zondag 24 oktober): nog niet wakker 
Italië verloor de eerste wedstrijd van IJsland met 54-
41. De belangrijkste redenen hiervoor waren dat 
Fantoni in spel 4 niet een vrij opgelegde kwetsbare 
4♠ biedt, Nunes in spel 6 ondanks de aangegeven 
vijfkaart harten van de leider met een kleine harten 
start van B10xx en dat de IJslanders een groot slam 
bieden met onder meer een goed zittende snit op 
♣H.  
 
2e speeldag 
Ik val gelijk met mijn neus in de boter. Er wordt een 
wedstrijd van Italië, één van de grootste favorieten 
voor de titel, uitgezonden. De stand is na 13 spellen 
inmiddels  60-17 voor Italië tegen Marokko. Versace 
vind het kennelijk tijd worden voor een dolletje!  
 

 
                 Alfredo Versace 
“Af en toe een dolletje moet kunnen”. 
 
Versace opent met een psyche op onderstaand spel: 
14. O / - Rerhaye  
  ♠ HB104   
  ♥ A7   
  ♦ HV854   
  ♣ B6   
Versace   Lauria 
♠ V ♠ 87653 
♥ H853 ♥ VB104 
♦ B32 ♦ 9 
♣ 108743   

N

O

Z

W

 ♣ AV5 
  Laghrari  
  ♠ A92   
  ♥ 962   
  ♦ A1076   
  ♣ H92   
 

 
W N O Z 
Versace Rerhaye Lauria Laghrari 
  pas pas 
1♣ 1♦ 1♥ 2♠ 
pas 2SA 3♦ Dbl 
3♥ 3SA pas pas 
4♣ pas 4♥ 4SA 
Allen pas   
 
1♥ geeft een 5+♠ aan in dit geval en 2♠ vraagt om 
een ♠-stop. Lauria laat zich niet “kisten”. Hij heeft nog 
niet door dat zijn partner Versace gepsyched heeft 
en biedt 3♦. Na het 3SA bod gelooft hij niet meer in 
een normale opening van zijn partner en past . 
Versace is nog niet verslagen en biedt 4♣, waarop 
Lauria enigszins gelukkig zijn 4-kaart hartenfit kan 
melden. Dit contract zou vermoedelijk niet meer dan 
twee down gegaan zijn.  
De Marokkanen doen het erg goed door nog 4SA te 
bieden. Start ♣A en vervolgens 10 slagen voor de 
leider.  
Andere tafel 3♦ + 2 voor Italië na een missertje van 
Fantoni – Nunes: 
 
W N O Z 
Berrada Fantoni Hachimi Nunes 
  pas pas 
pas 1♦ dbl redbl 
1♥ 1♠ pas 2♥ 
pas 2SA pas 3♦ 
Allen pas   
 
Er gingen aldus 7 IMP’s naar Marokko. 
De stand is inmiddels 66-31 voor Italië en zie hoe ze 
nu opnieuw scoren op het voorlaatste spel. Dit is een 
mooi voorbeeld van de geweldige agressiviteit en het 
dikwijls torenhoge bieden van de Italianen. 
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19. Z / OW Fantoni  
  ♠ AH732   
  ♥ VB104   
  ♦ 10   
  ♣ 953   
Berrada   Hachimi  
♠ V86 ♠ B105 
♥ H63 ♥ 85 
♦ HVB2 ♦ A87643 
♣ B102   

N

O

Z

W

 ♣ A4 
  Nunes  
  ♠ 94   
  ♥ A972   
  ♦ 95   
  ♣ HV876   
 
W N O Z 
Berrada Fantoni Hachimi Nunes 
   pas 
1♦ 1♠ 3♦ dbl 
pas 3♥ pas 4♥ 
Allen pas   
 
Op de andere tafel dit biedverloop: 
W N O Z 
Versace Rerhaye Lauria Laghrari 
   pas 
1♦ 1♠ 2♠ pas 
2SA pas 3SA  
Allen pas   
 
Op de ene tafel bieden de Italianen met 19 punten 4♥ 
en op de andere tafel met 21 punten 3SA! 4♥  wordt 
moeiteloos gehaald en de 3SA gaat na een 
hartenstart één down. Een goede uitnemer tegen 4♥. 
De Italianen winnen op dit spel 8 impen en daarmee 
de partij met 74-31 of in VIP’s 24-6. Italië behaalt ook 
25 impen tegen Bangladesh en staat voorlopig op de 
1e plaats. Het Nederlandse open team en het 
vrouwenteam zijn deze dag geëindigd op een 6e 
plaats. Ik kijk met een wat jaloerse blik naar het 
Nederlandse seniorenteam dat zich verassend 
samen met de VS op kop heeft genesteld.  
 
3e speeldag 
De eerste dag is mij geheel ontgaan, de tweede dag 
was nogal verassend, maar nu ben ik er helemaal 
klaar voor. ‘s Morgens vroeg om negen uur zit ik voor 
de buis en ik kijk nieuwsgierig uit naar de uitslagen, 
standen en de matches die voor deze dag worden 
aangekondigd.  
 
Italië speelt in ronde zeven tegen België dat onder 
het midden staat. Na twee uitslaande spellen een 
verassende ontwikkeling op spel 3: 
 
 
 

 
3.  Z / OW Coenraets  
  ♠ 10   
  ♥ A   
  ♦ AVB873   
  ♣ HB1096   
Versace   Lauria 
♠ HB43 ♠ A9852 
♥ HV1095 ♥ B42 
♦ 5 ♦ H62 
♣ V43   

N

O

Z

W

 ♣ 52 
  Engel  
  ♠ V76   
  ♥ 8763   
  ♦ 1094   
  ♣ A87   
 
W N O Z 
Versace Coenraets Lauria Engel 
   Pas 
1♥ 2SA 3♦ 4♣ 
pas 4♦ pas 5♦ 
pas pas dbl Allen pas
 
Een vrij logisch strafdoublet van Lauria, maar na een 
hartenstart en later een klaversnit van de leider over 
west wordt dit spel eenvoudig gemaakt . Coenraets 
speelt het spel slordig af. Hij vergeet met ♣B, 10 of 9 
naar de Aas in de dummy te spelen. Hij kan daardoor 
op de terugweg maar één keer snijden. De klaveren 
moeten nu 3-2 zitten om het spel nog te kunnen 
maken. Dat is het geval en de Belgen kunnen 9 
IMP’s op hun conto bijschrijven, want Fantoni en 
Nunes komen slechts tot 4♦+1. 
 
8. W / - Coenraets  
  ♠ HV95   
  ♥ 854   
  ♦ 843   
  ♣ H72   
Versace   Lauria 
♠ 1062 ♠ A 
♥ AV10972 ♥ HB 
♦ A ♦ VB109762 
♣ V54   

N

O

Z

W

 ♣ A3 
  Engel  
  ♠ B8743   
  ♥ 63   
  ♦ H   
  ♣ B10986   
 
W N O Z 
Versace Coenraets Lauria Engel 
1♥ pas 2♦= MF pas 
2♥ pas 3♦ pas 
3♥ pas 4♣ pas 
4♦ pas 4♠ Pas 
5♦ pas 6♦ Allen pas
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Na een lange denkpauze perst Lorenzo Lauria er nog 
6♦ uit en dat blijkt goed. Na de start van ♣B via de V, 
H en A speelt Lauria ruiten via de H en het A en 
claimt hij 13 slagen.  Dat gebeurt op de andere tafel 
ook allemaal. De Italianen hebben wat punten bij 
elkaar gesprokkeld met een deelscore en een 3♠ 
contract gemaakt, waar de Belgen in 4♠ één down 
zijn gegaan. De stand is daardoor 11-10 voor de 
Italianen. Er gebeurt lange tijd weinig tot:  
 
14. O / -  Coenraets  
  ♠ AB53   
  ♥ 53   
  ♦ 1043   
  ♣ V8653   
Versace   Lauria 
♠ B10982 ♠ HV6 
♥ A108642 ♥ HB9 
♦ H6 ♦ A8 
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ HB1074 
  Engel  
  ♠ 74   
  ♥ V7   
  ♦ VB9752   
  ♣ A92   
      
W N O Z 
Versace Coenraets Lauria Engel 
  1SA 2♦ 
dbl 3♦ dbl pas 
4♥ Allen pas   
 
Versace maakte 4♥+1. Hij sneed logischerwijs ♥V 
over noord vanwege een lange ruitenkleur van zuid. 
België hield de Italianen redelijk in bedwang: 17-13 
voor Italië. 
 
BBO heeft deze sessie ook de dames China – 
Oostenrijk in beeld. De bieding op bovenstaand spel 
is interessant:  
W N O Z 
Zang Erhart Gu Terraneo 
  1♣= 16+ 3♦ 
4♦ 5♦ dbl Allen pas 
 
De Oostenrijkse Sylvia Terraneo gaat met dank aan 
Maria Erhart vijf down voor -1100. Haar teamgenoten 
bereiken niet dit redelijke doch moeilijk biedbare slam 
en Oostenrijk verliest 12 IMP’s op dit spel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronde 8 van de Round Robin: Italië-Schotland. 
Board 7 is een extreem verdeeld spel: 
 
7.  Z / Allen Rae  
  ♠ HB43   
  ♥ 874   
  ♦ AB542   
  ♣ B   
Duboin   Bocchi 
♠ AV108762 ♠ - 
♥ 63 ♥ AHVB5 
♦ 9 ♦ 6 
♣ 742   

N

O

Z

W

 ♣ AH108653 
  Gerrard  
  ♠ 95   
  ♥ 1092   
  ♦ HV10873   
  ♣ V9   
 
Ik ben nieuwsgierig hoe men dit oplost. Zowel 6♣ als 
6♥ kunnen eenvoudig gemaakt worden, maar de 
Italianen komen er niet helemaal uit: 
W N O Z 
Duboin Rae Bocchi Gerrard 
   pas 
3♠ pas 5♣ Allen pas
 
De Schotten openen eveneens met 3♠, maar oost 
biedt 4♣ (forcing) dat west verhoogt tot 5♣. Oost 
besluit de bieding met 6♣ dat precies gemaakt word. 
De Italianen winnen ten slotte met 86-36 en scoren 
daarmee 25 VIP’s. Ze hebben zich stevig op de 
eerste plaats gevestigd en moeten vandaag de 
laatste zitting tegen onze landgenoten die duidelijk in 
opmars zijn met twee grote overwinningen van 25-3 
en 25-4 en na acht ronden op de vierde plaats staan. 
 
Ronde 9: Nederland-Italië  
Nederland speelde enkele maanden geleden tijdens 
de EK tegen Italië een prima partij en won toen met 
21-9. Hopelijk zijn ze opnieuw tot een verrassing in 
staat. Ik neem plaats bij Jan en Louk tegen Bocchi-
Duboin. De eerste drie spellen doen de Italianen 
beter en winnen 10 IMP’s op dubbele deelscores en 
op overslagen in een SA contract. Louk opent op 
spel 2 met xx, Ax, HB9x, A10xxx heel goed met 1♦ 
omdat hij na bijvoorbeeld 1♣ - (1♠) – doublet – pas 
geen goed rebid heeft. De bieding gaat zoals 
aangegeven behalve dat de laatste pas een 2♠ bod 
wordt. Louk biedt nu 3♦. Dat moet een vergissing 
zijn. Bedoeld is waarschijnlijk 3♣. Maar ook dat bod 
zou verkeerd uitgepakt hebben. Jan zou naar 3♦ 
gecorrigeerd hebben. Met zijn vrij minimale hand is 
een pas van Louk meer op zijn plaats, want partner 
belooft een 4+ harten maar voorlopig nog niets in de 
lage kleuren. Op de andere tafel spelen de Italianen 
Sjoert in 2♠ één down. Dit kost Nederland 5 IMP’s 
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Op spel 4 komt Sjoert als zuid na een (sterke) 1♣ 
opening van Ricco in een kwetsbare 3SA terecht. 
Versace is west en komt uit met ♠3 (kleintje is 
plaatje)  
 
Ricco 
♠ A8 
♥ AH32 
♦ H5 
♣ AV1043 
  

  

N

O

Z

W

 
Sjoert 
♠ B642 
♥ 108 
♦ AB943 
♣ 62 
 
In de dummy wordt ♠8 gelegd, ♠H en ♠2. Lauria 
speelt ♠7 na , ♠4, ♠9 en ♠A. 
 
Hoe speel je dit spel verder?  
 
Sjoert speelt ♦H en ♦5 naar ♦B, oost ♦7en ♦8, west 
♦6 en ♥4. Dan ♦A, ♥6, ♥2, ♦2 Daarna ♣ naar de 
vrouw die houdt en ♣A. Bij oost valt de boer. 
Sjoert heeft zes slagen en de positie is nu: 
 
Ricco 
♠ - 
♥ AH3 
♦  
♣ 1043 
  

  

N

O

Z

W

 
Sjoert 
♠ B6 
♥ 108 
♦ 94 
♣  
 
Sjoert denkt niet lang na, speelt ♥A en ♥H waar west 
♥V en ♥B onder deponeert en dan ♣10. West raapt 
twee klaverslagen op en Sjoert gooit ♦9 en ♦4 weg. 
West is ingegooid en moet van ♠V10 afspelen, want 
het volledige spel is: 
 
 
 
 
 
 
 

4.  W / Allen Ricco  
  ♠ A8   
  ♥ AH32   
  ♦ H5   
  ♣ AV1043   
Versace   Lauria 
♠ V1093 ♠ H75 
♥ VB64 ♥ 975 
♦ 6 ♦ V10872 
♣ H875   

N

O

Z

W

 ♣ B9 
  Sjoert  
  ♠ B642   
  ♥ 108   
  ♦ AB943   
  ♣ 62   
 
Mooi gespeeld. Een winst van 10 IMP’s, omdat de 
Italianen in 3♣ stranden en de stand is gelijk. 
 
Op spel 8 doen wij het niet goed: 
8.  W / - Bocchi  
  ♠ HB   
  ♥ 1074   
  ♦ 10852   
  ♣ V432   
Jansma   Verhees 
♠ A10743 ♠ V85 
♥ H5 ♥ 98632 
♦ AH743 ♦ 6 
♣ A   

N

O

Z

W

 ♣ B765 
  Duboin  
  ♠ 962   
  ♥ AVB   
  ♦ VB9   
  ♣ H1098   
      
W N O Z 
Jansma Bocchi Verhees Duboin 
1♣ pas 1♦ pas 
1♠ pas 1SA pas 
2♦ pas 2♠ Allen pas
 
1♣ is sterk en 1♦ afwijzend in deze biedserie. Ik ken 
de afspraken niet, maar 1SA zal wel forcing zijn 
(relay) en 2♠ belooft nu een 3-kaart steun. Waarom 
doet Jan met zijn prachtige kaart dan geen poging? 
Of is het 2♠ bod van Louk na de afwijzing van1♦ een 
beetje tam? Bij Lauria-Versace ging het: 
 
W N O Z 
Versace Ricco Lauria Sjoert 
1♠ pas 2♠ pas 
3♦ pas 3♥ dbl 
pas pas 3♠ pas 
4♠ Allen pas   
Sjoert verraadt met een uitkomstdoublet aan Versace 
dat hij ♥A heeft. Mocht Versace ooit getwijfeld 
hebben om een manche uit te bieden, wat mij nog 
nooit is opgevallen, dan nu zeker niet.  
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Nederland wint vijf impen op een deelscorespel en 
Italië zes op een scherpe manche. Sjoert gokt in 4♠ 
op spel 10 op het goed zitten van ♣A in plaats van 
♣V, terwijl Duboin dat toevallig wel goed doet.  
Op de helft na 10 spellen is de stand 28-19 voor 
Italië. Dan komt dit spel:  
 
11.  Z / - Bocchi  
  ♠ HB103   
  ♥ A952   
  ♦ -   
  ♣ AHB63   
Jansma   Verhees 
♠ 962 ♠ A874 
♥ - ♥ H83 
♦ HV1098532 ♦ 64 
♣ 102   

N

O

Z

W

 ♣ 9874 
  Duboin  
  ♠ V5   
  ♥ VB10764   
  ♦ AB7   
  ♣ V5   
 
Op beide tafels gaat het biedverloop erg voor de 
hand liggend als volgt: 
W N O Z 
Jansma Bocchi Verhees Duboin 
   1♥ 
4♦ 5♦ pas 5♥ 
pas 6♥ Allen pas  
 
De stand blijft ongewijzigd, want het contract gaat 
kansloos één down omdat aan beide tafels de enige 
goede start van een kleine schoppen wordt 
gevonden. Nog een freak met ruiten: 
 
13.  N / Allen Bocchi  
  ♠ -   
  ♥ VB2   
  ♦ AV1098632   
  ♣ 92   
Jansma   Verhees 
♠ 10953 ♠ AHB8764 
♥ 765 ♥ 843 
♦ 5 ♦ H 
♣ AH543   

N

O

Z

W

 ♣ V6 
  Duboin  
  ♠ V2   
  ♥ AH109   
  ♦ B74   
  ♣ B1087   
 
W N O Z 
Jansma Bocchi Verhees Duboin 
   pas 
pas 4♦ 4♠ 5♦ 
5♠ 6♦ Allen pas  
 
 

♠A uit getroefd, overgestoken naar ♥A, ♦B voor, toen 
toch ♦A geslagen en een klaver weg op de vierde 
harten: contract. In ieder geval een beetje pech, 
maar wat zou een doublet van Jan op 6♦ betekend 
hebben? Misschien wel “partner kom niet met 
schoppen uit”. Dan misschien ook niet met harten 
omdat hij die na 5♦ had kunnen bieden? Hoewel, je 
verraadt daarmee ook je kaart in het geval je 5♠ gaat 
spelen. Maar in ieder geval heb je met een doublet 
meer kans dat partner met klaver uitkomt. En zo niet, 
misschien is 6♦ altijd wel down. Versace denkt dat 
van 5♦ al.  
 
Op de andere tafel: 
W N O Z 
Versace V 

Prooijen 
Lauria Brink 

   pas 
pas 3♦ 3♠ 4♦ 
4♠ 5♦ pas pas 
dbl Allen pas   
 
Plus één gemaakt en 11 IMP’s voor Italië. Maar drie 
spellen later maakt Nederland een scherpe niet 
kwetsbare 3SA met 23 punten, waar Bocchi-Duboin 
niet in komen. Zeven IMP’s terug. De stand is 39-31 
voor Italië. Nederland geeft nog steeds goed partij. 
Dan een dubbele deelscore tegen, één meer down in 
een kansloze 4♠ waar de Italianen 3SA bieden die 
down gaat via een verloren snit op klaver heer. Italië 
is tot nu toe een fractie beter en leidt met 45-31, 
maar het laatste spel moet nog gespeeld worden.  
 
Jan en Louk hebben op spel 20 de volgende handen: 
Jan Jansma   Louk Verhees 
♠ AHV5 ♠ 4 
♥ 54 ♥ AVB98 
♦ H8 ♦ B976 
♣ 109854 

   

♣ HB7 
 
Jan mag eerst en met allen kwetsbaar gaat het 
bieden: 
W N O Z 
Jansma Bocchi Verhees Duboin 
1♣ pas 1♠ (=♥) pas 
1SA pas 2♦ pas 
2♠ pas 2SA  
3♣ pas 3SA Allen pas
 
Uitkomst een kleine ruiten van noord voor ♦A van 
zuid en schoppen na. ♠H genomen en klaver via de 
boer voor de vrouw. Schoppen na voor de vrouw en 
klaver voor het aas en weer schoppen voor het aas. 
Jan speelt zijn drie vrije klaveren waar zuid twee 
harten en een schoppen op weg werpt. Eén van de 
zeldzame fouten van Duboin; hij moet ♥H sec zetten.  
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          Georgio Duboin 
“Zelfs Georgio maakt wel eens een fout. “ 
 
Jan Jansma heeft nu zes slagen gemaakt en de 
positie is nu als volgt: 
Jan Jansma   Louk Verhees 
♠ 5 ♠  
♥ 54 ♥ AVB 
♦ H ♦ B 
♣    

N

O

Z

W

 ♣  
 
Hoe dit spel nu verder af te spelen? Harten naar de 
boer, ruiten terug en opnieuw de hartensnit? Jan wist 
wel beter. Waarom speelde Duboin geen ruiten na in 
slag twee? Omdat hij dacht dat zijn partner niet meer 
aan slag zou komen? Jan speelt ♦H waarop Duboin 
bekent. Nu weet Jan het vrijwel zeker. Hij gooit 
Duboin in met ♠5. Die moet nu in de  hartenvork 
spelen voor contract, want het volledige spel is als 
volgt:  
 
20.  W / Allen Bocchi  
  ♠ 1098   
  ♥ 63   
  ♦ V10432   
  ♣ 632   
Jan Jansma   Louk Verhees 
♠ AHV5 ♠ 4 
♥ 54 ♥ AVB98 
♦ H8 ♦ B976 
♣ 109854   

N

O

Z

W

 ♣ HB7 
  Duboin  
  ♠ B7632   
  ♥ H1072   
  ♦ A5   
  ♣ AV   
 
Heel fraai gespeeld van Jan Jansma. Nederland en 
Italië spelen precies gelijk: 45-45.  
 
4e speeldag 
Na de schitterende apotheose bij Nederland – Italië 
van gisteren kruip ik ook op deze mooie zonnige 
woensdagmorgen weer achter de PC. Na 9 ronden 

bij de open teams is Nederland met 178 VP’s in 
groep A inmiddels opgerukt naar de 2e plaats achter 
leider Italië met 191. Leiders in de andere groepen 
zijn nu China en de VS, Engeland en Hongarije, 
Japan en Frankrijk.  
Bij de dames zijn de leiders tot op heden in de ene 
groep China en Frankrijk. In de andere groep heeft 
Nederland de leiding stevig in handen genomen en is 
Kroatië na een zeer sterk begin naar de 2e plaats 
afgezakt. En bij de Senioren doen wij het eveneens 
voortreffelijk en staan we na 12 ronden eerste met 17 
VP’s voorsprong op Zweden en Denemarken. 
Nederland gaat de bridgewereld veroveren. 
Bridge Base Online geeft wat minder belangrijke 
wedstrijden deze morgen en ik kies dan toch maar 
weer voor Italië dat het op moeten nemen tegen het 
zwakke Letland. Duboin en Bocchi worden weer 
gespaard en ik neem plaats achter Fantoni en Nunes 
die samen met Versace en Lauria Letland moeten 
gaan oprollen. De computer heeft tot op heden 
prachtige en ook grillig verdeelde spellen geleverd. 
Nu zeer gelijkmatig verdeelde spellen waar weinig te 
beleven is. Ook nu zie je de concentratie en de 
klasse bij de Italianen die bijna op ieder spel toch 
punten bij elkaar sprokkelen en na negen spellen een 
voorsprong van 21-0 hebben opgebouwd. Spel 10 
ziet er interessant uit maar …….. dan valt de vugraph 
weg. Het mag kennelijk deze morgen niet. 
Gisteravond clubavond gehad op Star. Laat 
geworden. Ik heb nu de kans mijn pyjama te 
verwisselen voor meer normale kleding en te 
ontbijten. Vijf minuten later komt de vugraph terug 
met spel 11. Op spel 10 is op beide tafel 5♦ -1 
gespeeld.  
 
Op spel 11 zitten de Italianen in 6♠: 
11.  Z / - Fantoni  
  ♠ B1074   
  ♥ B74   
  ♦ B105   
  ♣ V65   
Wenneberg   Andersson 
♠ HV962 ♠ A53 
♥ V65 ♥ A1092 
♦ AV43 ♦ H76 
♣ A   

N

O

Z

W

 ♣ H43 
  Nunes  
  ♠ 8   
  ♥ H83   
  ♦ 982   
  ♣ B109872   
 
Deze gaat één down vanwege het 4-1 zitsel in troef. 
De Letten kunnen ongestoord met hun precisie 
systeem bieden maar komen in deze vrij opgelegde 
slamsituatie niet verder dan 5♠ ! Hoe is het mogelijk 
zou je zeggen? Iedere controle is bekend en toch 
geen 6♠ bieden! Zo breng je de achterstand terug tot 
21-12. Cijfermatig zou je zeggen een vrij gelijk 
opgaande en hoogstaande wedstrijd! Op diezelfde 
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spellen staat Egypte tegen Israël met  maar liefst 67-
7 voor. Tja, Egypte strandde in boven genoemd spel 
op …. 4♠, terwijl Israël down ging in zes. Israël 
verkoos op een ander spel een zeer logische 3SA 
boven 4♥  en ging wederom kansloos down. Bridge 
kan onrechtvaardig zijn.  
 
Op spel 15 bieden de Italianen een scherpe maar 
goede manche in schoppen en maken dat ondanks 
een 4-1 zitsel in troef. De Letten komen daar 
natuurlijk niet aan toe. Maar goed ook, want ze 
haalden slechts 9 slagen in 2♠. Een geluk bij een 
ongeluk. Na 17 spellen is de stand 29-13 voor Italië. 
Nu gaan Nunes en Fantoni in de fout na een licht 
volgbod en een uitnemer van de Letten. Nunes komt 
erg vanzelfsprekend overigens in een kansloze 5♠ en 
gaat één down. De stand is nu bijna gelijk (29-26) 
tegen een ploeg waar iedere meesterklasse team uit 
Nederland een goede kans tegen zou maken. 
Hoewel, ik kijk de stand na en zie dat Letland midden 
in groep A vertoeft. Aan het einde heeft Italië zelfs 
nipt verloren met 14-16. 
Egypte heeft inmiddels gewonnen met 94-13 van 
Israël op diezelfde spellen! Nederland leidt een 
zware nederlaag tegen één van de zeer zwakke 
broeders Guadeloupe, 19-52. Bridge is een dol spel. 
We wachten op de middagsessie. Misschien gaat 
dan alles weer normaal. 
 
De middagsessie begint. Ze spelen tegen Taiwan. 
We nemen plaats achter de Italianen Bocchi en 
Duboin. Maar we volgen met één oog tevens een 
onofficiële wedstrijd waarin Mahmood met 
Rosenberg tegen Brogelund en Saelensmi speelt. 
Dat wordt genieten hoop ik. Op spel twee een 
potdicht slam dat iedereen bereikt. Tot en met spel 5 
loopt alles een beetje normaal. Spel 4 geeft aan dat 
de Italianen er weer zin in hebben: 
 
4.  W / Allen Wu  
  ♠ 10964   
  ♥ 975   
  ♦ B742   
  ♣ 97   
Duboin    Bocchi 
♠ V75 ♠ A83 
♥ HB842 ♥ 6 
♦ A105 ♦ HV98 
♣ A3   

N

O

Z

W

 ♣ B10654 
  Shen  
  ♠ HB2   
  ♥ AV103   
  ♦ 63   
  ♣ HV82   
 
W N O Z 
Duboin Wu Bocchi Shen 
1♥ pas 1♠ pas 
1SA pas 2SA pas 
3SA Allen pas   

Zeer fors van Bocchi geboden. Zijn intenties worden 
aangegeven: gehakt maken van de tegenpartij. Dat 
lukt nu nog niet, want dat contract gaat kansloos 
down. Rosenberg en Mahmood doen het beter en 
Rosenberg moet 3♦ afspelen. Hij doet dat erg mooi 
en maakt twee schoppenslagen, één hartenslag, één 
klaverslag en vijf troefslagen. Vier troefslagen in oost 
– waarvan twee harten introevers - en in west troeft 
hij een klaver met troef aas af.  
 
10.  O / Allen Wu  
  ♠ A8   
  ♥ AB87   
  ♦ H108652   
  ♣ A   
Duboin    Bocchi 
♠ H9 ♠ VB532 
♥ 954 ♥ V10 
♦ A93 ♦ - 
♣ B8753   

N

O

Z

W

 ♣ HV10962 
  Shen  
  ♠ 10764   
  ♥ H632   
  ♦ VB74   
  ♣ 4   
 
W N O Z 
Duboin Wu Bocchi Shen 
  1♠ pas 
1SA dbl 2♣ 2♥ 
3♣ 4♥ 5♣ pas 
pas dbl Allen pas  
 
Een goede redding van de Italianen. Uitkomst ♦V 
waar een harten in de hand op verdwijnt. Klaver 
gespeeld en geclaimd voor slechts één down.  
 
Op de andere tafel sensatie!  
W N O Z 
Chen W Fantoni Chen Ch Nunes 
  1♣ pas 
2♣ 2♦ 2♥ !! 3♦ 
3SA 4♣ pas 5♦ 
Allen pas   
 
De Italianen redden met 5♦. De start is ♣H. Fantoni 
pakt het aas en speelt ruiten voor west die schoppen 
vervolgt, genomen met het aas. Troef getrokken en 
ondertussen een paar keer schoppen in de hand 
getroefd. De eindpositie is nu als volgt: 
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 Fantoni  
  ♠ -   
  ♥ AB87   
  ♦ H8   
  ♣ -   
♠ - ♠ V5 
♥ 954 ♥ V10 
♦ - ♦  
♣ B87   

N

O

Z

W

 ♣ V10 
  ♠ 10   
  ♥ H632   
  ♦ 7   
  ♣ -   
 
Nu speelt Fantoni een harten naar de heer waar oost 
harten tien onder gooit. Zal oost ♥109 dubbel hebben 
vragen de commentatoren zich af. Fantoni neemt 
een denkpauze en realiseert zich dat oost een 
vijfkaart schoppen heeft gehad, geen ruiten en zeker 
zes klaveren. Oost heeft geopend. Fantoni heeft 
vanwege zijn afspel de informatie gekregen dat oost 
♣H en V, ♠V en B had en zal dus nog  wel ♥V 
hebben. Ergo een 5206 verdeling. Hij speelt harten 
twee en in de hand de heer waar ♥V onder valt. 
Prachtig gespeeld.   
 
Zia gaat ook één down in 5♣ na het onderstaande 
biedverloop: 
W N O Z 
Rosenberg  Mahmood  
  1♣ pas 
2♠ = 5+ fit dbl 5♣ pas 
pas dbl Allen pas  
 
Nu volgt een lastig spel waar velen in het afspel 
falen. Fantoni bedenkt het volgende.  
12.  W / NZ Fantoni  
  ♠ AV654   
  ♥ AB2   
  ♦ A652   
  ♣ V   
Chen W   Chen CH 
♠ B972 ♠ 8 
♥ 87 ♥ V10653 
♦ B ♦ V10974 
♣ HB7642   

N

O

Z

W

 ♣ 105 
  Nunes  
  ♠ H103   
  ♥ H94   
  ♦ H83   
  ♣ A983   
 
W N O Z 
3♣ dbl 4♣ !! dbl 
pas 4♠ Allen pas  
 
Met dit troefzitsel, maak je vier troefslagen, twee 
slagen in beide rode kleuren en ♣A. Fantoni bedenkt 
het volgende na klaverstart voor zijn aas. Schoppen 

naar de aas, ruiten naar de heer en ruiten naar het 
aas (west een harten weg) toen de derde ruiten voor 
oost die klaver vervolgde, getroefd in de hand. 
 
Fantoni heeft nu vijf slagen en OW één.  De positie is 
nu als volgt: 
12.  W / NZ Fantoni  
  ♠ V65   
  ♥ AB2   
  ♦ 6   
  ♣    
Chen W   Chen CH 
♠ B97 ♠  
♥ 8 ♥ V10653 
♦  ♦ V10 
♣ HB7   

N

O

Z

W

 ♣  
  Nunes  
  ♠ H10   
  ♥ H94   
  ♦    
  ♣ 98   
 
Nu ♦6 getroefd met schoppen tien en bij west een 
harten weg. Stel west troeft over. Dan komt Fantoni 
daarna aan slag, trekt de troeven, speelt ♥A en heer 
en geeft alleen nog een harten af. Contract. Chen 
troeft niet maar gooit weer een harten weg. Nu speelt 
Fantoni ♠H en harten naar het aas, ♠V en verliest 
vervolgens nog een getroefde harten en een andere 
harten. Contract.  
 
De Zweden en de partners van Rosenberg- 
Mahmood (ook Zweden) gaan beide in 4♠ één down 
na de start van ♦10. Daar is door west niet 
preëmptief geopend.  
 
Op de andere tafel geraken de Taiwanezen in 6♠ 
voor vier down. Eveneens klaverstart. Wung speelt 
na ♣A een ruiten naar het Aas en ruiten naar de 
Heer. Die word afgetroefd. Hij verliest vervolgens nog 
een ruiten en een ruiten overtroever via de tien voor 
de boer en een harten slag voor 4 down voor -400. 
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Dan komt dit spel: 
15.  Z / NZ Fantoni  
  ♠ V54   
  ♥ A1093   
  ♦ AV2   
  ♣ AV2   
Chen W   Chen Ch 
♠ B1083 ♠ H762 
♥ 54 ♥ 87 
♦ HB8 ♦ 109653 
♣ B973   

N

O

Z

W

 ♣ 106 
  Nunes  
  ♠ A9   
  ♥ HVB62   
  ♦ 74   
  ♣ H854   
W N O Z 
Chen W Fantoni Chen CH Nunes 
   1SA 
pas 2♣ pas 2♥ 
pas 2♠ pas 3♥ 
pas 4♣ pas 4♥ 
pas 5♣ pas 5♠ 
pas 6♥ Allen pas  
 
Een 1SA opening van 12-14 waarbij volgens 
afspraak een vijfkaart hoog en een vierkaart laag 
mogelijk is. Met ♦H goed eenvoudig te maken. 
Fantoni toont zijn goede speeltechniek weer door 
eerst natuurlijk schoppen naar de V te spelen die 
echter verloren gaat. Andere tafel 4♥+2.  
De Zweden spelen tegen Rosenberg-Mahmood 
eveneens 6♥, terwijl de partners van de Amerikanen 
in 6SA na de start van ♠B één down gaan.  
 
Op spel 16 willen de Taiwanezen het verloren slam 
terug pakken en bieden een onmaakbare 6♦. De 
Italianen staan inmiddels voor met maar liefst 74-7. 
Spel 17 aan beide zijden een deelscore. Op spel 18 
is het weer raak. De Taiwanezen worden in 4♠ 
gedubbeld en door matig afspel twee gaan ze in 
plaats van één down. De Italianen maken 2♠+1. Het 
laatste spel toont Fantoni zijn geweldige spelinzicht 
en maakt 3SA waar de Taiwanezen 3♦ +1 maken. 
Het is een ware slachtpartij. Als de rook is 
opgetrokken wint Italië met 95-7.  
 
Hoe gaat het intussen met het team Mahmood in hun 
“friendly” game tegen een sterk Zweeds team? Wel, 
ze verliezen met 52-29. 
 
Uitslagen van ronde 10, 11 en 12 van vandaag: 
Open 
Nederland – Guadeloupe 15-15 
Nederland – Argentinië 14-16 
Nederland – Bangladesh 25-0 
Italië – Georgië 25-0 
Bovenste 4 in de vier groepen gaan over naar de 
achtste finales. Met nog vijf ronden voor de boeg is 
de stand in de “Nederlandse” groep: 

1. Italië   243 VP’s 
2. Nederland  221 VP’s 
3. Argentinië  219 VP’s 
4. Nieuw Zeeland 202 VP’s 
 
Dames 
Nederland – Venezuela 14-16 
Nederland – Zuid Korea 25-0 
Nederland – Zuid Afrika 9-21 
Stand: De hoogste acht van de twee groepen gaan 
over naar de achtste finales: 
1. Nederland  228 VP’s 
2. Kroatië  221 VP’s 
3. VS   208 VP’s 
4. Duitsland  208 VP’s 
5. Polen  207 VP’s 
De Nederlandse dames doen het dus weer prima en 
we mogen verwachten dat ze zich zeker plaatsten 
voor de achtste finales.  
 
5e speeldag 
Deze dag heb ik onder meer een begrafenis. Jammer 
dat ik Nederland niet kan volgen. De partijen van 
Italië kan ik naderhand uit het archief opdiepen. In de 
ochtendsessie staan onder meer Italië – Canada en 
Nederland – Schotland op het programma. Canada 
heeft vaak een sterk team. Even kijken of dat klopt. 
Ze staan middenin ergens. Op het vierde spel al 
grote winst voor de Italianen. Hoe hebben ze dat nu 
weer geflikt? 
 
4. W / Allen Richardson  
  ♠ 10974   
  ♥ A3   
  ♦ V876   
  ♣ V104   
Versace   Lauria 
♠ AVB852 ♠ 3 
♥ VB4 ♥ H8752 
♦ B ♦ A42 
♣ AB3   

N

O

Z

W

 ♣ H762 
  Jotcham  
  ♠ H6   
  ♥ 1096   
  ♦ H10953   
  ♣ 985   
 
W N O Z 
Versace Richardson Lauria Jotcham 
1♠ pas 1SA pas 
2♣= F pas 2♦= 5+♥ pas 
3♥ pas 4♣= cue pas 
4♥ Allen pas   
 
Bij de Canadezen op de andere tafel ging het bieden 
1♠ - 1SA - 2♠.  
Dat contract werd + 3 gemaakt. Alfredo Versace had 
een veel optimistischer visie en kreeg het gelijk aan 
zijn zijde: 4♥ +2 
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Op de helft van de match is de stand 14-1 voor Italië. 
Er worden aan weerskanten weinig fouten gemaakt. 
Bovendien zijn er weinig spellen waarbij sensationele 
verschillen kunnen optreden. Het voorlaatste spel lijkt 
even interessant, maar blijkt het enige (potdichte) 
slam van de hele partij te zijn. Beide teams bieden 
het zonder enige moeite. Derhalve slechts een kleine 
overwinning voor Italië.  
 
Dan komt de wedstrijd tegen Mauritius. Op spel 4 
missen de Italianen toch wel een voor de hand 
liggend slam. En op spel 14 geraken Bocchi-Duboin 
op een merkwaardige wijze in 1♦ geredoubleerd 
minus één, terwijl 3SA voor het oprapen is.  Ten 
slotte bieden de Italianen een redelijke 6♦ op spel 14 
niet uit, waardoor ze een kleine nederlaag leiden 
tegen één van de zwakste landen. Kennelijk is de 
accu even niet opgeladen. Maar het kan nauwelijks 
lijden, want de concurrentie is hevig. Ze moeten in de 
laatste ronde tegen het niet te onderschatten 
Argentinië.  
 
Tegen 18 uur ben ik er weer en zie dat Italië in ronde 
15 tegen Argentinië achter staat.  
Van ♠A109, ♥10953, ♦V5, ♣B986 start Ravenna 
tegen 3SA met ♠10 en dat blijkt dodelijk. Na en 
Stauman ontkent de openingsbieder een vierkaart 
hoog en ook Duboin start met een hoge kleur. Helaas 
met harten en het contract wordt nu eenvoudig 
gemaakt. Het kan niet altijd mee zitten. Lauria-
Versace eindigen op spel 16 in een 4♦ contract in 
plaats van in de 4-4 fit schoppen die ze hebben. En 
als diezelfde Lauria-Vrsace ook nog eens een 
eenvoudige ruitenfit onvoldoende uitbieden dan is dat 
voldoende om van Argentinië te verliezen. Ze moeten 
nu toch echt oppassen.  
 
Voor de uitslagen en standen van de ronde 13, 14 en 
15 kijk ik toch maar weer op teletekst: 
 
Open 
Nederland – Schotland  14-16 
Nederland – Hong Kong 20-10 
Nederland - Servië Montenegro 19-11 
Nederland heeft tegen het zwakke Servië ook niet 
alles uit de kast getrokken waardoor de bovenste vijf 
landen vlak bij elkaar staan: 
1. Italië  289 VP’s 
2. Argentinië  277  VP’s  
3. Nederland 273  VP’s 
4. Rusland 271  VP’s 
5. IJsland 268  VP’s 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dames 
Nederland – Israël 25-5 
Nederland   bye 
Nederland – Kroatië 14-16 
1. Nederland 285  VP’s 
2. Kroatië 266 VP’s 
3. Duitsland 265 VP’s 
4. VS  264,25 VP’s 
5. Engeland 258 VP’s 
 
6e speeldag 
Het is 9 uur en ik log vol spanning in op BBO. 
Vandaag zal de Round Robin van de open teams 
worden afgerond en wordt beslist of Nederland door 
gaat. Het zal er om spannen. Vier teams gaan door. 
Er zijn in feite nog vijf kanshebbers voor vier 
plaatsten die recht geven op de achtste finales. Moet 
lukken zou je zeggen. Toch moet ik onwillekeurig 
denken aan het EK waar het net niet lukte de 
uitzending naar het WK te realiseren. Alle nummers 
één in de vier groepen zijn vrij zeker van plaatsing. 
Dat zijn Italië, China, Engeland en Frankrijk en verder 
staat Hongarije er erg goed voor. Alle anderen zullen 
vandaag hevige strijd moeten voeren voor de 
volgende ronde.  
 
Ik kies op BBO voor de wedstrijd Italië - Rusland. 
Een zeer belangrijke wedstrijd voor Nederland ook. Ik 
neem plaats achter Fantoni – Nunes omdat zij iets 
later starten dan de andere tafel. De bieding en de 
score van Duboin – Bochhi is al bekend vóór dat het 
bieden op deze tafel begint. Het tweede spel is het al 
meteen raak. De Russen zitten in een te hoge 6SA, 
waar de Italianen volstaan met 3SA. Een beetje pech 
voor de Russen, want de snit op harten heer zit fout: 
één down. Het vierde spel bieden beiden paren een 
redelijke manche in harten, maar Fantoni – met troef 
AB108 – doubleert wel en de Russen niet. Door het 
doublet gaan de Russen slechts één down en de 
Italianen twee: -200 in beide gevallen. Stand 12-0 
voor Italië.  
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5.  N / NZ Matushko  
  ♠ HVB   
  ♥ V8   
  ♦ V9862   
  ♣ HV4   
Nunes    Fantoni 
♠ 93 ♠ 754 
♥ AH3 ♥ 109654 
♦ AB104 ♦ H3 
♣ B1052   

N

O

Z

W

 ♣ 986 
  Khven  
  ♠ A10862   
  ♥ B72   
  ♦ 75   
  ♣ A73   
 
W N O Z 
Nunes Matushko Fantoni Khven 
 1SA pas 2♥ 
pas 2♠ pas 3SA 
pas 4♠ Allen pas  
 
Bij de Italianen ging het biedverloop analoog tot 3SA. 
Bocchi met zijn vele vrouwen paste en dat bleek een 
goede beslissing. In 4♠ raapten de Italianen twee 
ruiten- en twee hartenslagen op. In 3SA zijn ook 
maar acht slagen, tenzij de tegenpartij de ruiten of 
harten aanvalt hetgeen vrij voor de hand liggend is. 
De Russen “vonden” de start van ♦H. Opnieuw 12 
IMP’s voor de Italianen. Italië staat na 7 spellen met 
30-0 voor. Toch doen de Russen het zeker niet 
slecht.  
Op spel 10 zitten Bocchi – Duboin te hoog in 6♠ met 
in troef B10543 tegenover H72 in dummy. De leider 
speelt ♠B voor in de hoop 98 doubleton achter de 
heer aan te treffen. Die kans is erg klein en in de 
praktijk gaat het dan ook down. De Russen lopen 
terecht in: 30-23 voor Italië. 
 
12.  W / NZ Matushko  
  ♠ B87   
  ♥ A   
  ♦ B103   
  ♣ B97652   
Nunes    Fantoni 
♠ 9543 ♠ V6 
♥ V654 ♥ B9873 
♦ 76 ♦ AHV2 
♣ A104   

N

O

Z

W

 ♣ V3 
  Khven  
  ♠ AH102   
  ♥ H102   
  ♦ 9854   
  ♣ H8   
W N O Z 
Nunes Matushko Fantoni Khven 
pas pas 1SA pas 
pas dbl 2♥ 2SA 
3♥ Allen pas   

Toch een rare biedserie. Eerst opent Fantoni met 
een 5422 – staat overigens ook op hun systeemkaart 
dat een 5422 (niet 54 in de majors) mogelijk is – 
maar komt daar na het doublet van noord op terug en 
biedt 2♥. Zoiets als “eigenlijk heb ik geen geschikte 
SA opening gehad”.  
 
W N O Z 
Doubinine Bocchi Gromov Duboin 
pas pas 1♥ dbl 
3♥ 4♣ Allen pas  
 
Het “normale” bieden van de Russen wordt beloond: 
3♥ en 4♣ van de opponenten gaan beide down en de 
stand is 36-27 voor Italië. 
Het volgende spel maakt Fantoni het wel erg bont 
door eerst te passen, en na de zwakke 2♥ opening 
(9-13 punten met vijf of meer harten) van partner 
2SA te bieden met: ♠VBxx  ♥x  ♦Bx  ♣Axxxxx. Ze 
komen in een gelukkig voor hem niet gedubbelde 3♦ 
en gaan kansloos twee down. Aan de nadere kant 
worden de Italianen in 4♠ gedoubleerd wegens een 
4-1 troef tegen voor minus 300. En als de Russen 
daarna in 3SA een extra overslag maken staan ze 
zelfs met 37-36 voor! Dat wordt nog erger als de 
Russen een scherpe manche wel uitbieden: 46-36 
voor Rusland.  
 
18.  O / NZ Matushko  
  ♠ 10   
  ♥ A64   
  ♦ 74   
  ♣ AHB8432   
Nunes   Fantoni 
♠ VB9863 ♠ H52 
♥ 1053 ♥ HV8 
♦ HB5 ♦ AV108 
♣ 9   

N

O

Z

W

 ♣ 1065 
  Khven  
  ♠ A74   
  ♥ B972   
  ♦ 9632   
  ♣ V7   
 
Op de andere tafel is het bieden gegaan: 
W N O Z 
Doubinine Bocchi Gromov Duboin 
pas pas 1SA pas 
2♥ 3♣ pas pas 
3♠ dbl 4♠ Dbl 
pas 5♣ dbl Allen pas
 
Bocchi verliest in 5♣ twee ruiten en twee harten 
slagen: -500. Overigens niet zo slecht, want 4♠ is 
dicht. De spanning is voelbaar. Wat zal er op onze 
tafel gebeuren?  
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W N O Z 
Nunes Matushko Fantoni Khven 
  1SA pas 
2♥ 3♣ pas …..3SA 
Allen pas    
 
De eerste drie biedingen zijn hetzelfde, maar dan 
gaat Khven in trance en biedt ……..3SA. Midden in 
de roos. Hij maakt zeven klaverslagen en twee azen. 
Op het laatste spel bieden de Russen nog een 
scherp slam met troef vrouw in vieren buiten boord. 
Het zit 2-2 en de Russen winnen met 22-8 (71-41). 
Geen prettige uitslag voor Nederland. Hoe zal 
Nederland het er af brengen? Ze spelen tegen 
Mauritius dat laatste staat. De verwachting dat 
Nederland een grote overwinning zal behalen, wordt 
niet gerealiseerd. Ze winnen slechts met 17-13.  
 
Ronde 17. De laatste ronde. Het is geweldig 
spannend. Italië heeft nog maar een voorsprong van 
4 punten op een drietal landen, waaronder 
Nederland. Nummer 5 is Argentinië die slechts 5 
punten achterstand heeft op dit drietal. En Nederland 
moet tegen Georgië dat tot op heden redelijk goed 
geopereerd heeft. Nederland wordt live uitgezonden. 
Ik neem plaats achter Sjoert en Ricco.   
 
1. N / - Van Prooijen  
  ♠ H1097642   
  ♥ VB10   
  ♦ 10   
  ♣ 65   
Beriashvil   Abzianidze 
♠ V3 ♠ B5 
♥ H9842 ♥ 7 
♦ HVB8 ♦ A32 
♣ B2   

N

O

Z

W

 ♣ AHV10983 
  Brink  
  ♠ A8   
  ♥ A653   
  ♦ 97654   
  ♣ 74   
 
W N O Z 
Beriashvili Prooijen  Abzianidze Brink 
 2♠ dbl Pas 
4♥ pas 5♣ Pas 
5♦ pas 5♥ Allen pas 
 
Spel 1 levert onmiddellijk grote winst op. De 
Georgiërs verdwalen in een zeer slecht 5♥ contract 
dat na uitkomst van ♠10 vier down gaat, terwijl 
Verhees 3SA +3 maakt. Zuid is niet in de niet 
bekende zevenkaart van partner uitgekomen. Hij 
start met harten, Louk legt de heer en maakt 12 
slagen.Pffffft, Ik moet er niet aan denken als het aas 
achter ♥H had gezeten. Een verschil van tien slagen 
slechts. Een gelukkige 12 IMP’s winst. Is dit een 
voorbode voor het verloop van de match?  
 

Op spel 3 zitten de Georgiërs veel te hoog in 3SA, 
dat kwetsbaar twee down gaat. Nederland maakt 
gewoon 2♠+1 in een 4-4 fit en maakt daarna een 
slagje meer in 3SA en we lopen uit tot 21-0. Een 
voortvarend begin. Dan komt spel 7. 
 
7. O / Allen  Van Prooijen  
  ♠ 1073   
  ♥ 873   
  ♦ B106532   
  ♣ 3   
Beriashvilj   Abzianidze 
♠ V864 ♠ 5 
♥ 642 ♥ VB 
♦ AV9 ♦ 874 
♣ 542   

N

O

Z

W

 ♣ AHV10976 
  Brink  
  ♠ AHB92   
  ♥ AH1095   
  ♦ H   
  ♣ B8   
 
W N O Z 
Beriashvili V Prooyen Abzianidze Brink 
   1♠ 
pas pas 3♠ pas 
3SA pas pas dbl 
redbl Allen pas   
 
Sjoert Brink heeft 19 punten en doubleert 3SA. West 
redoubleert. Hij heeft nog ♦AV over voor zijn bieden, 
maar is dat voldoende? Is 3♠ meer dan alleen een 
lange dichte lage kleur?  Oost heeft geen twijfel en 
past evenals Sjoert. Ricco start zoals gevraagd (pas 
van zuid op 3♠) met schoppen. Sjoert raapt twee 
schoppen en vijf harten slagen op en schrijft +1600 
op.  
Op de andere tafel ging het als volgt: 
 
W N O Z 
Jansma Goshadze Verhees Chechelash 
   1♠ 
pas 1SA 2♣ 3♥ 
pas 3♠ pas 4♠ 
Allen pas    
 
Dit contract wordt gemaakt en dat levert +14 IMP’s 
voor Nederland op: 35-1.  
Wat indien Abzianidze een hartentje meer en een 
ruitentje minder zou hebben gehad dus ♥VBx en 
♦xx? Och dan hadden de opponenten +1000 en +17 
IMP’s opgeschreven. Één en dertig punten in de 
kering! Sjoert zou er een nachtmerrie aan hebben 
overgehouden. Nu loopt hij natuurlijk als de big boy 
rond.  
 
Dit is de genadeklap voor het arme Georgië. 
Hetzelfde paar wordt op het volgende spel 8 in 4♠ 
gedoubleerd voor -800 terwijl Jansma-Verhees 4♥ 
laten spelen: +9 IMP’s. Dan komt spel 9: 
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9.  N / OW Goshadze  
  ♠ V1083   
  ♥ B874   
  ♦ 97   
  ♣ B64   
Jan Jansma   Louk Verhees 
♠ AH5 ♠ 74 
♥ HV9652 ♥ 103 
♦ V ♦ AB864 
♣ A103   

N

O

Z

W

 ♣ H852 
  Chechelash  
  ♠ B962   
  ♥ A   
  ♦ H10532   
  ♣ V97   
 
W N O Z 
Jansma Goshadze Verhees Chechelash 
 pas pas 1♦ 
dbl 1♥ 2♣ Pas 
2♥ pas 3SA Allen pas 
 
De start is ♦2, genomen met de vrouw en Louk speelt 
onmiddellijk een kleine harten uit de dummy voor de 
secce aas. Weer ruiten voor Louk en nu harten etc 
en 11 slagen voor +2. Mooi gespeeld. 
 
W N O Z 
Beriashvil Prooyen Abzianidze Brink 
 pas pas 1♦ 
dbl 1SA pas Pas 
2♥ Allen pas   
 
Een wel erg optimistische 1SA van Ricco en een 
timide pas van oost. Het 2♥ bod geeft na zijn doublet 
toch wel minimaal 16 punten aan. Een doublet zou 
Ricco niet overleefd hebben. Louk beoordeelde de 
sterkte van de kaart van zijn partner terecht heel 
anders. Op de laatste drie spellen een winst van 33 
IMP’s. Stand inmiddels 44-1. Nederland moet zich nu 
toch wel geplaatst hebben? Sterker nog, ze staan in 
de eindstand met miniem verschil op de eerste 
plaats: 
1. Nederland  318 VP’s 
2. Italië  317 VP’s 
3. Rusalnd  316 VP’s 
4. IJsland 312 VP’s 
 
7e speeldag 
De Dames en de Senioren spelen nog de round 
robin, maar de open teams spelen de achtste finales 
in 5 rondes van 16 spellen. Nederland staat zowel bij 
de Dames als de Senioren bovenaan. Bij de Open 
speelt Nederland tegen Duitsland.  
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ACHTSTE FINALE 
In de Viertallen Open worden acht wedstrijden van vijf keer 16 spellen gespeeld. Nederland speelt tegen Duitsland, 
maar dat wordt niet uitgezonden op BBO. De grote thriller in de achtste finale is Italië – VS. Italië heeft zich niet zo 
overtuigend geplaatst als we van hen mogen verwachten. De eerste plaats in hun groep is door Nederland 
weggekaapt en het lot heeft bepaald dat ze tegen hun historische rivaal de VS nu al in de achtste finale moeten 
optreden.  
De Nederlandse Dames zijn overtuigend eerste geworden in één van de twee groepen en moeten de strijd 
aanbinden met Finland in vier zittingen.  
 
1e zitting achtste finale Italië - VS 
Voor de zekerheid beginnen de Italianen met hun 
sterkste opstelling Lauria-Versace en Bocchi-Duboin. 
Zij moeten aantreden tegen Levin-Weinstein en 
Welland – Fallenius. Het derde paar van de VS is het 
ijzersterke paar Mahmood-Rosenberg dat later zal 
worden ingezet. Waarom is VS niet met hun 
allerbeste paar Meckstroth- Rodwell, kortweg 
Mackwell genoemd, komen opdagen? Eenvoudig 
omdat het bikkelharde selectiesysteem van de 
Amerikanen hen deed afvallen. Jammer maar deze 
drie paren zijn eveneens van een geweldige kwaliteit.  
 
In de eerste tien spellen zijn er weinig 
scoreverschillen, maar wel interessante duels zoals: 
4. W / Allen Levin  
  ♠ HB10983   
  ♥ AHB72   
  ♦ H8   
  ♣ -   
Alfredo Versace   Lorenzo Lauria 
♠ 2 ♠ A6 
♥ V9654 ♥ 10 
♦ 976 ♦ AVB54 
♣ H932   

N

O

Z

W

 ♣ AV865 
  Weinstein  
  ♠ V754   
  ♥ 93   
  ♦ 1032   
  ♣ B1074   
 
W N O Z 
Versace Levin Lauria Weinstein 
pas 1♠ 2SA pas 
5♣ 5♥ 6♣ Dbl 
Allen pas    
 
Op de andere tafel ongeveer hetzelfde biedverloop 
en de start is daar ♥H. Beide OW paren bieden het 
mooie en scherpe slam uit dat down gaat vanwege 
het 4-0 zitsel in troef bij NZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.  W / - Levin  
  ♠ 75   
  ♥ 73   
  ♦ A4   
  ♣ AV97654   
Alfredo Versace   Lorenzo Lauria 
♠ AV102 ♠ B9643 
♥ HV10 ♥ B8 
♦ HB1086 ♦ 7532 
♣ H   

N

O

Z

W

 ♣ 32 
  Weinstein  
  ♠ H8   
  ♥ A96542   
  ♦ V9   
  ♣ B108   
 
W N O Z 
Versace Levin Lauria Weinstein 
1♦ 2♣ pas 2♦ 
2♠ 3♣ 4♠ 5♣ 
Allen pas    
 
Een mooi agressief 4♠ bod van Lauria met zijn 
dubbele fit in ruiten en schoppen.  
 

 
Lorenzo Lauria: “Weet wel raad met dubbele fits” 
 
Dat verhindert Weinstein niet 5♣ te bieden. Lauria 
gaat na 5♣ in trance. Hij dubt waarschijnlijk over 
uitnemen of niet. Hij past uiteindelijk en krijgt het 
gelijk aan zijn zijde. Het gaat slechts één down en 
wel omdat ♠H fout zit voor de Amerikanen. Een 
schitterende biedserie op het scherp van de snede. 
De Amerikanen op de andere tafel bieden minder 
agressief en blijven steken in 3♠+1. Voor de VS +3 
IMP’s op dit spel.  
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Dan komt er weer een mooi spel: 
9.  N / OW Levin  
  ♠ AB763   
  ♥ H4   
  ♦ HB104   
  ♣ AH   
Alfredo Versace   Lorenzo Lauria 
♠ V10984 ♠ H52 
♥ V ♥ 73 
♦ V7 ♦ A652 
♣ 109872   

N

O

Z

W

 ♣ V654 
  Weinstein  
  ♠ -   
  ♥ AB1098652   
  ♦ 983   
  ♣ B3   
 
Op beide tafels geen indrukwekkend biedverloop: 
W N O Z 
Versace Levin Lauria Weinstein 
 1♠ pas 3♥ 
pas 4♣ pas 4♥ 
Allen pas    
 
W N O Z 
Welland Bocchi Fallenius Duboin 
 1♠ pas 1SA 
pas 3♣ pas 4♥ 
Allen pas    
 
Levin doet nog een poging met 4♣ om naar slam te 
gaan, maar de Bocchi en Duboin laten het al 
helemaal afweten. Hadden ze zo snel door dat het 
slechts een 50% slam is? Na elf spellen is de stand 
4-1 voor de VS. 
Op spel 12 veroorlooft Bocchi zich na een sterke SA 
opening kwetsbaar tegen niet een Landy 2♣ met 
♠AB10xx, ♥Bxxxx, ♦x, ♣Vx. Fallenius doubleert en 
schrijft +800 tegen 3SA+3. De Amerikanen volgen 
niet na de sterke SA: 7 IMP’s voor de VS.   
De strijd wordt vinniger. 
 
14.  O / - Levin  
  ♠ AB1042   
  ♥ 6532   
  ♦ 72   
  ♣ B10   
Alfredo Versace   Lorenzo Lauria 
♠ HV7 ♠ - 
♥ AV8 ♥ B1094 
♦ A983 ♦ V54 
♣ 975   

N

O

Z

W

 ♣ AH8643 
  Weinstein  
  ♠ 9865   
  ♥ H7   
  ♦ HB106   
  ♣ V2   
 
 

W N O Z 
Versace Levin Lauria Weinstein 
  1♣ pas 
1♦ 1♠ 2♣ 3♣ 
3SA pas pas 4♠ 
dbl Allen pas   
 
Lauria start met ♣A, krijgt van partner ♣9 als 
afsignaal en gaat over op ♥B, ♥H en ♥A. Versace 
raapt ♥V op en speelt ♥8 na die in zuid wordt 
afgetroefd. Levin leest goed dat ♥8 de laatste harten 
van Alfredo is en speelt een kleine schoppen naar 
het aas.  
Levin wil kennelijk niet in troef snijden voor een 
eventuele secce honneur van oost die vervolgens 
zijn partner de vierde harten nog laat aftroeven met 
de andere honneur. Helaas voor Levin zijn de 
troeven 0-3 verdeeld en gaat hij daardoor zelfs vier 
down voor -800.  
 
Op een volgend spel gaan de Italianen in een 
kwetsbare SA één minder down. De stand is precies 
gelijk. Lauria speelt een door Levin onterecht 
gedoubleerde 2♦ mooi af voor contract en de 
Italianen leidden na één zitting met 18-11.  
 
2e zitting achtste finale Italië - VS 
De Amerikanen stellen nu Rosenberg-Mahmood en 
Weinstein-Levin op tegen opnieuw Bocchi-Duboin en 
Lauria-Versace. De Italianen die in de round robin 
niet in topvorm staken, durven kennelijk nog niet 
Fantoni- Nunes op te stellen. Ook nu bieden de 
Italianen beduidend agressiever dan hun 
opponenten. Ze gaan na een 3♠ volgbod op 1SA één 
down terwijl hun partners in de andere richting in 4♥ 
één down gaan. Op spel 19 gebeurt iets soortgelijks.  
 
19.  Z / OW Rosenberg  
  ♠ AVB7   
  ♥ 4   
  ♦ B94   
  ♣ VB652   
Duboin   Bocchi 
♠ 95 ♠ H3 
♥ AHV973 ♥ 65 
♦ 752 ♦ AV63 
♣ A10   

N

O

Z

W

 ♣ H9743 
  Mahmood  
  ♠ 108642   
  ♥ B1082   
  ♦ H108   
  ♣ 8   
 
W N O Z 
Duboin Rosenberg Bocchi Mahmood 
   pas 
1♥  dbl rdbl 2♠ 
dbl pas 3SA Allen pas 
Omdat de harten scheef zitten gaat dit contract -1 
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W N O Z 
Weinstein Lauria Levin Versace 
   pas 
1♥  dbl rdbl 2♠ 
4♥ 4♠ dbl Allen pas 
 
Dit gaat één down. Opvallend hoe geweldig agressief 
de Italianen weer bieden Tot op heden met weinig 
succes. Maar dan maken ze een 3SA waar de VS 
down gaan omdat het in de andere hand zit: +13 
IMP’s voor Italië.  
 
22  O / OW Rosenberg  
  ♠ 4   
  ♥ A98   
  ♦ H75   
  ♣ HB9863   
Duboin   Bocchi 
♠ HB10 ♠ AV7 
♥ 632 ♥ HVB10754 
♦ 109843 ♦ VB 
♣ 54   

N

O

Z

W

 ♣ V 
  Mahmood  
  ♠ 986532   
  ♥ -   
  ♦ A62   
  ♣ A1072   
 
W N O Z 
Duboin Rosenberg Bocchi Mahmood 
  1♥ 1♠ 
pas 2♣ 3♥ 5♣ 
Allen pas    
 
W N O Z 
Weinstei
n 

Lauria Levin Versace 

  1♥ 1♠ 
pas 2♣ 2♥ 4♥ 
dbl redbl pas 4SA 
pas 6♣ Allen pas  
 
Nauwkeuriger bieden van Versace levert een mooi 
slam op en 11 IMP’s voor Italië. Bocchi gaat twee 
keer één down in scherpe manches die met een iets 
andere speelwijze of zitsel zo maar gemaakt konden 
worden. De Amerikanen ruiken zelfs niet aan die 
manches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. O / Allen Rosenberg  
  ♠ 107654   
  ♥ 764   
  ♦ A   
  ♣ 10962   
Duboin   Bocchi 
♠ - ♠ 83 
♥ AHB832 ♥ V10 
♦ V10854 ♦ H976 
♣ H4   

N

O

Z

W

 ♣ AVB87 
  Mahmood  
  ♠ AHVB92   
  ♥ 95   
  ♦ B32   
  ♣ 53   
 
W N O Z 
Duboin Rosenberg Bocchi Mahmood 
  1♣ 1♠ 
3♥ 4♠ pas pas 
5♦ 5♠ 6♦ Allen pas 
 
Zoals te verwachten is, gaat Duboin na de schoppen 
uitkomst afgetroefd te hebben met een kleine 
klaveren naar de overkant om een kleine ruiten te 
spelen voor het geval Mahmood ♦A sec heeft. 
Mahmood speelt klein en Duboin ♦V en is één down, 
want Rosenberg heeft ♦A sec. Het hoge bieden van 
de Italianen heeft vandaag nog niet erg veel succes 
opgeleverd. Op spel 28 bieden ze opnieuw een zeer 
scherpe 4♥ die met ruiten uit kansloos down is.  
Levin zit na een 1SA opening in het normale contract 
van 2♥, gemaakt met een overslag. De tweede zitting 
wordt gewonnen door de VS met 54-27 en de stand 
is nu 65-45 voor de VS.  
 
Achtste speeldag 
3e zitting achtste finale Italië - VS 
Voor de eerste keer worden Fantoni-Nunes 
opgesteld.  
 

 
         Fulvio Fantoni 
 
Fulvio Fantoni en Claudio Nunes hebben zich 
ontwikkeld tot een geweldig paar. Hun resultaten zijn 
misschien iets minder standvastig dan van de andere 
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twee sterparen in het Italiaanse team, maar weinig 
minder aansprekend.  
Zij spelen een ander systeem dan de beide andere 
paren met wat meer preëmptieve biedingen en 
aparte openingen: 
Alle twee openingen zijn van 10 (goede 9) t/m 13 
punten, onevenwichtig en een 4+ (minor) of 5+ 
(major) kaart in de kleur van de opening. 1SA= 12-
14. Dus de één openingen zijn vanaf 14 punten, 
waarbij ruiten een vierkaart of langer belooft en een 
hoge kleur een vijfkaart of langer. Op 1♣ spelen ze  
transfer walsh. Het antwoord 1♠= geen major en 0-9 
punten en 1SA= 10+ en evenwichtig.  Alle 
éénopeningen kunnen erg sterk zijn. Er mag niet op 
gepast worden. Het 1SA antwoord is 0-9 punten 
behalve na 1♣.  
De signalen zijn laag= aanmoedigend en laag-hoog= 
even.  De uitkomsten: laag= een even aantal zonder 
plaatje of een oneven aantal met een plaatje en in 
partners kleur alleen distributie.  
 

 
        Claudio Nunes 
 
In de eerste negen spellen gebeuren er weinig 
opvallende dingen. Op spel 10 gebeurt er echter iets 
vreemds. Bocchi-Duboin spelen Rosenberg in 3SA 
na een klaverstart op eenvoudige wijze één down. 
Nadat ♣H genomen is en een harten wordt 
afgegeven, maken ze drie klaverslagen, een 
hartenslag en later nog een schoppen of een ruiten. 
Niet aan te ontkomen.  
Maar zie wat op de andere tafel gebeurt: 
10.  O / Allen Fantoni  
  ♠ B103   
  ♥ AH1083   
  ♦ A109   
  ♣ 72   
Weinstein   Levin 
♠ V8542 ♠ H9 
♥ - ♥ V7652 
♦ V865 ♦ B4 
♣ VB93   

N

O

Z

W

 ♣ A1054 
  Nunes  
  ♠ A76   
  ♥ B94   
  ♦ H732   
  ♣ H86   

Oost start met klaveren voor de boer van west die 
met klaveren vervolgt via de tien voor de heer. Nu 
speelt Fantoni ♥9 die hij laat doorlopen naar de 
vrouw. Levin speelt ♣5 voor de vrouw van Weinstein. 
Noord een schoppen weg. Weinstein weet nu dat 
partner nog ♣A heeft, maar speelt ♠2 via de tien, de 
heer en het aas. De positie is nu: 
 
 Fantoni  
  ♠ B   
  ♥ AH103   
  ♦ A109   
  ♣    
Weinstein   Levin 
♠ V84 ♠ 9 
♥ - ♥ 7652 
♦ V865 ♦ B4 
♣ 9   

N

O

Z

W

 ♣ A 
  Nunes  
  ♠ 76   
  ♥ B9   
  ♦ H732   
  ♣ 8   
 
Fantoni speelt achtereenvolgens drie vrije harten 
waardoor de volgende positie ontstaat: 
 
 Fantoni  
  ♠ B   
  ♥ 10   
  ♦ A109   
  ♣    
Weinstein   Levin 
♠ V8 ♠ 9 
♥ - ♥ 7 
♦ V85 ♦ B4 
♣    

N

O

Z

W

 ♣ A 
  Nunes  
  ♠ 76   
  ♥    
  ♦ H73   
  ♣    
 
Op ♥10 , oost ♥7 en zuid ♠6 , komt west in 
problemen. Als hij ♠8 weggooit, zal Fantoni hem 
ingooien met ♠B en moet Weinstein van zijn ruiten 
afspelen  
 
In deze sessie waarin weinig fouten worden 
gemaakt, sprokkelen de Italianen toch enkele punten 
bij elkaar. Fantoni-Nunes hebben opnieuw 
aangetoond rijp te zijn voor het grote werk. Deze 
zitting wordt 27-4 voor Italië 
Stand: Italië – VS 72-69. Het is zoals altijd 
buitengewoon spannend.  
Nederland wint deze zitting met 31-18 en staat ruim 
voor tegen Duitsland met 112-60.  
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4e zitting achtste finale Italië - VS 
Het is zondag en ik loop mijn wekelijkse 10 km met 
een groepje van circa twintig hardlopers. Als ik in de 
middag om ongeveer één uur op BBO inlog zie ik 
nog net dat Rosenberg een 6SA gemaakt heeft die 
Italië gemist heeft.  
 
13.  N / Allen Rosenberg  
  ♠ AB108   
  ♥ HV75   
  ♦ V6   
  ♣ V104   
Duboin   Bocchi 
♠ V93 ♠ 652 
♥ B106 ♥ 983 
♦ 9432 ♦ A875 
♣ 832   

N

O

Z

W

 ♣ B96 
  Mahmood  
  ♠ H74   
  ♥ A42   
  ♦ HB10   
  ♣ AH75   
 
W N O Z 
Duboin Rosenberg Bocchi Mahmood 
 1♣ pas 2♣ 
pas 2SA pas 4SA 
pas 6SA Allen pas  
 
Zia weet dat partner hoogstens 14 punten heeft en 
geeft toch een slaminvite met een 4333 en 18 
punten. Rosenberg brengt het slam eenvoudig thuis 
omdat de klaveren en de harten rond zitten. Mocht 
dat niet zo zijn dan zou een schoppensnit over west 
ook nog resultaat gehad hebben.  Lauria –Versace 
maken 3SA+3. 
 
15.  Z / NZ Rosenberg  
  ♠ -   
  ♥ 10853   
  ♦ VB65   
  ♣ H9632   
Duboin   Bocchi 
♠ 104 ♠ AV873 
♥ V972 ♥ AHB 
♦ H10932 ♦ 8 
♣ 105   

N

O

Z

W

 ♣ AV84 
  Mahmood  
  ♠ HB9652   
  ♥ 64   
  ♦ A74   
  ♣ B7   
 
W N O Z 
Duboin Rosenberg Bocchi Mahmood 
   2♦ 
pas 2♥ dbl 2♠ 
3♦ pas 3SA Allen pas 
 

Op de andere tafel opent zuid niet en na drie keer 
pas opent Fallenius als oost met 1♠ en dat mag hij 
spelen. Dat maakt hij met een overslag.  
Zia komt met een kleine schoppen uit voor de tien. 
We zien dat Bocchi het spel nu kan maken via een 
snit op klaver heer. Dan moet hij ♣A en ♣V en drie 
hartenslagen oprapen en met ruiten er uit. Speelt Zia 
klein dan neemt hij ♦H, ♥V en ♠A voor contract. 
Neemt Zia wel ♦A dan zal hij schoppen moeten 
inspelen om niet hetzelfde verloop te krijgen. Dan 
maakt Bocchi echter nog drie schoppenslagen of 
later nog ♦H.  
 
Bocchi  speelt echter ♣10 voor de boer van Zia die 
een kleine ruiten naspeelt voor de heer van west. Nu 
heeft Bocchi geen communicatie meer om eventueel 
vier hartenslagen te maken. Hij speelt een kleine 
ruiten na! Zia pakt toch het aas en ruiten na voor de 
boer van noord. Die gaat in trance en speelt klaver 
na voor de vrouw van Bocchi. De positie is nu als 
volgt: 
 
15.  Z / NZ Rosenberg  
  ♠ -   
  ♥ 10853   
  ♦ V   
  ♣ H9   
Duboin   Bocchi 
♠ 4 ♠ AV 
♥ V972 ♥ AHB 
♦ 103 ♦  
♣    

N

O

Z

W

 ♣ A8 
  Mahmood  
  ♠ HB952   
  ♥ 64   
  ♦ -   
  ♣ -   
 
Zowel de leider als de verdediging heeft drie slagen. 
Indien Bocchi nu ♠A opraapt komt noord in dwang. 
Die moet beide klaveren en ♦V vast houden dus hij 
moet een harten afgooien. Bocchi zal dan nog vier 
harten en twee azen maken voor contract. Wat doet 
Bocchi echter. Hij speelt ♥A, H en B en ziet dat Zia 
op de laatste harten niet meer bekend. Dat kon 
Bocchi weten, want Zia heeft nog vijf schoppen 
omdat hij iedere keer braaf heeft moeten bekennen.  
Op het laatste spel van deze zitting bieden de 
Italianen 3SA  (minus één) in de ene richting en 4♥ 
contract in de andere richting. Deze zitting winnen de 
Amerikanen met 60-32. Dat kan Nunes en Fantoni 
niet verweten worden, want die deden niet mee.  
Stand: VS leidt met 129-104 en nog één zitting van 
16 spellen te gaan. Het is nog niet beslist.  
Nederland verloor deze zitting met 49-29 maar staat 
tegen Duitsland nog ruimschoots voor met 141-109. 
Een mooie uitgangspositie. Verder staat alleen China 
dik voor tegen IJsland. De anderen zullen nog een 
hevige strijd moeten leveren.  
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5e en laatste zitting achtste finale Italië - VS 
Hoe zullen de opstellingen zijn van de VS en Italië? 
Fantoni – Nunes worden ingebracht en komen tegen 
Weinstein – Levin. Ik neem weer plaats bij Zia met 
Rosenberg tegen Bocchi – Duboin. Board 17. De 
spanning is te snijden. Bocchi en Duboin beginnen 
meteen zeer agressief.  
 
17.  N / - Rosenberg  
  ♠ -   
  ♥ H76   
  ♦ HV2   
  ♣ HB96532   
Duboin   Bocchi 
♠ V10862 ♠ AB 
♥ VB1052 ♥ 98 
♦ - ♦ 10987643 
♣ A108   

N

O

Z

W

 ♣ V7 
  Mahmood  
  ♠ H97543   
  ♥ A43   
  ♦ AB5   
  ♣ 4   
 
W N O Z 
Duboin Rosenberg Bocchi Mahmood 
 1♣ pas 1♠ 
2♥ 3♣ 3♦ dbl 
3♥ pas pas dbl 
Allen pas    
 
Zia pakt Bocchi op in 3♦. Duboin vlucht naar 3♥ die 
ook door Zia wordt opgepakt en twee down 
gespeeld.  
 

 
Zia: “Die Italiaantjes moet je gelijk oppakken”  
 
Rosenberg start met een kleine ruiten voor het aas 
van Zia die wordt afgetroefd. Schoppen naar het aas 
en schoppen voor de heer van Zia.  Duboin maakt 
uiteindelijk drie slagen in schoppen en in harten plus 
♣A. De Italianen hebben hetzelfde contract op de 
andere tafel ongedoubleerd twee down gespeeld. 
Stand: 134 – 104 voor de VS.  
Op spel 18 zijn beide paren in 2♥ geland. Rosenberg 
maakt gewoon contract, maar Weinstein meent  
Nunes te moeten doubleren die het echter ook 
maakt. Stand: 134 – 115. De spanning is te snijden 
zoals altijd bij de VS tegen Italië. Dan komt spel 19: 
 

19.  Z / OW Rosenberg  
  ♠ V76   
  ♥ H10   
  ♦ HVB73   
  ♣ A107   
Duboin   Bocchi 
♠ 109842 ♠ AH53 
♥ A965 ♥ 2 
♦ 654 ♦ 1082 
♣ B   

N

O

Z

W

 ♣ HV865 
  Mahmood  
  ♠ B   
  ♥ VB8743   
  ♦ A9   
  ♣ 9432   
 
W N O Z 
Duboin Rosenberg Bocchi Mahmood 
   2♥ 
pas 2♠ pas 2SA 
pas 3♣ dbl 3♥ 
Allen pas    
 
De Italianen spelen correct tegen door op een 
bepaald moment troef aas en troef na te spelen, 
waardoor Zia geen klaveraftroever in dummy kan 
maken. Zia maakt het contract precies.  
Op de andere tafel gaat de bieding anders, want een 
2♥ opening van Fantoni betekent vijf of meer harten 
met 10-13 punten. Dus Fantoni past in eerste 
instantie: 
 
W N O Z 
Weinstein Nunes Levin Fantoni 
   pas 
pas 1♣ pas 1♦= 4+ ♥ 
pas 1SA pas 2♦= 5+♥ 
pas 2♥ Dbl 4♥ 
Allen pas    
 
De Italianen maken zelfs 4♥+1 na de uitkomst van ♠A 
en ruiten na. Op spel 20 gaan de Italianen in 5♥ 
kwetsbaar gedoubleerd voor -500 tegen een 
kwetsbare 4♠+1 voor 650 aan de andere kant.  Op de 
volgende twee spellen gebeurt weinig en op spel 23 
geeft Bocchi een scherp doublet op 4♥ waarin 
Rosenberg onnodig down gaat. Bocchi brengt tot 
overmaat van ramp voor de Amerikanen een scherpe 
3SA thuis, waarin Weinstein één down gaat. Je kunt 
schoppen vrouw over noord en over zuid snijden. 
Ondanks dat zuid een vierkaart schoppen laat zien, 
snijdt Bocchi over de driekaart van noord en dat blijkt 
goed. De Italianen hebben op de laatste zeven 
spellen 46 IMP’s gewonnen en leiden met 150-134! 
Dan eindelijk een paar rustige spellen. Rosenberg 
maakt 4♥  contract en vervolgens 2♠ met een 
overslagje door Bocchi persoonlijk weggegeven. 
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28. W / NZ Rosenberg  
  ♠ -   
  ♥ A532   
  ♦ AH1062   
  ♣ B743   
Duboin   Bocchi 
♠ B109754 ♠ HV2 
♥ 974 ♥ H108 
♦ 8 ♦ VB73 
♣ 1065   

N

O

Z

W

 ♣ HV9 
  Mahmood  
  ♠ A863   
  ♥ VB6   
  ♦ 954   
  ♣ A82   
 
W N O Z 
Duboin Rosenberg Bocchi Mahmood 
2♠ dbl rdbl 3SA 
pas pas dbl Allen pas 
 
De start is ♠B die wordt overgenomen met de heer, 
♠V na en een derde schoppen door Zia genomen 
met het aas. Hij duikt nu een ruiten naar oost uit die 
ingespeeld is en ♣V speelt. Zia laat hem houden. 
Klaver na voor de boer van noord. De positie is nu: 
 
28. W / NZ Rosenberg  
  ♠ -   
  ♥ A5   
  ♦ AH62   
  ♣ 7   
Duboin   Bocchi 
♠ 1097 ♠  
♥ 974 ♥ H108 
♦ 8 ♦ B73 
♣ 1065   

N

O

Z

W

 ♣ H 
  Mahmood  
  ♠ 8   
  ♥ VB6   
  ♦ 94   
  ♣ A   
 
Zia kan nu slechts één down als hij klaver naar het 
aas en drie keer ruiten speelt. Bocchi moet dan 
onder ♥H uit spelen. Ik ben hevig teleurgesteld. De 
grote Zia speelt ♦A en ziet west niet meer bekennen 
en speelt dan ♥A en harten na. Bocchi raapt ♥H op 
en speelt nu ♣H na en maakt nog een  ruitenslag 
voor twee down.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.  N / Allen Rosenberg  
  ♠ 72   
  ♥ AVB9853   
  ♦ -   
  ♣ AHB2   
Duboin   Bocchi 
♠ VB98 ♠ H10 
♥ H6 ♥ 104 
♦ HV9852 ♦ B1074 
♣ 7   

N

O

Z

W

 ♣ 106543 
  Mahmood  
  ♠ A6543   
  ♥ 72   
  ♦ A63   
  ♣ V98   
 
W N O Z 
Duboin Rosenberg Bocchi Mahmood 
 1♥ pas 1♠ 
2♦ 3♦ 4♦ dbl 
pas 4♥ Allen pas  
 
Fantoni en Nunes komen er ook niet uit en bieden 
eveneens 4♥. Plus drie gemaakt op beide tafels:158-
135 voor Italië. Op spel 30 bieden Levin-Weinstein 
nog een slam die Fantoni en Nunes missen, 
waardoor de stand 158-146 wordt. Het is alsof de 
duvel er mee speelt. Het laatste spel is een groot 
slam. Het is een potdichte kwetsbare 7♣ en zelfs 
7SA is dicht.  Als deze door één der paren niet wordt 
geboden, is hun lot beslist en opnieuw in het 
allerlaatste spel. Dat gebeurt deze keer niet. De 
Italianen bieden in hoog tempo 7♣ en zijn door. Een 
kwartiertje later bieden de Amerikanen eveneens in 
hoog tempo 7♣, maar het helpt al niet meer. Italië 
behaalt een grote overwinning in de laatste zitting 
van 54-17. Een prachtige wedstrijd tussen twee 
uitstekende viertallen met geweldige spellen. Er kan 
echter maar één winnen en dat was deze keer Italië. 
Ze winnen de achtste finale van de Verenigde Staten 
met 158-146. 
Nederland heeft gewonnen van Duitsland met 175-
142 en gaat ook naar de kwart finale.  



BRIDGE-OLYMPIADE 2004 viertallen 
Italiaans dagboek 

Star Magazine nummer 54  pagina 25 

KWART FINALE 
De vier wedstrijden in de kwart finale van de open Viertallen zijn: 
Nederland – Ierland  Italië – Pakistan 
Hongarije – Rusland  China - Japan 
Er worden zes zittingen van 16 spellen gespeeld. Één zitting meer dan in de achtste finales. 
De strijd bij de Senioren is nog niet geëindigd. Zij spelen alleen een Round Robin van 28 wedstrijden in één grote 
groep van 29 landen. Voorlopig staat Nederland vanaf ronde tien op kop. Er moeten nog enkele ronden gespeeld 
worden. 
 
Kwart Finale  1e zitting Nederland - Ierland 
Nederland – Ierland en Italië – Pakistan is in beeld bij 
BBO. Ik kies voor Nederland en wel gesloten achter 
Schollaardt – Drijver. Open spelen Sjoert Brink en 
Ricco van Prooijen. We beginnen met board 17. De 
eerste drie spellen zijn niet zo boeiend. Maarten 
maakt twee keer een slag meer dan zijn rivaal en 
verdient twee IMP’s. In het derde spel 4♠ voor Bas 
wordt ook een slag te veel gemaakt. De Ieren 
verslikken zich in 5♠ en gaan één down. Op spel 20 
maakt Bas in 2♠+3 opnieuw twee slagen meer dan 
de concurrent in 3♠ contract. Het loopt zeer 
voorspoedig en Nederland leidt inmiddels met 17-0. 
Daarna een 3SA voor de Ieren en Ricco gaat down.  
 
21.  N / NZ Fitzgibbon  
  ♠ VB3   
  ♥ AB75   
  ♦ H6   
  ♣ V1096   
Maarten 
Schollaardt 

 Bas Drijver 

♠ H108 ♠ 652 
♥ H843 ♥ 1096 
♦ A85 ♦ V1093 
♣ H84   

N

O

Z

W

 ♣ 532 
  Mesbur  
  ♠ A974   
  ♥ V2   
  ♦ B742   
  ♣ AB7   
 
W N O Z 
Schollaardt Fitzgibbon Drijver Mesbur 
 1♥ pas 1♠ 
pas 1SA pas 3SA 
Allen pas    
 
Bas start met ♦10 die Maarten met het aas pakt en 
ruiten terug speelt. Dat ziet er niet goed uit en als 
Maarten na ♣H genomen te hebben nog een keer 
ruiten brengt, heeft de leider eenvoudig negen 
slagen: twee ruiten, drie klaveren, twee harten en 
twee schoppen. Eigenlijk is het contract na een 
ruitenstart al niet meer down te spelen. De Ieren 
starten tegen 3SA in de open kamer met ♥10 en 
maken twee harten, één klaver, één ruiten en één 
schoppen voor één down.  Dan maken we in twee  
SA contracten een slagje meer. Wij spelen 
vervolgens de Ieren in een kwetsbare 2SA één down  

 
 
terwijl zij ons uitnemen met 3♥ +1= 170. De stand is 
20-14 voor Nederland. Op spel 26 biedt Maarten de 
manche in harten uit en een Ier verzint de maakstart 
van klaveren in de vork van Bas. De dummy heeft 
een renonce klaveren, waardoor hij twee verliezers in 
ruiten weg kan gooien. De Ieren gaan één down in 
4♠ en Nederland heeft weer wat meer lucht: 32-14. 
 
Een spel met een extreme verdeling:  
28.  W / NZ Fitzgibbon  
  ♠ HV975432   
  ♥ H93   
  ♦ V3   
  ♣ -   
Maarten 
Schollaardt 

 Bas Drijver 

♠ B108 ♠ A6 
♥ - ♥ 6 
♦ AHB10864 ♦ 975 
♣ 742   

N

O

Z

W

 ♣ AV109653 
  Mesbur  
  ♠ -   
  ♥ AVB1087542  
  ♦ 2   
  ♣ HB8   
 
W N O Z 
Schollaardt Fitzgibbon Drijver Mesbur 
3♦ 4♠ 5♦ 5♥ 
dbl Allen pas   
 
Dit alles is nog een vrij normaal biedverloop. Hoewel, 
zou u als west ook 5♥ gedubbeld hebben kennelijk 
om het bezit van topcontroles in ruiten aan te geven?  
Zijn die na het 5♦ bod van zijn partner dan nog wat 
waard? Plus één gemaakt! Maar wat gebeurt er aan 
de andere kant? Een biedverloop dat naar mijn 
inschatting een klein kwartiertje duurt en waar de 
kansen van de ene naar de andere partij 
overhevelen. 
 
W N O Z 
Mc Gann Prooijen Hanlon Brink 
1♦ 3♠ 3SA 4♥ 
pas pas 5♣ dbl 
pas 5♦ pas 6♥ 
7♣ pas pas dbl 
Allen pas    
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Ricco die natuurlijk graag 5♣ had willen bieden om 
aan te geven dat zijn pas op 4♥  een mooie fit bevat 
en een klavercontrole doet nu het mooie bod van 5♦. 
Dat betekent zoiets als partner zoek uit tussen 5♥, 
want ik heb nog wat harten mee, en 5♠. Hij geeft 
daarmee nog langere schoppen aan dan uit het bod 
van 3♠ al zou moeten blijken. Sjoert pakt het 
voortvarend op en biedt 6♥.  
 

 
Sjoert Brink 
“Die maat van me begrijpt me wel” 
 

 
Ricco van Prooijen 
“Ik begrijp dat (re-)doublet wel, +1600. Hij wil graag 
scoren” 
 
Mc Gann biedt 7♣, want die heeft geanalyseerd 
(vertelt hij later tegen de arbiter) dat 6♥ wellicht 
gemaakt zal worden ondanks al hun azen. De Ier had 
het goed gezien, want 6♥ wordt inderdaad gemaakt. 
Dit gaat slechts twee down en de stand is nu 39-27 
voor Nederland. Arbiter wordt ontboden want na 6♥ 
van Sjoert stijgt luid geklap en gejuich op uit de 
ramazaal, duidelijk hoorbaar voor de spelers. Arbiter 
laat score staan maar Appeals Committee annuleert 
het spel en bepaalt de score op +4 IMP’s voor 
Ierland. Vervolgens maken de Ieren nog een scherpe 
3SA waar Nederland in 3♦ blijft steken en de stand is 
vrijwel gelijk. Dan op beide tafels een 4♠+1 en een 
3SA contract. Dan het laatste spel van deze zitting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. W / OW Fitzgibbon  
  ♠ AVB   
  ♥ AH8   
  ♦ 5432   
  ♣ B52   
Maarten 
Schollaardt 

 Bas Drijver 

♠ 1082 ♠ 9643 
♥ V432 ♥ B6 
♦ B108 ♦ H97 
♣ AH7   

N

O

Z

W

 ♣ 10986 
  Mesbur  
  ♠ H75   
  ♥ 10975   
  ♦ AV6   
  ♣ V43   
 
W N O Z 
Schollaardt Fitzgibbon Drijver Mesbur 
pas 1SA pas 3SA 
Allen pas    
 
Bas start met ♠6 voor de heer van de dummy. 
Fitzgibbon speelt nu harten naar de ……acht in 
plaats van ♥A, ♥H en harten na. Dan zou hij drie 
harten slagen hebben gemaakt! Zijn speelwijze is 
inferieur. Open start Hanlon tegen Ricco met ♣9 voor 
de heer. ♣A en klaver na voor de boer. Nu ruiten 
naar de V en een kleine ruiten na voor oost die zijn 
vrije klaver meeneemt. Omdat de ruiten drie drie 
vallen, heeft Ricco één klaveren, drie ruiten, drie 
schoppen en twee harten slagen voor contract. Ook 
dit was mijns inziens niet de beste speelwijze. In zijn 
positie is het ook beter ♥A, ♥H en harten na. Hij 
maakt dan eveneens negen slagen. Nu moest naast 
het goed zitten van ♦H ook de ruiten drie drie 
verdeeld zijn bij de opponenten afgezien van nog 
eventuele dwangkansen. Een kleinere kans dan het 
vallen van een hartenhonneur dubbel of drie drie. Ik 
kijk even snel bij Fantoni. Die krijgt een klaverstart 
voor het aas, ♣H en klaver na voor de vrouw. Hij 
speelt onmiddellijk ♥A, ♥H en harten na voor west die 
ruiten in de vork speelt. Claim.  
Nederland wint de eerste zitting met 49-28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BRIDGE-OLYMPIADE 2004 viertallen 
Italiaans dagboek 

Star Magazine nummer 54  pagina 27 

De Nederlandse Senioren hebben zilver gewonnen. 
Een geweldige prestatie van de twee paren 
Trouwborst - Doremans en Boegem - Janssens. Ze 
speelden tegen alle andere 29 landen een round 
robin. Vanaf ronde 10 tot en met ronde 24 hebben ze 
de ranglijst aangevoerd evenals de voorlaatste 
ronde. De laatste ronde speelde Nederland gelijk 
tegen Italië. Over het hele toernooi een gemiddelde 
van bijna 18.5 VP’s.  
 

 
Nederlandse Senioren:   ZILVER 
Captain Pollé, Doremans, Boegem, Janssens en 
Trouwborst 
 
Dat bleek helaas net niet voldoende omdat VS met 
23-7 van Denemarken won en daarmee het goud.  
De eindstand: 
1. VS   541 
2. Nederland  534 
3. Duitsland  513 
4. Frankrijk  510 
5. Denemarken  486 
 
Bij de Dames heeft Nederland gewonnen van Finland 
nadat ze behoorlijk achter stonden na twee rondes 
van 16 spellen. Na vier rondes hebben ze de Finnen 
toch nog duidelijk verslagen met 123-104. De acht 
landen die voor de kwartfinale zijn overgebleven, zijn: 
Nederland, China, VS, Zweden, Rusland, Polen, 
Frankrijk en Engeland. De Duitsers met de knappe 
en sterk spelende dames Von Armin en Auken 
hebben zich helaas niet geplaatst. 
 
9e speeldag 
Kwart Finale  2e zitting Italië - Pakistan  
BBO zend vanmorgen slechts één wedstrijd uit: 
Italië-Pakistan. Na de eerste 16 spellen is de stand 
42-24 voor Pakistan. De Italianen zijn er niet 
helemaal gerust op, want ze hebben groot geschut in 
werking gesteld. De twee sterparen zijn opgesteld en 
dat is te merken. We nemen plaats in de open kamer 
bij Lauria en Versace. Ze bieden en maken een 5♣ 
die de Pakistani niet bieden en ze spelen een 3SA 
down die ze zelf wel maken en de stand is al weer 
bijna gelijk . Dan komt spel 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  N / NZ Hadi  
  ♠ V105   
  ♥ 87532   
  ♦ K9752   
  ♣ -   
Versace  Lauria 
♠ A942 ♠ - 
♥ A ♥ HVB106 
♦ V106 ♦ AB4 
♣ HV942   

N

O

Z

W

 ♣ AB1053 
  Shoaid  
  ♠ HB8763   
  ♥ 94   
  ♦ 83   
  ♣ 876   
 
W N O Z 
Versace Hai Lauria Shoaid 
 pas 1♥ pas 
2♣ pas 3♣ pas 
3♠ pas 4♣ pas 
4♥ pas 4♠ dbl 
rdbl pas 5SA pas 
7♣ Allen pas   
 
Start ♦7 genomen met het aas en claim!  De Italianen 
staan op scherp. De Pakistani bieden eveneens 7♣.  
 
7.  Z / Allen  Hadi  
  ♠ B843   
  ♥ HV4   
  ♦ B106532   
  ♣ -   
Versace  Lauria 
♠ - ♠ 75 
♥ A10752 ♥ 86 
♦ 7 ♦ HV984 
♣ AHV10652   

N

O

Z

W

 ♣ B943 
  Shoaid  
  ♠ AHV10962   
  ♥ B93   
  ♦ A   
  ♣ 87   
 
W N O Z 
Versace Hai Lauria Shoaid 
   1♠ 
2♠ 3♣ 4♣ 4♠ 
5♣ 5♠ pas pas 
6♣ pas pas 6♠ 
Allen pas    
 
Contract en grote winst (15 IMP’s) voor de Pakistani, 
want Bocchi-Duboin bieden geen 6♠. West bood 5♣ 
na het openingsbod 1♠ van zuid en na 5♠ van noord 
nog eens 6♣. Dat werd gedoubleerd twee down 
gespeeld.  
Een 4♠ speelde Versace beter af dan Fazli voor 
Pakistan: +10 IMP’s voor Italië. Versace speelt een 
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(te) scherpe 4♥ aan beide kanten opnieuw beter af 
dan Fazli en gaat twee kwetsbare slagen minder 
down en de stand is gelijk. De Italianen zijn beter, 
maar de score is sterk afhankelijk van enkele 
distributionele spellen, waarbij de geluksfactor een 
grote rol speelt. Op één van die spellen scoorde 
Pakistan 15 IMP’s op een uitneembod van 6♠ dat er 
in bleek te zitten. Wie weet gebeurt dat nog wel een 
keer. Nu even niet. Wel zitten de Italianen in een 
scherpe 4♠ die ze maken. De Pakistani spelen op dat 
spel in 2SA een safety play en worden beloond met 
een overslag. Lauria speelt een te scherpe 3SA 
prachtig af en eindigt in slechts één down terwijl 
gesloten de Pakistani kwetsbaar in 3♠ twee down 
gaan. Italië heeft orde op zaken gesteld. De Italianen 
schijnen ook nog een appeal gewonnen te hebben. 
Een geweldige zitting van de Italianen die zoals 
gebruikelijk alleen een paar te scherpe manches 
hebben geboden, maar verder letterlijk alles goed 
gedaan hebben in het af- en tegenspel. Ze zijn 
duidelijk op groot wild uit. Maar de weg is nog lang. 
De stand is inmiddels 70-50 voor de Italianen 
Nederland doet het prima tegen Ierland en staat met 
69-11 ruim voor.  
 
Kwart Finale  3e zitting Italië - Pakistan  
Weer Italië op het scherm en China dat ver voor staat 
tegen Japan. Ik verkies toch maar weer Italië en 
neem nu eens plaats achter de jeugdige Fantoni-
Nunes die, nu Italië redelijk ver voor staat, maar weer 
eens hun klasse mogen tonen. 
Het tweede spel bieden de Pakistani nog even 5♠ om 
5♦ uit te nemen. Dat gaat echter één down. Fantoni  
op de andere tafel doubleert de niet kwetsbare 5♦ 
wel en wordt beloond met +300. Bocchi-Duboin zitten 
niet in een scherpe 3SA die gemaakt wordt omdat de 
schoppen 4-4 zitten en de Pakistani scoren eindelijk 
weer eens (10 IMP’s). Prompt verslikken ze zich in 
het volgende spel in 5♥ voor één down. Even later 
zitten ze in een kansloze 3SA tegen de Italianen in 
4♥ contract en stand is 103-57 voor Italië.  
 
26.  O / Allen Fantoni  
  ♠ VB8   
  ♥ A102   
  ♦ HVB10   
  ♣ 953   
Jaffer  Khan 
♠ 7654 ♠ A 
♥ 653 ♥ V9 
♦ 753 ♦ A9862 
♣ V102   

N

O

Z

W

 ♣ HB876 
  Nunes  
  ♠ H10932   
  ♥ HB874   
  ♦ 4   
  ♣ A4   
 
 
 

W N O Z 
Jaffer Fantoni Khan Nunes 
  1♦ 2♦ 
pas 3♦ pas 3♥ 
pas 4♥ Allen pas  
    
 
W N O Z 
Duboin Allana Bocchi Fazli 
  1♦ 2♦ 
pas 3SA Allen pas  
 
Waar Fantoni terecht besluit om in vier hoog te 
eindigen, doet Allana het slechte bod van 3SA. 
Bocchi toont dat aan door met klaveren te starten en 
3SA gaat kansloos twee down.   
 
Dan bieden Fantoni-Nunes een mooie 6♣, waar de 
Pakistani slechts 3SA+3 spelen. Dit goede slam gaat 
down op een introever. Evenals in de eerste zitting 
hebben de Pakistani geluk met een groot spel, 
waarop ze 13 IMP’s winnen.  
 
30.  O / - Fantoni  
  ♠ HB9762   
  ♥ 4   
  ♦ 83   
  ♣ A872   
Jaffer  Khan 
♠ 1043 ♠ V85 
♥ H10965 ♥ AV73 
♦ B42 ♦ AH1096 
♣ H5   

N

O

Z

W

 ♣ 6 
  Nunes  
  ♠ A   
  ♥ B82   
  ♦ V75   
  ♣ VB10943   
 
W N O Z 
Jaffer Fantoni Khan Nunes 
  1♦ 2♣ 
pas 2♠ pas 3♣ 
3♥ 5♣ 5♥ Allen pas 
 
Geniet even mee met het fraaie tegenspel van 
Fantoni-Nunes. Schoppen uit voor de secce aas en 
…..kleine klaveren na vanwege de singleton in de 
dummy die via de heer voor het aas is. Fantoni 
speelt nu ♠Hen schoppen na getroefd door Nunes. In 
vijf seconden twee down gespeeld. De Pakistani 
deden het al even fraai. Hier komt zuid ♠A uit tegen 
4♥ en speelt iets minder handig ♣V na, klein in de 
dummy en ……♣A bij partner die ♠H en een kleine 
schoppen na speelt. Op het voorlaatste spel speelt 
Jaffer een scherp geboden 3SA prachtig af door via 
een ruitensnit Nunes in te spelen en wint daarmee 7 
IMP’s omdat de Italianen in 3♦ contract ztten.  Stand 
einde derde zitting: 106-83. Nederland doet het nog 
beter en leidt tegen Ierland met 154-73.  
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Kwart Finale  4e zitting Italië - Pakistan  
Italië treedt aan met Bocchi-Duboin en Lauria-
Versace. Zij moeten kennelijk de zaak veilig stellen. 
Dat blijkt op de volgende spellen: 
 
5.  N / NZ Bocchi  
  ♠ 10   
  ♥ H10743   
  ♦ V4   
  ♣ HV1074   
Shoaid  Hadi 
♠ B43 ♠ A865 
♥ AB8 ♥ 962 
♦ 98752 ♦ HB1063 
♣ 96   

N

O

Z

W

 ♣ B 
  Duboin  
  ♠ HV972   
  ♥ V5   
  ♦ A   
  ♣ A8532   
 
W N O Z 
Shoaid Bocchi Hadi Duboin 
 pas pas 1♠ 
pas 1SA pas 2♣ 
pas 2♦ dbl 2♠ 
3♦ dbl pas 4♦ 
pas 5♣ 5♦ pas 
pas dbl Allen pas  
 
Dit contract gaat vier down. De Italianen nemen 
gesloten niet uit met 5♦ en de Pakistani maken 5♣ 
voor een verlies van 5 IMP’s 
 
6.   O / OW Bocchi  
  ♠ 1032   
  ♥ AB1082   
  ♦ 5   
  ♣ HV109   
Shoaid  Hadi 
♠ 9865 ♠ H74 
♥ 9753 ♥ - 
♦ 96 ♦ V8742 
♣ 632   

N

O

Z

W

 ♣ AB854 
  Duboin  
  ♠ AVB   
  ♥ HV64   
  ♦ AHB103   
  ♣ 7   
 
W N O Z 
Shoaid Bocchi Hadi Duboin 
  1♦ pas 
pas dbl pas pas 
rdbl pas 2♣ dbl 
Allen pas    
 
De start is ♣7 via de vrouw voor het aas. Een kleine 
ruiten voor de tien van zuid die nu ♥V op tafel legt. 

Daarna maakt oost nog twee afgetroefde harten en 
verder niets. Vier down voor -1100 tegen 6♥ van de 
Pakistani gesloten voor 980. Italië loopt verder uit. De 
matadoren hebben hun werk gedaan, lijkt het.  Het is 
nog niet voldoende, want op het volgende spel 
komen ze in 6♠. Hoe speelt u dit spel na uitkomst van 
♦V? 
 
12.  W / NZ Bocchi  
  ♠ AH854   
  ♥ AHV43   
  ♦ H74   
  ♣ -   
Shoaid  Hadi 
♠ 9762 ♠ V3 
♥ 852 ♥ B107 
♦ 83 ♦ VB105 
♣ B542   

N

O

Z

W

 ♣ V1063 
  Duboin  
  ♠ B10   
  ♥ 96   
  ♦ A962   
  ♣ AH987   
 
Bocchi pakt de ruitenuitkomst met het aas en speelt 
♠B voor de vrouw van oost die schoppen na speelt. 
Op ♣A en ♣H gooit hij een ruiten en een harten weg. 
Met ruiten naar zijn hand en alle slagen. Gesloten 
speelt Khan na dezelfde uitkomst voor zijn heer ♥A, 
♥H en harten drie getroefd met de ♠10. Toen kon hij 
het niet meer maken omdat de schoppen 4-2 zaten 
voor twee verliezers. Op het eerste gezicht zeg je 
“gelukkig afgespeeld door Bocchi”. Khan zou het 
gemaakt hebben als de schoppen 3-3 zouden zitten 
en de harten 4-2. Toch is de speelwijze van Bochhi 
beter? Als ♠V goed zit, mogen de troeven ook 4-2 
indien de ♠9 tweede zit.  Die kleine extra kans neemt 
Bocchi met zijn speelwijze mee hoewel die zich hier 
niet voordoet.  
 

 
Norberto Bocchi 
“Extra kansjes meenemen”  
 
Italië pakt nog wat punten in een gedubbeld 4♠ 
contract. Zowaar scoren de Pakistani door een 
gelukkig contract van 5♣ op kundige wijze af te 
spelen. Bocchi zit in het betere contract van 3SA, 
maar kan dat wegens een slecht zitsel in de klaveren 
en de schoppen niet  gemaakt worden.  
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Na vier van de zes zittingen in de kwart finales Open 
is de stand: 
Nederland – Ierland 196-114  
Italië – Pakistan  158-97 
China – Japan  109-53 
Rusland – Hongarije 155-82 
De vier eerst genoemde landen kunnen met een 
gerust geweten de 5e zitting in gaan.  
Bij de dames is de stand na drie van de vijf zittingen: 
China – Zweden  122-69 
Frankrijk – Engeland  81-40 
VS – Polen   86-75 
Rusland – Nederland 84-77 
 
10e speeldag 
Kwart Finale  5e zitting Italië - Pakistan  
De Italianen zitten nu stevig in het zadel. Fantoni-
Nunes zijn weer aan de beurt.  Deze keer met 
Lauria-Versace. We nemen in de open kamer plaats 
achter Fantoni-Nunes. De eerste vier spellen kunnen 
we kort over zijn. Niet boeiend en geen enkel verschil 
in score op beide tafels. 
 
21.  N / NZ Fantoni  
  ♠ HV10   
  ♥ -   
  ♦ HVB632   
  ♣ V1096   
Jaffer  Khan 
♠ B73 ♠ A5 
♥ V1075 ♥ 982 
♦ A5 ♦ 10874 
♣ HB87   

N

O

Z

W

 ♣ A532 
  Nunes  
  ♠ 98642   
  ♥ AHB643   
  ♦ 9   
  ♣ 4   
 
W N O Z 
Jaffer Fantoni Khan Nunes 
 1♦ pas 3♣ 
pas 3♠ pas 4♠ 
Allen pas    
 
De start is ♣A. Dan speelt ♣ Khan een kleine ruiten 
voor het aas die en ruiten na speelt, getroefd in zuid. 
Fantoni speelt schoppen naar de heer die oost duikt. 
Fantoni gaat in retraite en speelt ♠V na. Hij heeft 
allang door dat west een aftroever in ruiten kan 
maken. Voor het maken van het contract zou ♠B nu 
tweede moeten vallen. Dat lukt niet. Één down. Toch 
fraai gespeeld. Fazli is gesloten in 4♥ verzeild 
geraakt en gaat drie down. 
Dan maakt Lorenzo Lauria een scherpe 3SA van 23 
punten zonder een echte fit zelfs met twee 
overslagen, waar de Pakistani in 2SA eindigen en 
precies contract maken. Eindelijk op spel 26 doen de 
Pakistani weer van zich spreken met een 5♣ contract 
terwijl de Italianen in 3♣ blijven.  

28.  W / NZ Fantoni  
  ♠ B2   
  ♥ A864   
  ♦ HB10964   
  ♣ 10   
Jaffer  Khan 
♠ H97 ♠ A10843 
♥ VB975 ♥ 10 
♦ V32 ♦ 8 
♣ B6   

N

O

Z

W

 ♣ AV8754 
  Nunes  
  ♠ V65   
  ♥ H32   
  ♦ A75   
  ♣ H932   
 
W N O Z 
Jaffer Fantoni Khan Nunes 
pas 2♦  3♣ 3SA 
pas pas 4♠ dbl 
 
Alle twee openingen van Fantoni en Nunes zijn 9-13 
punten. 2♦ geeft een onevenwichtig hand aan met 
vier of meer ruiten. Nunes biedt met ruitenfit 3SA, 
maar Khan laat dat niet op zich zitten en neemt uit 
met 4♠. Claudio Nunes vindt dat ongeloofwaardig en 
doubleert maar eens. Hij start ♦A en ruiten na via de 
vrouw en de heer getroefd door oost. Die duikt nu 
een schoppen uit naar de boer van noord die weer 
ruiten speelt. De leider heeft nu evenveel troef als de 
dummy en als zuid. Hij kan troef trekken maar gaat 
met klaver nog van slag en krijgt dan twee harten en 
een hele riedel ruiten over zich heen. Khan besluit 
daarom een kleine klaveren uit de hand naar de 
dummy te spelen. Nunes doet het weer goed. Hij 
neemt met ♣H en geeft Fantoni een klaver introever. 
Dan ♥A en ruiten na voor twee down. Het kan op dat 
moment met harten na zelfs drie down. Pakistan 
scoort nog een keer 10 IMP’s door een 4♠ van Nunes 
down te spelen. Dan het laatste spel. Vaak een 
sensatie! 
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32.  W / OW Fantoni  
  ♠ H975   
  ♥ 5   
  ♦ V9752   
  ♣ B72   
Jaffer  Khan 
♠ AV104 ♠ B 
♥ V73 ♥ AH942 
♦ 103 ♦ AB 
♣ 10965   

N

O

Z

W

 ♣ AHV84 
  Nunes  
  ♠ 8632   
  ♥ B1086   
  ♦ H864   
  ♣ 3   
 
W N O Z 
Jaffer Fantoni Khan Nunes 
pas pas 1♥ Pas 
2♥ pas 4♣ Pas 
5♣ pas 5♦ pas 
5♠ pas 7♥ Allen pas 
 
Dat is wel erg hoog zeker als Nunes met een kleine 
schoppen uit komt en Khan klein in dummy legt. 
Fantoni maakt ♠H en speelt klaver na. Later maakt 
Nunes nog een troef.  
 
Lauria en Versace komen na een lange biedserie in 
6♣ en Lauria heeft niet veel moeite dit klaverenslam 
te maken. Nog eens grote winst voor de Italianen die 
nu leiden met 210-120 met morgen nog slechts 16 
spellen voor de boeg. Het jonge paar Fantoni-Nunes 
kan weer wat trainen.  
 
Er volgt nog één zitting in de kwart finale. De strijd bij 
de open teams is vrijwel beslist ten gunste van 
Nederland, Italië, China en Rusland die allen ver voor 
staan tegen respectievelijk Ierland, Pakistan, Japan 
en Hongarije.  
Bij de dames is de strijd bij drie van de vier 
kwartfinales ook vrijwel beslist. Nederland heeft deze 
zitting een flink pak slaag gekregen van Rusland en 
staat 65 imps achter. China en de VS staan 
eveneens ver voor tegen Zweden en Polen.  Alleen 
Engeland en Frankrijk houden elkaar tot dusver in 
evenwicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10e  speeldag 
Kwart Finale  6e (laatste) zitting Italië - Pakistan  
Vanmorgen de laatste zitting van de kwartfinale. Het 
lijkt minder spannend te worden omdat de verschillen 
veelal aanzienlijk zijn. Alleen Frankrijk-Engeland bij 
de dames lijkt nog niet beslist. Er gaan geruchten dat 
deze dames in beeld zullen komen en een 
juniorwedstrijd. We kunnen ongetwijfeld weer van 
fantastische spellen genieten. Daar hebben we tot op 
heden niet over te klagen gehad. De renonces, 
zevenkaarten, groot- en kleinslams vlogen ons om de 
oren. Bij de University staat Italië ook al nummer één 
en Polen en Frankrijk behoren nog beide tot de 
kanshebbers. Deze wedstrijd komt evenals Frankrijk 
tegen Engeland van de dames in beeld. Ik schakel in 
naar de open kamer bij de Dames. Na enkele spellen 
stopt de uitzending om onbekende redenen. Ik vind 
de eindstand later op een andere site: 
 
Open  
Nederland – Ierland 296 - 177 
Italië – Pakistan  209 - 120 
China – Japan  216 - 95 
Rusland – Hongarije 206 - 205 
 
Dames  
China – Zweden  122-69 
Frankrijk – Engeland  81-40 
VS – Polen   86-75 
Rusland – Nederland 84-77 
De Nederlandse dames die als één van de grote 
favorieten golden, zijn dus voortijdig uitgeschakeld 
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HALVE FINALE 
Uit de winnaars van de kwart finales zijn de volgende halve finales voort gekomen: 
Open:    Dames: 
Nederland – Rusland  Verenigde Staten – China  
Italië – China   Rusland - Engeland 
 
Halve Finales Italië – China,  Nederland - Rusland   
1e zitting 
 
Italië stelt Lauria-Versace en Bocchi-Duboin op. 
Op het tweede spel is het al genieten van geweldig 
afspel van Duboin. 
 

 
    Georgio Duboin 
“Juiste taxatie op spel twee”. 
 
2.  O / NZ Bocchi  
  ♠ AB54   
  ♥ V32   
  ♦ H75   
  ♣ 643   
Dai   Xin 
♠ 9876 ♠ HV10 
♥ B84 ♥ 5 
♦ V962 ♦ B103 
♣ AH   

N

O

Z

W

 ♣ V109875 
  Duboin  
  ♠ 32   
  ♥ AH10976   
  ♦ A84   
  ♣ B2   
 
W N O Z 
Dai Bocchi Xin Duboin 
  pas 1♥ 
pas 1♠ 2♣ 2♥ 
3♣ 4♥ Allen pas  
 
De uitkomst is ♣H, ♣A, ♦6 voor het aas van de leider. 
De extra slag moet eventueel gehaald worden met 
♠B. Daarvoor dient ♠HV derde te vallen Het probleem 
van de leider is dat hij niet eerst drie keer harten kan 
spelen. Als hij dan een kleine schoppen uitduikt, 
speelt oost wellicht ruiten na en kan hij niet meer in 
de dummy komen. Ook eerst ♥A en ♥H, en dan een 
schoppen uitduiken werkt niet, want dan speelt oost  
 

♣V. De troef van de leider wordt door west met 
troefboer overgetroefd.  
Daarom speelt Duboin slechts één keer harten (aas), 
en duikt dan een een kleine schoppen uit naar oost 
die ♣V naspeelt. Duboin legt ♥H in en west gooit een 
schoppen weg. Nu ♥10, klein, klein, klein. Harten 
naar de vrouw, ♠A en een kleine schoppen en ♠B is 
hoog waar een ruiten op weg kan. Prachtig.  
Dan denk je een positieve score te realiseren, maar 
niks hoor. De Chinezen die blijkbaar op ♣AH sec bij 
west rekenen, bieden 3SA en maken gewoon zes 
harten, twee ruiten en één schoppen. Waarom zo 
moeilijk? 
Jansma-Verhees maken 3♥ contract en de Russen 
gaan in 4♥ één down.  
 
Duboin is blijkbaar in topvorm. Ook het volgende spel 
speelt hij een te scherpe 3SA – Bocchi biedt 
redoublet op slechts 7 punten –  die hij voor slechts 
één down speelt tegen twee down op de andere 
tafel. Jan Jansma moet 1SA afspelen en maakt dat 
precies. Italië leidt na een 3SA waar de Chinezen het 
antwoord schuldig blijven op een 3♣ opening.  
De slams vliegen ons weer om de oren. In vijf spellen 
een klein slam in SA en een groot slam in harten die 
ze op alle vier de tafels bieden. De Chinezen pikken 
een zeer gelukkige zes impen op spel 8 omdat de 
Italianen de manche in harten wel uitbieden evenals 
Nederland en Rusland. Duboin speelt 4♥ ook nu 
weer briljant af, maar  alles zit verkeerd en ook hij 
kan het met goed tegenspel niet maken. Op de helft 
van de wedstrijden leidt Italië met 15-6 en Nederland 
met 16-3.  
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De spellen worden iets rustiger, hoewel: 
11.  Z / - Bocchi  
  ♠ 93   
  ♥ V9873   
  ♦ 10   
  ♣ HV973   
Dai   Xin 
♠ A1087 ♠ HVB5 
♥ 1065 ♥ AB 
♦ AHB42 ♦ V753 
♣ 4   

N

O

Z

W

 ♣ 1086 
  Duboin  
  ♠ 642   
  ♥ H42   
  ♦ 986   
  ♣ AB52   
 
Dai en Xin eindigen in 4♠ en Lauria-Versace in 6♠. 
Dat is alleen met klaveren- of troefstart te maken. 
Hoewel de bieding daartoe wel aanleiding geeft, 
doen de Chinezen dat niet en spelen Lauria één 
down. De spellen zijn daarna wat minder interessant 
en aan het einde van de zitting is de stand 27-19 
voor Italië en 30-12 voor Nederland.  
 
Halve Finales Italië – China,  Nederland - Rusland   
2e zitting 
De opstellingen zijn Jan en Louk met Ricco en Sjoert 
en voor Italië spelen Bocchi – Duboin met Fantoni – 
Nunes. 
Nederland scoorde de eerste zitting goed en gaat op 
in de tweede zitting rustig door met een 4♥ en 3♥ 
contract, terwijl de Russen één down gaan in 5♥ en 
in 4♥. Dan spel 20: 
 
20.  W / Allen Gromov  
  ♠ 62   
  ♥ -   
  ♦ 7654   
  ♣ AVB8654   
Jan Jansma   Louk Verhees 
♠ 83 ♠ H754 
♥ HVB764 ♥ 932 
♦ V109 ♦ HB8 
♣ 32   

N

O

Z

W

 ♣ H97 
  Dubinin  
  ♠ AVB109   
  ♥ A1085   
  ♦ A32   
  ♣ 10   
 
W N O Z 
Jansma Gromov Verhees Dubinin 
2♥ pas 3♥ 3♠ 
pas 4♣ pas 4♠ 
Allen pas    
 
De uitkomst van ♥H wordt afgetroefd. De leider komt 
niet onder twee ruiten-, één harten- en één 

schoppenverliezer uit voor één down. Bij Sjoert en 
Ricco een totaal ander biedverloop: 
 
W N O Z 
Matushko Prooijen Khven Brink 
2♦ pas 2♥ 2♠ 
pas 3♣ pas 3SA 
pas 4♣ pas 4♥ 
pas 5♣ Allen pas  
 
Ricco van Prooijen kan na hartenstart (een ruiten 
weg), troef 10 voor de heer en weer harten door 
getroefd, rustig troef trekken en vervolgens de 
schoppen snijden en vrij troeven voor +1.  
 
Wat doen de andere halve finalisten? 
Open: Xin-Su gaan tegen Bocchi - Duboin in 3SA 
kansloos twee down. Fantoni speelt op de andere 
tafel 5♣ gedoubleerd plus één.  
 
Nederland heeft deze zitting geweldig uitgehaald en 
heeft een grote voorsprong genomen. Italië heeft 
ondanks dikwijls imponerend spel slechts een 
bescheiden voorsprong, maar het is duidelijk dat de 
Chinezen op vrij gelukkige wijze een behoorlijk aantal 
IMP’s bij elkaar hebben gekregen.  
 
De stand in de halve finales is na 32 spellen: 
 
Open 
Nederland - Rusland 98-24 
Italië - China  55-41 
 
Dames 
VS - China  74-37 
Engeland - Rusland 70-64 
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11e speeldag 
Halve Finale  Italië – China  3e zitting 
De derde zitting begint. In beeld komen Versace-
Lauria en Fantoni-Nunes voor Italië en Xin-Sun en 
Shi-Zhuang voor China.  
 
1.  N / - Xin  
  ♠ -   
  ♥ 632   
  ♦ V6432   
  ♣ HV642   
Versace   Lauria 
♠ 1072 ♠ H9843 
♥ VB10 ♥ A54 
♦ B10987 ♦ AH 
♣ A8   

N

O

Z

W

 ♣ B93 
  Sun  
  ♠ AVB65   
  ♥ H987   
  ♦ 5   
  ♣ 1075   
 
W N O Z 
Versace Xin Lauria Sun 
 pas 1♠ Pas 
2♠ 2SA pas 3♣ 
pas pas dbl pas 
3♠ pas pas dbl 
Allen pas    
 
Versace heeft met zijn 3♠ een minder goede actie. 
Lauria doubleert met zijn overwaarde bij gebrek aan 
een beter bod. Versace kan bedenken dat zij de 
meerderheid aan punten hebben en toch ook 
minimaal vier klaveren samen anders zou Lauria toch 
wel een ander bod dan doublet hebben gegeven. 
Bekend is dat zij samen slechts acht schoppen 
hebben. Bovendien heeft Lauria al zijn punten buiten 
hun troefkleur schoppen. “The Law” met zijn 
correcties geeft aan dat een pas beter zou zijn. Een 
pas levert na ♣A en klaververvolg twee down op voor 
+300. Nu krijgt hij als gevolg van de slechte verdeling 
van de troefkleur een strafdoublet om zijn oren. 
De start ♦5 voor de heer en klaveren naar het aas en 
klaveren na voor de vrouw van noord. Ruiten na 
getroefd en klaveren getroefd in west. Dan ♦B, de 
vrouw, troef acht en troef boer en harten na voor de 
10. Twee down en 5 impen voor China.  
Op spel 4 zit 3SA in de verkeerde hand en gaat 
Lauria kwetsbaar 3 down. Shi herbiedt met ♣Vx na 
het volgbod van 2♣ achter hem wel 2SA en maakt 
eenvoudig 3SA+1: 14 impen voor China dat het beter 
doet dan in de eerste twee zittingen. Ze heeft zelfs 
een kleine voorsprong opgebouwd. De strijd is los 
gebarsten.  
 
 
 
 
 

5.  N / NZ Xin  
  ♠ HV953   
  ♥ VB7542   
  ♦ 10   
  ♣ 3   
Versace   Lauria 
♠ 762 ♠ AB8 
♥ A3 ♥ H1096 
♦ A65 ♦ HVB32 
♣ HVB62   

N

O

Z

W

 ♣ A 
  Sun  
  ♠ 104   
  ♥ 8   
  ♦ 9874   
  ♣ 1098754   
 
 
W N O Z 
Versace Xin Lauria Sun 
 pas 1♦ pas 
2♣ 2♦ dbl pas 
pas 2♥ dbl 2♠ 
dbl Allen pas   
 
De start van een kleine schoppen wordt via de 
heergenomen met het aas. Ruiten twee voor het aas 
en schoppen na voor de boer. Dan ♦H (leider een 
harten) en ♦V getroefd. Dan ♠H om de troeven er uit 
te halen en klaver na voor het aas. De positie is nu: 
 
 dummy  
  ♠ 9   
  ♥ VB7542   
  ♦    
  ♣    
Versace   Lauria 
♠  ♠  
♥ A3 ♥ H1096 
♦ 6 ♦ VB3 
♣ HVB6   

N

O

Z

W

 ♣  
  Sun  
  ♠    
  ♥ 8   
  ♦ 98   
  ♣ 10987   
 
Lauria speelt nu zijn drie vrije ruiten waarop Sun 
steeds goed harten bijspeelt en niet troeft. Lauria 
moet daarna harten spelen en Sun maakt aldus nog 
een harten- en een troefslag. Op de andere tafel 
minus vijf gedoubleerd: +7 impen voor China. China 
leidt op de helft met 70-58. De Italianen hebben het 
erg moeilijk. Opvallend is dat de Italianen zelfs in 
agressiviteit soms overvleugeld worden. De 
Chinezen bieden een agressieve 3SA en 5♠ die 
beiden één down gaan. 
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13.  N / Allen Xin  
  ♠ B4   
  ♥ 1064   
  ♦ 108742   
  ♣ A102   
Versace   Lauria 
♠ HV10962 ♠ A873 
♥ V972 ♥ AHB5 
♦ 9 ♦ V 
♣ 93   

N

O

Z

W

 ♣ VB86 
  Sun  
  ♠ 5   
  ♥ 83   
  ♦ AHB653   
  ♣ H754   
 
 
W N O Z 
Versace Xin Lauria Sun 
 pas 1♣ 2♦ 
dbl 4♦ dbl pas 
4♠ Allen pas   
 
Een typisch Law-spel. Zuid geeft minimaal een 
zeskaart ruiten aan en dus moeten NZ met zeker elf 
troeven bij gelijke kwetsbaarheid uitnemen met 5♦. 
Dat contract zou twee down gaan voor -500. Voor 
noord met zijn evenwichtige verdeling is dat niet 
eenvoudig. Nunes doet het in de gesloten kamer wel 
en oost biedt nog 5♠ dat één down gaat.  
 
Op spel 14 bieden de Italianen een mooie 6♠ die de 
Chinezen later eveneens bieden. Op spel 15 bieden 
de Chinezen opnieuw aan beide kanten te hoog: 3♣ 
voor twee down en 2♦ minus één. Dat heeft tot 
gevolg dat deze zitting uiteindelijk toch nog gelijk is 
geëindigd (32-32). Een boeiende strijd die nog niet 
beslist is.  
Na drie zittingen is de tussenstand: 
Nederland - Rusland 105-72 
Italië - China   87-73 
 
Halve Finale  Italië – China  4e zitting 
Nederland heeft de derde zitting een ruime nederlaag 
geleden en de strijd is daar weer wat opgebloeid. 
Italië komt bij BBO weer op het scherm. Nu Versace-
Lauria tegen Shi-Zhuang. Ik kies deze keer voor de 
open kamer met Bocchi-Duboin tegen Xin-Sun. Xin-
Sun beginnen met en voorzichtige 2♥. Lauria-
Versace bieden wel 4♥ en maken tien slagen. Even 
later gebeurt hetzelfde in 4♠. De Italianen hebben al 
bijna twintig punten gescoord en kunnen weer iets 
ruimer ademhalen. Op board 22 valt er te genieten 
van prachtig af- en tegenspel. Bocchi biedt 1SA na 
een 1♦ opening van Xin en mag dat spelen. 
 
 
 
 
 

22.  O / OW Bocchi  
  ♠ H5   
  ♥ V9   
  ♦ H1084   
  ♣ AV965   
Xin   Sun 
♠ A843 ♠ VB9 
♥ H543 ♥ B1087 
♦ V953 ♦ B6 
♣ H   

N

O

Z

W

 ♣ B1043 
  Duboin  
  ♠ 10762   
  ♥ A62   
  ♦ A72   
  ♣ 872   
 
De uitkomst is ♥B voor de heer en harten na voor ♥V. 
Ruiten naar het aas en klaveren uit de dummy voor 
de heer gedoken door de leider. Ruiten na via de 8 
voor de boer. Dan komt uit oost ♠V voor de heer van 
noord. De leider heeft drie slagen en de positie is nu: 
 

 
Norberto Bocchi 
Als het er op aan komt zeer geconcentreerd en zeer 
sterk.  
 Bocchi  
  ♠ 5   
  ♥    
  ♦ H10   
  ♣ AV96   
Xin   Sun 
♠ A84 ♠ B9 
♥ 54 ♥ 108 
♦ V9 ♦  
♣    

N

O

Z

W

 ♣ B104 
  dummy  
  ♠ 1076   
  ♥ A   
  ♦ 7   
  ♣ 87   
Xin heeft al erg goed geen harten nagespeeld, want 
dan is het verder kinderspel voor Bocchi. Nu speelt 
Bocchi schoppen voor de boer van oost die met ♣B 
vervolgt. West doet weer een harten weg en noord 
neemt ♣V. Nu ♦H en ruiten na voor west. Die is nu 
ingegooid en moet van ♠H afspelen. De laatste slag 
is voor ♠10 en contract  is gemaakt. 
Spel 28: Bocchi moet een evenwichtige 18-19 met 
2♣ openen en 2SA nabieden. Gebeurde voorheen 
ook al dat partner niets had en vervolgens gaat 
Bocchi kwetsbaar drie down en in de gesloten kamer 
1SA minus twee.   
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29.  N / Allen Bocchi  
  ♠ 864   
  ♥ B92   
  ♦ B732   
  ♣ B82   
Xin   Sun 
♠ B53 ♠ A7 
♥ AV ♥ 8643 
♦ HV10 ♦ A965 
♣ H10754   

N

O

Z

W

 ♣ V63 
  Duboin  
  ♠ HV1092   
  ♥ H1075   
  ♦ 84   
  ♣ A9   
 
Duboin opent in de derde hand met 1♠ en na twee 
keer pas heropent oost met een doublet, waarop 
west erg timide 2♣ biedt dat rond gepast wordt. Plus 
drie. Versace biedt in dezelfde situatie 2♠ en na 2SA 
van Lauria nog eens 3SA. ♠H uit wordt genomen met 
het aas. Klaveren voor de vrouw en klaveren na 
gedoken voor de secce aas. Doek. Italië is in deze 
opstelling te sterk gebleken en heeft een voorsprong 
van meer dan 30 punten genomen. Nederland heeft 
zijn voorsprong iets uitgebreid.  
Na 4 zittingen is de tussenstand geworden: 
Italië - China  128-95 
Nederland - Rusland  129-84 
 
Halve Finales  Italië – China,  Nederland - Rusland  
5e zitting 
Nederland heeft kennelijk een degelijke partij 
gespeeld en de vierde zitting gewonnen met 24-12. 
Beide halve finalisten komen op het rama. Italië is er 
blijkbaar niet helemaal gerust op en brengt opnieuw 
Bocchi-Duboin en Lauria-Versace in het strijdperk. 
Wij kiezen nu uiteraard voor Nederland en gaan 
zitten bij Bas en Maarten. Op de andere tafel spelen 
Jan Jansma en Louk Verhees. Voorlopig wat saaie 
deelscorespelletjes en een dichte 3SA die aan beide 
tafel geboden wordt. Dan een slechte actie van de 
Russen op spel 7:   
7.  Z / Allen Bas Drijver   
  ♠ B96   
  ♥ A8   
  ♦ B83   
  ♣ AH1096   
Matushko   Khven 
♠ A104 ♠ 852 
♥ B10976 ♥ H543 
♦ AV102 ♦ H 
♣ B   

N

O

Z

W

 ♣ 75432 
  Maarten 

Schollaardt 
 

  ♠ HV73   
  ♥ V2   
  ♦ 97654   
  ♣ V8   

W N O Z 
Matushko Drijver Khven Schollaardt 
   pas 
1♥ 2♣ 3♥ Allen pas 
 
Dit wordt door matig tegenspel - ♥A en harten na 
voor de heer – gemaakt met twee overslagen. 
Gesloten hetzelfde begin 1♥ - 2♣ - 3♥ - maar dan een 
doublet dat ingelaten wordt. Schollaardt doubleert 
niet want hij weet dat Bas geen vierkaart schoppen 
heeft; dan zou hij 1SA gevolgd hebben. Na de start 
van ♣A en schoppen na wordt ruiten naar de heer 
gespeeld en een klaver getroefd en op ♦A en ♦V 
gaan twee schoppen weg. Verder over en weer 
troeven voor een overslag. Dat levert 12 IMP’s op. 
De Chinezen en de Italianen zien de manche ook 
niet zitten hoewel deze alleen na schoppenstart 
problemen oplevert.  
De overige spellen zijn vrij vlak met weinig verschil in 
resultaat. Nederland en Italië bouwen hun 
voorsprong enigszins uit: 
Italië - China   151 - 113 
Nederland - Rusland  159 - 92 
 
Halve Finale  Italië – China  6e zitting 
Nederland is vrijwel veilig met een voorsprong van 67 
IMP’s. De Italianen moeten nog wel uitkijken. Ik ben 
nieuwsgierig of ze het risico nemen hun jeugdig paar 
Fantoni-Nunes op te stellen. Hoewel ze dikwijls zeer 
goed opereren, blijkt toch wel eens dat juist met hen 
erbij enige punten verspeeld worden of dat de 
voorsprong niet wordt uitgebouwd. In het verleden is 
gebleken dat  Bocchi-Duboin soms moeite hebben 
om vele spannende wedstrijden achtereen optimaal 
te functioneren. Bocchi-Duboin zijn overigens in zeer 
goede vorm. De opstelling is er: Bocchi-Duboin open 
en Fantoni-Nunes gesloten tegen Xin-Sun en Shi-
Zhuang 
Het eerste spel winnen de Italianen al 10 IMP’s 
omdat de 3SA bij hen wel in de goede hand zit. De 
Chinezen nemen het tweede spel al revanche door 
een vrij scherpe kwetsbare 4♥  te doubleren die door 
het slechte zitsel geen kans heeft en één down gaat.  
 
22.  O / OW Xin  
  ♠ 52   
  ♥ AB102   
  ♦ A42   
  ♣ V642   
Duboin   Bocchi 
♠ A3 ♠ HVB98 
♥ HV7653 ♥ - 
♦ VB ♦ H965 
♣ 975   

N

O

Z

W

 ♣ A1083 
  Sun  
  ♠ 10764   
  ♥ 984   
  ♦ 10873   
  ♣ HB   
 



BRIDGE-OLYMPIADE 2004 viertallen 
Italiaans dagboek 

Star Magazine nummer 54  pagina 37 

W N O Z 
Duboin Xin Bocchi Sun 
  1♠ pas 
2♦* pas 2♠ pas 
3♦* pas 3SA  
 
2♦ en 3♦ geven een hartenkleur aan. Op alle handen 
waar ze maar enigszins de manche ruiken, bieden de 
Italianen deze uit. Ze weten dat dit ongetwijfeld weer 
een scherpe is die ze met hun formidabele 
afspeeltechniek te lijf willen gaan.  
De start van ♣H wordt genomen met het aas en 
vervolgens ruiten naar de vrouw, die wordt gedoken 
door noord evenals de nagespeelde ♦B. De positie is 
nu als volgt: 
 
 Xin  
  ♠ 52   
  ♥ AB102   
  ♦ A   
  ♣ V64   
dummy   Bocchi 
♠ A3 ♠ HVB98 
♥ HV7653 ♥ - 
♦ - ♦ H9 
♣ 97   

N

O

Z

W

 ♣ 1083 
  Sun  
  ♠ 10764   
  ♥ 984   
  ♦ 108   
  ♣ B   
 
Bocchi heeft nu 3 slagen en rekent natuurlijk op 5 
schoppenslagen. Dus hij moet nog één slag vinden. 
Het ophouden van ♦B door Xin is briljant. Stel: Bocchi 
speelt ♥H, welke kaart moet hij in de hand weg 
doen? ♦9. Dan komt ♦A en de vierde ruiten en nog 
twee verliezende klaveren: één down. Pakt Xin wel 
♦A en speelt bijvoorbeeld harten na, dan gooit Bocchi 
een ruiten weg en heeft zijn contract binnen. Bocchi 
wikt en weegt en speelt klaveren na, waarvan hij 
wellicht denkt dat zuid de vrouw heeft! Zuid pakt ♣B 
en speelt harten na via de heer voor het aas van 
noord.  Wat nu bij te gooien? Bocchi schat de 
verdeling natuurlijk verkeerd in en doet een klaver 
weg. Xin pakt zijn twee klaverslagen en ♦A op. Indien 
Bocchi zijn ♦H sec had gezet, zou hij het contract 
alsnog gemaakt hebben. Fascinerend tegenspel.  
 
Italië staat nog maar 30 punten voor met zeven 
spellen voor de boeg. Op spel 29 bieden de 
Chinezen aan beide kanten erg hoog. Het lijken wel 
Italiaantjes.  
 
 
 
 
 
 
 

29.  N / Allen Xin  
  ♠ HVB1086   
  ♥ 8   
  ♦ 754   
  ♣ AV9   
Duboin   Bocchi 
♠ 2 ♠ A943 
♥ 7432 ♥ A109 
♦ AB862 ♦ - 
♣ H86   

N

O

Z

W

 ♣ B75432 
  Sun  
  ♠ 75   
  ♥ HVB65   
  ♦ HV1093   
  ♣ 10   
 
W N O Z 
Duboin Xin Bocchi Sun 
 1♠ pas 2♥ 
pas 2♠ pas 3♦ 
pas 3SA Allen pas  
 
3SA met slechts 22 punten, maar met de mooie 
zeskaart schoppen nog wel te verdedigen. Alleen na 
een klaverstart heb je communicatieproblemen. Dat 
gebeurt ook. De Italianen maken geen fout in de 
verdediging. Bocchi houdt ♠A een keertje op en Xin 
moet leven van de harten en ruiten in de zuidhand. 
West maakt drie ruitenslagen en oost twee azen: één 
down.  
 
Op de andere tafel gaat het bieden: 
W N O Z 
Shi Fantoni Zhuang Nunes 
 2♠ pas 2SA 
pas 3♠ 4♣ 4♠ 
5♣ dbl Allen pas  
  
Fantoni en Nunes geraken in het mooie 4♠ contract 
dat gemaakt wordt omdat oost geen ruiten kan 
inspelen. Zhuang speelde al met zijn leven door 4♣ 
te bieden, maar heeft gelukkig een “prettige” partner. 
Die biedt zelfs nog 5♣, maar dat is te hoog. Gelukkig 
voor Zhuang komt Claudio niet met klaveren uit. Na 
klaveren voor de vrouw, ♣A en klaveren na zou 
Zhuang vier slagen in klaveren en drie azen hebben 
gemaakt voor -1100! Nunes start met ♥H en het 
contract gaat nu slechts voor minus één: 7 impen 
voor Italië.    
Italië en Nederland winnen beide de laatste zitting 
waardoor de eindstand van de halve finales wordt: 
 
Open  
Nederland – Rusland 195-116 
Italië – China  180-136  
 
Dames: 
VS – China  173-146 
Rusland – Engeland 212-166 
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FINALE  NEDERLAND – ITALIE  
 
De finale bestaat uit acht zittingen van 16 spellen en 
voor de dames zes keer 16. In beide finales worden 
dezelfde spellen gespeeld.  
 
Finale Nederland –Italië  1e zitting 
De opstellingen zijn open Sjoert Brink en Ricco van 
Prooijen tegen Lauria-Versace en gesloten Maarten 
Schollaardt en Bas Drijver tegen Bocchi – Duboin.  
 
Spel 1: een eenvoudige 3SA aan beide kanten met 
een overslag gemaakt. 
Spel 2: een (te) scherpe 3SA van 21 punten samen 
waar de Italianen patent op schijnen te hebben.  
 
2.  O / NZ Ricco van Prooijen  
  ♠ V64   
  ♥ 65   
  ♦ 10965   
  ♣ A632   
Versace   Lauria 
♠ H103 ♠ B98 
♥ V84 ♥ H9 
♦ A83 ♦ HVB42 
♣ B1075   

N

O

Z

W

 ♣ H94 
  Sjoert Brink  
  ♠ A742   
  ♥ AB10732   
  ♦ 7   
  ♣ V8   
 
W N O Z 
Versace Van Prooijen Lauria Brink 
  1♦ 1♥ 
1♠ pas 1SA 2♦ 
2SA pas 3SA Allen pas 
 
De uitkomst van ♥B geeft Lauria een extra slag, maar 
om het contract te maken, moet nog een goed 
zittende schoppen vrouw gevonden worden. Hij 
speelt onmiddellijk ♠B voor, klein, klein en ♠V. Oei, 
het scheelde toch weinig of ze hadden weer veel 
punten uit het niets getoverd. De Nederlanders 
maken geen fout in de verdediging en de Italianen 
gaan kansloos twee down. Een mooi voorbeeld van 
de uiterst agressieve biedstijl van de Italianen, want 
gesloten spelen ze ook en wel in 2♥: 
 
W N O Z 
Schollaardt Bocchi Drijver Duboin 
  1♦ 1♥ 
1SA pas pas 2♦ 
pas 2♥ Allen pas  
 
Dit wordt met een overslag gemaakt hetgeen één 
IMP voor Italië oplevert.   
 

 
Maarten Schollaardt 
“Als ik later groot ben, bied ik 2SA”  
 
Spel 3: Versace speelt een 2♥ contract beter of 
misschien iets gelukkiger af dan Maarten die één 
down gaat. 5 IMP’s voor Italië.  
 
6. O / OW Ricco van Prooijen  
  ♠ 6   
  ♥ AH10542   
  ♦ 64   
  ♣ HV86   
Versace   Lauria 
♠ AHB10987 ♠ V2 
♥ 86 ♥ V7 
♦ 3 ♦ HB95 
♣ 742   

N

O

Z

W

 ♣ AB1095 
  Sjoert Brink  
  ♠ 543   
  ♥ B93   
  ♦ AV10872   
  ♣ 3   
 
W N O Z 
Versace Prooijen Lauria Brink 
  1♣ pas 
4♠ 5♥ dbl Allen pas 
 
W N O Z 
Schollaardt Bocchi Drijver Duboin 
  1♣ 1♦ 
4♠ dbl pas 5♦ 
dbl Allen pas   
 
Doublet in een forcingpas situatie (?) van Schollaardt 
betekent  “partner doorbieden, want ik heb geen 
geschikte hand om te passen”.  
 

 
Bas Drijver 
“Doorbieden, hoe komt die lange er bij?” 
 
Dat hebben ze naar het schijnt van de Italianen 
afgekeken. Dat klopt want het doublet van Bocchi 
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betekent kennelijk hetzelfde. Bas Drijver past wegens 
het ruitenbezit. Duboin gaat twee down en 5♥ wordt 
fluitend gemaakt. 14 IMP’s naar Nederland.  
 
Dan komen er enkele minder goede resultaten voor 
Nederland. De Italianen bieden na een lange 
biedserie op onderstaand spel 6♠: 
 
8.  W / - Bocchi  
  ♠ AHB10875   
  ♥ B6   
  ♦ A5   
  ♣ V7   
Maarten Schollaart  Bas Drijver 
♠ 6 ♠ 94 
♥ 742 ♥ V983 
♦ VB93 ♦ H872 
♣ A8632   

N

O

Z

W

 ♣ 1054 
  Duboin  
  ♠ V32   
  ♥ AH105   
  ♦ 1064   
  ♣ HB9   
 
Alleen een ruitenuitkomst geeft de leider enige 
problemen, maar na troef trekken kan Bocchi in dat 
geval de snit op ♥V nemen en het contract is binnen. 
In de praktijk start Bas met een troefje en Bocchi 
claimde. Op de klaver van de dummy gaat een ruiten 
weg. Bij Ricco en Sjoert ging het zonder 
tussenbieden: 1♠ - 2♣ - 3♠ - 4♥ - 4♠ einde. Zuid kon 
geen 4♣ cueën omdat dat echt geweest zou zijn. 
  
Een fraai spel met een extreme verdeling is board 
14: 
14.  O / - Van Prooijen  
  ♠ AB108   
  ♥ 7543   
  ♦ 3   
  ♣ B754   
Versace  Lauria 
♠ HV9732 ♠ 654 
♥ V ♥ A962 
♦ H82 ♦ 97 
♣ A32   

N

O

Z

W

 ♣ V1096 
  Brink  
  ♠ -   
  ♥ HB108   
  ♦ AVB10654   
  ♣ H8   
 
W N O Z 
Versace V Prooijen Lauria Brink 
  pas 1♦ 
1♠ pas 2♠ 3♦ 
dbl pas 3♥ pas 
3♠ dbl Allen pas  
 

Het probleem is of Ricco voldoende weet van de 
honneurkracht van zijn partner na diens 3♦  bod.  
Kan 3♦ ook alleen op lengte geboden worden? Dan 
is het doublet van Ricco heldhaftig. Of is 3♦ hier de 
sterke versie van de Good-Bad conventie? Het 
doublet is dan zeker op zijn plaats. De Italianen 
spelen dat kennelijk niet, zoals hieronder blijkt?  
 
W N O Z 
Schollaardt Bocchi Drijver Duboin 
  pas 1♦ 
1♠ pas 2♠ 3♦ 
3♠ pas pas 4♦ 
Allen pas    
  
Gesloten gaat de bieding tot en met 3♠ analoog. 
Bocchi past wel in die situatie en Duboin heeft voor 
een doublet niet zo’n geschikte hand. Hij biedt nog 4♦ 
en gaat één down, terwijl 3♠ gedoubleerd twee down 
gaat. Een dubbele score voor Nederland: + 8 IMP’s. 
De Italianen zitten op de spellen 13 en 14 duidelijk te 
hoog en Nederland pakt op de valreep nog even 17 
IMP’s mee waardoor de stand 35 -37 is. 
 
Finale Nederland – Italië  2e zitting 
Ricco en Sjoert spelen nu met Jan Jansma en Louk 
Verhees tegen Bocchi-Duboin en Lauria-Versace. De 
Italianen wisselen nog niet.  
Spel 19 geeft een mooi beeld van de verschillen in 
agressiviteit in de biedstijl tussen de Nederlanders en 
de Italianen. 
 
19.  Z / OW Bocchi  
  ♠ B93   
  ♥ V4   
  ♦ V854   
  ♣ 10532   
Sjoert Brink  Ricco v Prooijen
♠ V852 ♠ H1064 
♥ B ♥ 98532 
♦ AH3 ♦ B7 
♣ HVB74   

N

O

Z

W

 ♣ 98 
  Duboin  
  ♠ A7   
  ♥ AH1076   
  ♦ 10962   
  ♣ A6   
 
W N O Z 
Brink Bocchi v Prooijen Duboin 
   1♥ 
dbl pas 1♠ pas 
2♠ Allen pas   
 
Deze manche ondanks de slechts 20 punten samen 
redelijke kansen, maar Sjoert en Ricco ruiken er zelfs 
niet aan. De Italianen bieden hem gewoon: 
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W N O Z 
Versace Verhees Lauria Jansma 
   1♥ 
dbl pas 1♠ dbl 
2♥ 2♠ 3♠ pas 
4♠ Allen pas   
 
Jansma start met ♦10 wat opvallend genoemd kan 
worden met ♥AH en je partner je niet gesteund heeft. 
Die zou wel eens een hartenintroever kunnen maken. 
Versace neemt ♦A, speelt ♦H en ruiten na getroefd. 
Dan een klaver uit de dummy die Jan onmiddellijk 
neemt met het aas. Dan ♥A en een kleine harten na 
getroefd door de leider.  
De positie is dan: 
 
 Verhees  
  ♠ B93   
  ♥    
  ♦ V   
  ♣ 1053   
Versace  dummy 
♠ V85 ♠ H106 
♥  ♥ 985 
♦  ♦  
♣ HVB7   

N

O

Z

W

 ♣ 9 
  Jansma  
  ♠ A7   
  ♥ H107   
  ♦ 9   
  ♣ 6   
 
Versace speelt nu een schoppen naar de tien voor 
het aas van Jan. Die speelt ♥H, getroefd en 
overgetroefd: één down en 6 IMP’s voor Nederland. 
 
24.  W / - Bocchi  
  ♠ 643   
  ♥ VB83   
  ♦ V1094   
  ♣ 73   
Sjoert Brink  Ricco v Prooijen
♠ B1097 ♠ AHV852 
♥ 972 ♥ 6 
♦ B8 ♦ H75 
♣ A542   

N

O

Z

W

 ♣ V98 
  Duboin  
  ♠ -   
  ♥ AH1054   
  ♦ A632   
  ♣ HB106   
 
 
W N O Z 
Brink Bocchi v Prooijen Duboin 
  1♠ 2♥ 
3♠ 4♥ 4♠ 4SA 
dbl 5♥ dbl Allen pas 
 

Wat betekent nu weer doublet van Sjoert? Er is toch 
geen forcing pas situatie opgetreden, want 4♠ kan 
een uitnemer zijn. Dat is het trouwens ook zo te zien.  
De start is ♥2 voor de boer en klaveren naar de boer 
voor het aas. Sjoert speelt nu ………. ♦B na en een 
upslag is geboren! Italië +7 IMP’s. 
 
Op spel 27 spelen de Italianen opnieuw in beide 
richtingen: 
27. Z / - Bocchi  
  ♠ HB96   
  ♥ 10842   
  ♦ B10   
  ♣ A64   
Sjoert Brink  Ricco v Prooijen
♠ 87 ♠ V5 
♥ 3 ♥ AH76 
♦ 8643 ♦ AHV95 
♣ 1087532   

N

O

Z

W

 ♣ V9 
  Duboin  
  ♠ A10432   
  ♥ VB95   
  ♦ 72   
  ♣ HB   
 
W N O Z 
Brink Bocchi v Prooijen Duboin 
   1♠ 
pas 3♦= 4+♠ dbl 3♠ 
Allen pas    
 
3♦ is limit en Duboin biedt 3♠ to play waarna allen 
passen.  
De start van ♥3 is voor de heer van Ricco waar 
Duboin ♥B onder gooit. ♦H en ♦A. Een kleine harten 
na, getroefd door Sjoert die ruiten in de dubbele 
renonce speelt. Duboin troeft in dummy en gooi een 
harten weg. Hij trekt de troeven en speelt een 
klaveren naar de boer. Op ♣A gooit hij zijn laatste 
verliezende harten weg voor contract:   
 
W N O Z 
Versace Verhees Lauria Jansma 
   1♠ 
pas 2SA dbl pas 
3♣ 3♠ pas pas 
3SA pas 5♦ Allen pas
  
Dit is echt te veel van het goede en het contract gaat 
twee down voor -100. 
Spel 28 is een dicht slam die aan beide kanten 
geboden wordt.  
 
Daarna gaan Sjoert Brink en Lorenzo Lauria beide in 
een te hoge 4♥ één down. Dan bieden de Italianen in 
hun bekende stijl een torenhoge 4♠ die kwetsbaar 
twee down gaat.  
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  Laurenzo Lauria 
“Torenhoge biedingen”. 
 
Jan Jansma speelt 3♠ en gaat slechts één down: +3 
IMP’s voor Nederland. In het laatste spel krijgt de 
leider in 3♥ de kans om het te maken en Jan Jansma 
drie keer de kans om het down te spelen, waarvan hij 
er één benut: +3 IMP’s voor Nederland.  
De tweede zitting is in 17-12 voor Italië geëindigd en 
de tussenstand is 47-54 voor Italië. 
 
Finale Nederland – Italië  3e zitting 
We beginnen met een kleine achterstand. Ondanks 
de zeer geringe achterstand hebben de Italianen toch 
wel de beste indruk nagelaten. De Italianen willen 
nog wel eens te hoog bieden. In de vorige zitting 
gingen ze op drie van zulke spellen één of twee 
down. Twee daarvan hadden ook maar zo gemaakt 
kunnen worden en dan zou Nederland op een 
redelijke achterstand hebben gestaan. Daar staat 
tegenover dat Italië tot nu toe alleen hun twee beste 
paren hebben laten spelen. Hun derde paar is 
eveneens erg goed, maar wil toch nog wel eens een 
steekje laten vallen en daar kunnen de Nederlandse 
paren eventueel van profiteren. De toekomst zal het 
leren.  
De opstellingen zijn Maarten en Bas tegen Bocchi – 
Duboin en Louk en Jan tegen Fantoni – Nunes.  
Spel 1 Nederland begint ongelukkig. Bas moet een 
3SA met 25 punten afspelen die na een hartenstart 
van Duboin geen kans heeft en twee down gaat. Jan 
Jansma start gesloten met een kleine ruiten en nu is 
het niet zo moeilijk 3SA te maken: +11 IMP’s voor 
Italië.  
 
2.  O / NZ Bocchi  
  ♠ 1087   
  ♥ A4   
  ♦ 95   
  ♣ HB6542   
Maarten 
Schollaardt 

 Bas Drijver  

♠ V ♠ B52 
♥ V7632 ♥ B1085 
♦ HVB63 ♦ A1074 
♣ A9   

N

O

Z

W

 ♣ 103 
  Duboin  
  ♠ AH9643   
  ♥ H9   
  ♦ 82   
  ♣ V87   
 

W N O Z 
Schollaardt Bocchi Drijver Duboin 
  pas 1♠ 
2♠ 3♥ 4♥ 4♠ 
Allen pas    
 
Maarten en Bas rapen  twee ruitenslagen op en 
spelen dan een harten voor ♥H van de leider die nu 
♠A speelt, waar ♠V onder valt. Duboin steekt over 
naar ♥A en snijdt ♠B er uit en claimt.  
 
W N O Z 
Nunes Verhees Fantoni Jansma 
  pas 1♠ 
3♣ 3♠ 4♥ 4♠ 
pas pas 5♦ pas 
pas 5♠ Allen pas  
 
Het voordeel van Ghestem, dat beide kleuren bekend 
zijn, is niet onbelangrijk. Fantoni weet na het 3♣ bod 
welke kleuren Nunes heeft en biedt vanwege de 
dubbele fit nog 5♦ dat slechts twee down zou gaan. 
Louk biedt 5♠ vermoedelijk omdat hij een zeer goede 
3♠ heeft na het tussenbod van 3♣. Hij verwacht bij 
Jan vanwege zijn 4♠ bod wellicht enige overwaarde 
dat hij in feite niet heeft. Dit gaat minus één: +12 
IMP’s voor Italië.  
 
Dan komt een 3SA te spelen door Bocchi: 
3.  O / OW Bocchi  
  ♠ HB4   
  ♥ 9   
  ♦ H9654   
  ♣ AH103   
Maarten 
Schollaardt 

 Bas Drijver  

♠ 865 ♠ V1092 
♥ H1074 ♥ A63 
♦ 2 ♦ A83 
♣ B8654   

N

O

Z

W

 ♣ V72 
  Duboin  
  ♠ A73   
  ♥ VB852   
  ♦ VB107   
  ♣ 9   
 
Bas start met ♠9 voor de boer en ruiten. Contract. 
Gesloten moet Nunes in de westhand uit en doet dat 
met ♣4 uit voor de vrouw van Fantoni . Die speelt 
een kleine harten na via de boer van zuid, door west 
gedoken en aangeseind met een kleintje. Fantoni 
komt een tijdje later met ♦A aan slag, speelt ♥A en 
harten na voor één down. Geweldig tegenspel! 
Opnieuw +10 IMP’s voor Italië.  
 
De Italianen zijn overdonderend begonnen en scoren 
de eerste drie spellen 33 IMP’s: 47-87 voor Italië. 
Wat een begin, maar Nederland komt terug op spel 4 
waar Fantoni met een evenwichtige 17 punten en 
een 4-4 hoog doubleert en Nunes vervolgens in 2♦ 
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kwetsbaar 4 down gaat.  Bas volgt wel met 1SA en 
mag dat voor contract spelen +7 IMP’s. Dan in spel 6 
tegen 4♥ komt Bas van ♥VB sec met de vrouw uit en 
Bocchi snijdt vervolgens over de boer voor één 
down. Technisch wellicht de betere speelwijze, maar 
wij pakken de punten. We mogen niet klagen. Op 
spel 7 zitten de Italianen in een erg scherpe 4♠ die ze 
deze keer wel maken. Stand: 64-97.  Toch iets 
ingelopen.  
Op spel 8 wordt er vóór Bas met 3♠ geopend (na een 
pas van west) en hij past met: xx, A10, AVxxxx, AHx. 
Fantoni denkt daar gesloten heel anders over. Hij 
vindt zijn hand zelfs te mooi voor 4♦ en doubleert. Na 
4♣ bij partner en 4♦ van Fantoni biedt Nunes 5♦ dat 
gemakkelijk gehaald wordt. Weer 11 IMP’s naar 
Italië. Daarna is het even vrij rustig op de spellen 9, 
10 en 11. Op spel 12. bieden Bas en Maarten een 
dichte 6♠ evenals Fantoni en Nunes. Dan kom spel 
13. 
 
13.  N / Allen Bocchi  
  ♠ A1084   
  ♥ 9764   
  ♦ 2   
  ♣ HV85   
Maarten 
Schollaardt 

 Bas Drijver  

♠ VB972 ♠ H 
♥ AH8 ♥ 102 
♦ B ♦ AHV97653 
♣ 9432   

N

O

Z

W

 ♣ A7 
  Duboin  
  ♠ 653   
  ♥ VB53   
  ♦ 1084   
  ♣ B106   
 
W N O Z 
Schollaardt Bocchi Drijver Duboin 
 pas 2♦ pas 
2♥ pas 3♦ pas 
3♠ pas 5♦ pas 
5♥ pas 6♣ pas 
6♦ Allen pas   
 
Maarten wil slam onderzoeken. Dat lijkt vrij logisch 
met twee vaste slagen in harten als partner zo sterk 
opent. Maar hij wil na de 5♦ van partner toch niet 
meer groot slam bieden? Dan is 5♥ niet alleen 
overbodig maar tevens informatief voor de 
tegenstanders. Meteen 6♦ zou Duboin voor een groot 
uitkomstprobleem geplaatst hebben. Ik neem aan dat 
hij met ♥V zou zijn gestart voor contract, want dan 
gooit Bas een klaver weg op een hoge schoppen. Nu 
legde hij ♣B op tafel voor één down. Gesloten opent 
Nunes de oosthand met 1♦ en na een gecontroleerd 
biedverloop eindigt het in 5♦. Dat wordt precies 
gemaakt, omdat Jan Jansma eveneens voldoende 
informatie heeft om met ♣B te starten. 

Nu is Nederland weer even aan de beurt. Ze scoren 
opnieuw de laatste drie spellen goed, waarvan op 15 
de meeste.  
15.  Z / NZ Bocchi  
  ♠ 3   
  ♥ AHB765   
  ♦ H2   
  ♣ A643   
Maarten 
Schollaardt 

 Bas Drijver  

♠ HB10964 ♠ A852 
♥ 4 ♥ 10 
♦ A873 ♦ V4 
♣ 87   

N

O

Z

W

 ♣ VB10952 
  Duboin  
  ♠ V7   
  ♥ V9832   
  ♦ B10965   
  ♣ H   
 
W N O Z 
Schollaardt Bocchi Drijver Duboin 
   pas 
2♦ 2♥ pas 4♥ 
pas pas 4♠ pas 
pas 5♥ 5♠ pas 
pas dbl Allen pas  
 
Bas is waarschijnlijk pas na het 4♥ bod overtuigd dat 
hun kleur schoppen is. Dat weerhoudt hem ervan 
onmiddellijk 4♠ te bieden. In dat geval zou Duboin 
het erg moeilijk hebben. Misschien biedt hij dan wel 
5♥. Dat is na de zwakke twee van Schollaardt 
wellicht down, omdat Bocchi ♦A wel bij Bas zou 
zoeken en ♦B door zou laten lopen.  
 
W N O Z 
Nunes Verhees Fantoni Jansma 
   pas 
pas 1♥ 2♣ 4♥ 
Allen pas    
 
Op de systeemkaart van Claudio Nunes en Fulvio 
Fantoni staat dat 2♥ en 2♠ openingen zijn van 9/10 – 
13 punten met een 5+kaart. Deze sterke 6-kaart met 
vier vaste slagen en nog een vierkaart ruiten er naast 
moet toch voldoende compensatie opleveren voor de 
punt minder die het bevat? Nunes vindt van niet. Na 
het 2♣ bod van partner en niet kwetsbaar tegen wel 
kan hij na 4♥ toch ook nog wel 4♠ bieden? Hij vindt 
weer van niet. Dan maar een verlies van 8 IMP’s 
incasseren.  
Het laatste spel een beheerste 2♠, terwijl Italië in 3♠ 
één down gaat. Toch nog even 16 IMP’s gescoord in 
de laatste drie spellen, waardoor de achterstand 
draaglijker is geworden. 
De stand in de Open is  
Nederland – Italie  83 -121 
En bij de Dames: 
Ver Staten – Rusland 131-127 
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13e speeldag 
Finale Nederland – Italië  4e zitting 
 
De opstelling is: Ricco en Sjoert tegen Lauria – 
Versace en Jan en Louk tegen Fantoni – Nunes. De 
eerste zes spellen gebeurt er weinig meer dan een 
overslagje links of rechts. Dan komt spel 7. 
 
7.  Z / Allen Van Prooijen  
  ♠ B1096532   
  ♥ 86   
  ♦ B2   
  ♣ 94   
Versace   Lauria 
♠ AH ♠ 7 
♥ B107 ♥ A95 
♦ A54 ♦ HV987 
♣ AH1075   

N

O

Z

W

 ♣ B862 
  Brink  
  ♠ V84   
  ♥ HV432   
  ♦ 1063   
  ♣ V3   
 
W N O Z 
Versace v Prooijen Lauria Brink 
   pas 
2SA pas 3♠= minors pas 
4♣ pas 4♦  * pas 
4♠  * pas 5♥  * pas 
5♠  * pas 6♣ Allen pas 
* = gemengde cues 
 
De hartenstart is prima, maar ♣V valt en de ruiten 
zitten 3-2: +1 gemaakt en 12 IMP’s voor Italië, want 
Jan en Louk eindigen in 4SA:  
 
W N O Z 
Jansma Fantoni Verhees Nunes 
   pas 
1♣ 2♠ dbl 3♠ 
3SA pas 4♠ pas 
4SA Allen pas   
 
Op spel 9 zitten beide paren in het scherpe slem van 
6♥. 
xx, AVBx, Vxxx, A108 tegenover een dummy van: 
ABxx, Hxxxx, A, HBx 
De start is ♠H. De harten zitten rond en op ♠B kan 
ook nog een klaveren weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op spel 11 krijgt Sjoert de gelegenheid opnieuw  te 
schitteren: 
11.  Z / - Van Prooijen  
  ♠ 109642   
  ♥ 2   
  ♦ HV102   
  ♣ AV4   
Versace   Lauria 
♠ A75 ♠ VB8 
♥ HV ♥ B96543 
♦ 863 ♦ 75 
♣ 106532   

N

O

Z

W

 ♣ B9 
  Brink  
  ♠ H3   
  ♥ A1087   
  ♦ AB94   
  ♣ H87   
 
Sjoert speelt 3SA en krijgt een klaver als uitkomst. Hij 
maakt ♣V en speelt onmiddellijk schoppen naar de 
heer. Als die houdt is hij binnen. Helaas neemt 
Versace ♠A en vervolgt met ♥H en ♥V en speelt dan 
ruiten. Sjoert komt aan slag en speelt ….. schoppen. 
Lauria raapt nu twee schoppen op voor één down. 
Stel dat Sjoert alle ruitenslagen en twee 
klaverenslagen meeneemt. De positie is dan: 
 
 dummy  
  ♠ 1096   
  ♥    
  ♦    
  ♣ 4   
Versace   Lauria 
♠ 75 ♠ VB 
♥  ♥ B9 
♦  ♦  
♣ 106   

N

O

Z

W

 ♣  
  Brink  
  ♠ 3   
  ♥ A10   
  ♦    
  ♣ H   
 
Nu speel je ♣4 en Lauria moet zijn ♠B sec zetten 
waarop Sjoert hem met ♠3 kan inspelen en met een 
hartensnit alsnog zijn contract kan maken.  Op de 
andere tafel laat Jan Jansma het niet zo ver komen, 
want die speelt na hetzelfde begin geen kleine ruiten 
maar een schoppen terug en Louk raapt onmiddellijk 
de downslag op.  
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12.  W / OW Van Prooijen  
  ♠ H107   
  ♥ V762   
  ♦ A102   
  ♣ 943   
Versace   Lauria 
♠ AVB842 ♠ 5 
♥ A9 ♥ HB10843 
♦ B954 ♦ H8 
♣ 6   

N

O

Z

W

 ♣ HV107 
  Brink  
  ♠ 963   
  ♥ 5   
  ♦ V763   
  ♣ AB852   
 
Op beide tafels speelt oost 4♥ met een start van een 
kleine ruiten.  Van Prooijen neemt en speelt ruiten 
terug voor de heer van de leider die ♣V speelt voor 
het aas en ruiten na. Nu kan Lauria twee klaveren 
aftroeven en het contract wordt eenvoudig gehaald.  
Op de andere tafel speelt Fantoni na ♦A onmiddellijk 
een kleine troef onder zijn vrouw uit. Klasse! Toen 
een kleine klaver uit dummy via de heer voor het aas. 
Nunes heeft geen troef meer en speelt ruiten. Louk 
had het nu nog kunnen halen door ♠A en ♠V voor te 
spelen, zodat op een hoge schoppen een klaver weg 
kon. Hij troeft echter eerst na ♣V een klaveren met 
♥A. Als ♣B niet valt, is hij down. Hij incasseert ♠A en 
geeft zich dus vrijwillig over. Hij ziet zelfs van de 
normale schoppensnit af. Zo kun je natuurlijk nooit 
winnen van deze geweldige Italianen. Weer 10 IMP’s 
naar Italië.  
Tot overmaat van ramp bieden de Italianen na een 
1SA opening en Stayman als uitzondering de 
manche niet uit. 2SA wordt precies gehaald. Dan het 
laatste spel: 
 
16.  W / OW Van Prooijen  
  ♠ V53   
  ♥ B108   
  ♦ 1092   
  ♣ A1063   
Versace   Lauria 
♠ A98764 ♠ - 
♥ 2 ♥ A743 
♦ AH764 ♦ VB85 
♣ 2   

N

O

Z

W

 ♣ HVB84 
  Brink  
  ♠ HB102   
  ♥ HV965   
  ♦ 3   
  ♣ 975   
 
Alfredo Versace en Lorenzo Lauria hebben weinig 
moeite dit opnieuw scherpe doch redelijke slem in 
ruiten uit te bieden. Ricco start met ♥B die Versace in 
dummy neemt met het aas en een harten troeft in de 
hand. Nu een kleine klaveren die Ricco goed laat 

houden. Dat helpt niet want vervolgens troeft 
Versace over en weer en maakt negen troefslagen 
en drie azen voor contract. Alleen troefstart zou 
problemen voor de leider hebben gegeven.  
De Italianen hebben een perfecte zitting. Er is 
werkelijk geen kruid tegen gewassen. Het is geen 
schande voor welk team dan ook om van deze 
Italianen te verliezen. Niets dan lof voor dit geweldige 
team waarin Claudio Nunes en Fulvio Fantoni 
opnieuw hebben aangetoond van uitzonderlijke 
klasse te zijn. Deze zitting winnen de Italianen met 
44-2 en onze achterstand is opgelopen tot 85 -165.  
 
Finale Nederland – Italië 5e zitting 
De opstelling is open Brink – Van Prooijen tegen 
Bocchi – Duboin en gesloten Schollaardt – Drijver 
tegen Fantoni – Nunes. Wij nemen in de gesloten 
kamer plaats. Nederland verliest op de eerste vijf 
spellen 15–3 IMP’s.  
 
Op spel 22 slaat Nederland terug. Je hebt de 
volgende handen.  
 
Maarten 
Schollaardt 

 Bas Drijver 

♠ A10632 ♠ V7 
♥ HV7 ♥ AB863 
♦ 4 ♦ A97 
♣ VB106   

N

O

Z

W

 ♣ A98 
 
Wat wil je spelen? 4♥ lijkt vrijwel dicht en 3SA is eng 
met ruitenstart. Toch blijkt 3SA ook goed omdat de 
volledige verdeling is: 
 
22.  N / OW Fantoni  
  ♠ H95   
  ♥ 52   
  ♦ 1086   
  ♣ H7542   
Maarten 
Schollaardt 

 Bas Drijver 

♠ A10632 ♠ V7 
♥ HV7 ♥ AB863 
♦ 4 ♦ A97 
♣ VB106   

N

O

Z

W

 ♣ A98 
  Nunes  
  ♠ B84   
  ♥ 1094   
  ♦ HVB532   
  ♣ 3   
 
Bas en Maarten bieden 3SA als volgt: 
W N O Z 
Schollaardt Fantoni Drijver Nunes 
  1SA pas 
2♥ Pas 2♠ pas 
3♣ Pas 3SA Allen pas
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De start is ♦H. Dat ziet er vervelend uit, maar 
gelukkig zit ♣H goed en wordt 3SA met een overslag 
gemaakt. Bocchi gaat na klaverstart uit zuid één 
down in 4♥. Hij wil een extra slag maken door nog 
een ruiten te troeven en steekt daarom met klaveren 
over voor zijn aas. Maar ….. die wordt afgetroefd en 
troef nagespeeld. Sjoert had 1SA gepsyched en 
Bocchi had niet het geringste vermoeden dat Sjoert 
een singleton klaver zou hebben. Hoewel de 
correctie van Sjoert naar 2♦ op een strafdoublet zou 
Bocchi te denken hebben moeten geven.  
 
28.  W / NZ Fantoni  
  ♠ A32   
  ♥ AV54   
  ♦ V95   
  ♣ 653   
Maarten 
Schollaardt 

 Bas Drijver 

♠ 105 ♠ H9864 
♥ 1073 ♥ 82 
♦ AHB62 ♦ 10843 
♣ H72   

N

O

Z

W

 ♣ B8 
  Nunes  
  ♠ VB7   
  ♥ HB96   
  ♦ 7   
  ♣ AV1094   
 
W N O Z 
Schollaardt Fantoni Drijver Nunes 
1♦ pas 1♠ dbl 
Pas 2♠ pas 3♥ 
Pas 4♥ Allen pas  
 
Maarten start met ♦H en speelt …. ♦A na. Dan is het 
voor Nunes niet zo moeilijk meer om na troeftrekken 
klaveren over de tien te snijden voor een overslag.  
 
W N O Z 
Duboin vProoijen Bocchi Brink 
1SA pas 2♥ pas 
2♠ Allen pas   
 
De uitkomst van ♦5 is voor de boer. Schoppen voor 
de heer en schoppen na. Contract. 
 
Fantoni – Nunes hebben opnieuw een sterke zitting 
tot het laatste spel, waar ze toch nog een keer 
behoorlijk in de fout gaan. Op: 
♠Axxx, ♥A, ♦AVx, ♣HVxxx 
♠Hxxx, ♥Hxxx, ♦10xxx, ♣B 
eindigen ze in maar liefst in 6♠ na een 1♦-opening 
van Maarten vóór de hand met ♠A. Zo heel erg gek is 
het ook weer niet, omdat Nunes een verspilde ♥H en 
♣B heeft. ♣A en ♦H zullen wel goed zitten toch? 
Maar RKB en informatie naar troef vrouw had 
uitkomst geboden. Toch illustratief voor het vaak 
terechte torenhoge bieden van Italianen ondersteund 
door een formidabele afspeeltechniek.   

De vijfde zitting eindigt in 35-35 en de stand is 
Nederland – Italië  120-200 
 
Finale Nederland – Italië  6e  zitting 
Open spelen Jansma – Verhees tegen Lauria – 
Versace en gesloten Drijver – Schollaardt tegen 
Bocchi – Duboin. 
De stand rechtvaardigt agressief en hoog bieden. Dat 
doen Jansma – Verhees op spel 2, waar ze helaas in 
6♦ één down gaan vanwege een mislukte snit op ♠H.  
Zowel op spel 5 als op 7 bieden Lauria – Versace 
slam met twee azen buiten boord. Die moet je tijdig 
oprapen. Dat doen Jan en Louk ook: twee keer één 
down. Houden de Italianen rekening met wat 
opportunistisch bieden van de Nederlanders gezien 
de grote achterstand? Het blijkt mee te vallen. De 
pret is over en de Italianen scoren weer, waardoor de 
zitting redelijk gelijk eindigt: Nederland – Italië 47- 49. 
Stand: 169 - 247 voor Italië.  
 
Finale Nederland – Italië  7e  zitting 
Wij staan nog steeds ongeveer 80 punten achter met 
nog 32 spellen te gaan in twee zittingen. Ik ben 
nieuwsgierig hoe de tactiek in de Nederlandse ploeg 
zal zijn. Wordt de beuk er echt in gegooid en een 
desperate poging ondernomen om de sterke 
Italianen in te halen of proberen we door normaal en 
goed bridge in deze twee sessies onze grote kracht 
nog eens te demonstreren met de wetenschap dat 
we eervol verliezen? 
De opstelling is open Jansma – Verhees tegen 
Lauria – Versace en gesloten Brink – Van Prooijen 
tegen Fantoni – Nunes. Ik neem plaats in de open 
kamer. 
 
Hoe zal Nederland starten?  
Spel 1 levert een dubbele score op voor Nederland 
+9 IMP’s.  
Op spel 2 revancheren de Italianen zich door een 
mooie en potdichte 6♠ te bieden. Sjoert en Ricco 
maken 4♠+2. Dat is het gevolg van een maximale 2♥ 
opening van Ricco dat een zwak spel met beide hoge 
kleuren belooft. Sjoert gelooft met ♠HVxx, ♥Vxxx, ♦-, 
♣AHBxx kennelijk niet dat het nog slam kan zijn en 
biedt meteen de manche in schoppen uit. Wel erg 
slordig, want met ♠A en ♥HB bij partner is slam toch 
wel erg dichtbij.  
Dan een sprong in het duister van Jan en Louk naar 
een hoge doch kansloze 6♥. Het lijkt toch een beetje 
op gooi-en smijtwerk van de Nederlanders. Nu de 
Italianen. De ervaring heeft geleerd dat de Italianen 
steeds torenhoog bieden dus Claudio en Fulvio 
bieden ook 3SA. Is dit wel de juiste tactiek tegen een 
tegenstander die meer ervaring heeft in hoog bieden 
dan wij?  
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Meteen daarop weer een hele spannende 
 
5.  N / NZ Verhees  
  ♠ HV862   
  ♥ AB7   
  ♦ VB542   
  ♣ -   
Versace  Lauria 
♠ A975 ♠ 103 
♥ - ♥ H108652 
♦ H83 ♦ A10 
♣ VB10986   

N

O

Z

W

 ♣ H75 
  Jansma  
  ♠ B4   
  ♥ V943   
  ♦ 976   
  ♣ A432   
 
W N O Z 
Versace Verhees Lauria Jansma 
 1♠ 2♥ Pas 
3♣ pas 3♠ Pas 
3SA pas Pas Dbl 
4♣ pas Pas Dbl 
Allen pas    
 
De uitkomst van ♠H neemt Versace met het aas en 
speelt schoppen na voor de vrouw waar de boer van 
Jan onder valt. Houdt Versace de eerste slag op dan 
is hij binnen. Hij maakt nu zelfs een overslag, maar 
kan één down als Louk die slag laat lopen naar de 
boer van Jan. Die kan ♣A en klaver na spelen. De 
leider kan dan nog maar één aftroever maken en 
verliest naast ♣A nog drie slagen voor één down.  
Op de andere tafel zien we een kenmerkend verschil 
tussen het Nederlandse en het Italiaanse bieden: 
 
W N O Z 
Brink Fantoni vProoijen Nunes 
 1♠ 2♥ dbl 
3♣ 3♦ 4♣ pas 
5♣ Allen pas   
 
Waar Jan past na 2♥, doubleert Nunes met slechts 
zeven punten en biedt Fantoni dus 3♦, Ricco biedt 
nog 4♣. Dat zou ook op een wat betere kaart kunnen. 
Sjoert kan het nu niet meer overzien en biedt 5♣ dat 
natuurlijk geen schijn van kans heeft. Sjoert houdt de 
start van ♠H wel op, maar Nunes troeft in een later 
stadium de derde schoppen over met ♣A en speelt 
troef na voor één down.  
Italië heeft nu een voorsprong van precies 100 
punten! 
 
Op spel 7 schiet Jan midden in de roos door met 
♠HBxxxx, x, A10xxx, x met 4♠ te openen. Lauria komt 
met een voor de hand liggende uitkomst van ♦H van 
HV sec die het contract thuis brengt: +11 IMP’s voor 
Nederland. De Italianen bieden zoals gewoonlijk erg 
hoog en gaan in 5♣ één down waar Sjoert en Ricco 

juist voorzichtig in 4♣ contract zijn geëindigd: +5 
IMP’s voor Nederland. Even later bieden Jan en Louk 
een correcte 3♣ in plaats van 3SA waar de Italianen 
één down in gaan. De achterstand is nu nog “slechts” 
80 IMP’s. Dan komt spel 10: 
 
10.  O / Allen  Verhees  
  ♠ A43   
  ♥ AB1097   
  ♦ AHB65   
  ♣ -   
Versace  Lauria 
♠ HV72 ♠ 109 
♥ H2 ♥ V86 
♦ 874 ♦ V93 
♣ AB102   

N

O

Z

W

 ♣ V9863 
  Jansma  
  ♠ B865   
  ♥ 543   
  ♦ 102   
  ♣ H754   
 
W N O Z 
Versace Verhees Lauria Jansma 
  Pas Pas 
1♣ dbl 2♣ Pas 
3♣ 3♥ Pas 4♥ 
Allen pas    
 
De start is ♣3, ♣4, ♣B en een schoppen weg. Dan ♠H 
voor het aas, ♦A en ♦H en ruiten getroefd in dummy. 
Vervolgens een harten naar de negen. De goden zijn 
met ons. Ruiten 3-3 en een harten honneur dubbel 
voor het aas: contract gemaakt en +10 voor 
Nederland.  
Op het volgende spel zijn de goden ons minder 
gunstig gezind en verliezen we in 3SA door 
bekwaam verdedigen van Lauria-Versace zeven 
slagen. Het hadden er zelfs acht kunnen zijn. “God 
must be an Italian” verzuchtte een desperate 
Amerikaan eens toen ze weer eens op de slachtbank 
lagen van het “blue team” met onder meer de 
geweldenaren Garozzo en Belladonna. Dat moeten 
de Nederlanders ook gedacht hebben als de secce 
♦H achter en onder het aas van Fantoni valt in spel 
12.  Fantoni-Nunes maken op dat spel 3SA +2. 
Stand: 51-41 voor Italië in deze zitting.  
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Louk Verhees gelooft dat er meerdere goden 
ronddwalen en niet alleen Italiaanse: 
 
14.  O / - Verhees  
  ♠ AV1093   
  ♥ AH2   
  ♦ 7   
  ♣ A1083   
Versace  Lauria 
♠ B8752 ♠ 6 
♥ VB643 ♥ 10985 
♦ 6 ♦ H9532 
♣ 76   

N

O

Z

W

 ♣ B52 
  Jansma  
  ♠ H4   
  ♥ 7   
  ♦ AVB1084   
  ♣ HV94   
 
W N O Z 
Versace Verhees Lauria Jansma 
  pas 1♦ 
1♥ dbl 3♥ 5♦ 
pas 7SA Allen pas  
 
Is dit poker of niet? Eerst biedt Jan een wat 
desperate 5♦ en vervolgens biedt Louk 7SA alsof er 
geen andere biedkaartjes meer tussen zitten.  
 

 
Louk Verhees 
“He Jan is jouw biedbakje ook zo leeg?“ 
 
Louk krijgt harten uit voor het aas. Dan raapt hij drie 
klaveren op, speelt ♠H en schoppen naar de 10! 
Waarom? Hij weet dat west vijf harten en twee 
klaveren heeft. Er blijven nu nog zes kaarten over in 
de westhand. Een fijne touch zullen we maar zeggen. 
Het helpt echter niet, want de schoppen zitten zelfs 
5-1 verdeeld. Claudio Nunes sneuvelt in het goede 
slam van 6♦ omdat de ruiten 5-1 tegen zit en de 
tweede schoppen al wordt afgetroefd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  W / OW Verhees  
  ♠ AH3   
  ♥ AVB4   
  ♦ HB6   
  ♣ 864   
Versace  Lauria 
♠ VB7542 ♠ 1098 
♥ 9762 ♥ H1085 
♦ V4 ♦ 75 
♣ 2   

N

O

Z

W

 ♣ AB75 
  Jansma  
  ♠ 6   
  ♥ 3   
  ♦ A109832   
  ♣ HV1093   
 
W N O Z 
Versace Verhees Lauria Jansma 
pas 1♣ Pas 1♦ 
1♠ 1SA Pas 2♠ 
pas 3♥ Pas 3♠ 
pas 3SA Allen pas  
 
Start ♠10 opgehouden en schoppen na. Nu een 
kleine klaver. Aas onmiddellijk genomen en 
schoppen na: 11 slagen. 
 
W N O Z 
Brink Fantoni Prooijen Nunes 
pas 1♣ pas 3♣ 
pas 3♦ pas 3SA 
pas ….. pas   
 
Nunes geeft met 3♣ een twee kleurenspel aan met 
klaver en met 3SA belooft hij ook ruiten. Nu gaat 
Fantoni minuten lang in de denktank, maar past 
uiteindelijk. Dat lijkt goed, want 6♦ gaat down op een 
klaverstart en 6♣ maak je alleen als je over ♣B snijdt. 
Evenals Jan en Louk neemt Fantoni toch maar het 
zekere voor het onzekere en past op 3SA. Eveneens 
plus twee gemaakt.  
 
Eindstand zitting 7: 58-41 voor Italië. Stand 
Nederland – Italië 210-304. 
 
Finale Nederland – Italië  8ste  zitting 
De vorige zitting was een combinatie van het betere 
gooi- en smijtwerk en het degelijke bridge. Dat leidde 
tot een enerverende krachtmeting die door Italië op 
punten gewonnen werd. Deze laatste zitting zullen 
we ons zeker op het wat ruwere gooi- en smijtwerk 
voorbereiden. Jan en Louk hebben plaats gemaakt 
voor Maarten en Bas die open tegen Fantoni- Nunes 
spelen en Sjoert en Ricco gesloten tegen Bocchi- 
Duboin.  
 
In deze zitting gaat Nederland goed van start door 
een 3SA zelf te maken en de Italianen kwetsbaar drie 
down te spelen: +11 IMP’s 
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17. N / - Ricco van Prooijen  
  ♠ H7   
  ♥ V832   
  ♦ HVB92   
  ♣ 43   
Duboin  Bocchi 
♠ 96532 ♠ AB108 
♥ 96 ♥ AH54 
♦ 107 ♦ 543 
♣ A982   

N

O

Z

W

 ♣ 105 
  Sjoert Brink  
  ♠ V4   
  ♥ B107   
  ♦ A86   
  ♣ HVB76   
 
W N O Z 
Duboin Prooijen Bocchi Brink 
 1♦  dbl rdbl 
1♠ dbl pas 2♠ 
pas 2SA pas 3SA 
Allen pas    
 
De uitkomst is ♥A en vervolgens …….. ♠8 (waarom 
niet ♠B?) na voor de vrouw. Erg onhandig, want ♠8 is 
zo mogelijk de enige kaart die Duboin (met de 9) kan 
overnemen. Onder ♠V van de dummy gooit Duboin 
♠9 om zijn vijfkaart aan te geven of om aan te 
signaleren, want zij spelen laag-hoog= even en 
oneven=aan.  Hij kan zien in de dummy dat hij nu 
nooit meer een kaart van zijn partner kan 
overnemen. Vervolgens harten na voor de heer en 
…… klaveren na! Bocchi is kennelijk aan het 
dromen, want onder zijn ♠A zal toch de laatste kaart 
van de leider moeten vallen. Het contract wordt nu 
gemaakt. Bas Drijver is wel attent. Hij speelt na ♥A 
zijn ♠B na. Partner komt later aan slag met ♣A en 
speelt schoppen voor twee down. 
Nu een spel waar Nederland het voorbeeld van Italië 
volgt. Op beide tafels spelen de Nederlanders een 
manche: 
 
21.  N / NZ Fantoni  
  ♠ V10965   
  ♥ 10   
  ♦  AHB75   
  ♣ 62   
Maarten 
Schollaardt 

 Bas Drijver 

♠ A ♠ 83 
♥ AB97 ♥ H543 
♦ 96 ♦ 10842 
♣ AHV975   

N

O

Z

W

 ♣ B108 
  Nunes  
  ♠ HB742   
  ♥ V862   
  ♦ V3   
  ♣ 43   
 

W N O Z 
Maarten Fantoni Bas Nunes 
 2♠ pas 4♠ 
5♣ Allen pas   
 
Maarten maakt 5♣ omdat ♥V er wordt uitgesneden. 
Duboin krijgt als west ook 4♠ voor zijn kiezen en 
doubleert wat Bocchi inlaat voor één down. +5 IMP’s 
voor Nederland.  
 
29.  N / Allen Fantoni  
  ♠ HB109752   
  ♥ 864   
  ♦ 5   
  ♣ 53   
Maarten 
Schollaardt 

 Bas Drijver 

♠ A ♠ V43 
♥ HV32 ♥ A1095 
♦ HV82 ♦ A3 
♣ VB74   

N

O

Z

W

 ♣ AH106 
  Nunes  
  ♠ 86   
  ♥ B7   
  ♦ B109764   
  ♣ 982   
 
Maarten en Bas bieden na een lange biedserie 7♥. 
Natuurlijk zoals het hoort van een goed paar. Bocchi-
Duboin die tot op heden werkelijk alle manches en 
slams hebben uitgeboden, zijn deze laatste zitting 
kennelijk onvoldoende geïnspireerd en bieden 
slechts 6♣. Wel veilig natuurlijk met deze stand. 
Nederland heeft de achterstand terug gebracht tot 66 
IMP’s. 
Op het voorlaatste spel geeft Bas in de vierde positie 
met Vxx, AHx, Axxxx, xx en doublet op de zwakke 
SA opening van Nunes. Maarten laat dat staan met 9 
punten: kwetsbaar twee down voor  
+500 en weer +7 IMP’s voor Nederland. Fantoni kan 
met een 4333 verdeling nergens naar toe en past 
lijdzaam. De Nederlanders hebben deze laatste 
zitting goed gepresteerd en met 41-6 gewonnen. 
Misschien tegen een beetje uitgebluste winnaar maar 
toch een uitstekende prestatie die bovendien veel 
vertrouwen voor de toekomst geeft. Een Oranje team 
met een aantal vrij jonge spelers die nog lang mee 
kunnen en waar nog rek in zit.  
 
De eindstand is geworden Italië – Nederland 310- 
251.  
 
Italië wint GOUD en Nederland wint ZILVER. 
Geweldig. 
 
Bij de dames is de eindstand geworden:  
Rusland – Verenigde Staten 271 - 259 
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ITALIE    GOUD 

Van l.n.r: Fantoni, Maria Lavazza (captain), Duboin, 
Bocchi, Versace, Nunes, Lauria, Ortensi (coach) 

 
 
 
 
 
 
 

 
NEDERLAND    ZILVER 

Van l.n.r.: Maas (coach), Brink, Schollaardt, Drijver, 
v Prooijen, Verhees, v Hoof (manager), Jansma 

 
 


