
Slavia Cup in Moskou 
 
Door Koeno Brouwer 
 
De Slavia Cup is verdeeld in twee onafhankelijke toernooien. Een viertallentoernooi van acht 
uitgenodigde sterke teams uit Europa en een lokaal parentoernooi met 36 paren. In het 
viertallentoernooi doet Nederland mee onder de naam White Bears in de bekende opstelling 
Brink-Drijver en Muller-de Wijs, aangevuld met Gromova-Serov. Verder Fantoni-Nunes met 
Helgemo-Multon-Fissore (Fissore kennelijk als vervanger van de sponsor Zimmermann), de 
sterke Russen Gromov-Dubinin met Bocchi-Madala en een derde paar, Duboin-Sementa 
met Kolomeev, de Israëliërs met Herbst-Herbst, Birman-Padon en het sterke jeugdpaar 
Fisher-Schwartz, een sterk Bulgaars team en nog wat Russen.   
 
Round Robin  
De eerste twee rondes van 10 spellen waren nog niet zo boeiend ook al omdat BBO slechts 
één tafel kon laten zien in plaats van de aangekondigde twee tafels. In de zesde ronde van 
de Round Robin Monaco - Nederland met Brink-Drijver tegen the Fantunes. Een geweldige 
sessie met hoogstaand bridge aan beide tafels. Na enkele wat minder spectaculaire spellen 
begon het: 
 

22 O/ OW Fantoni  
   5   

   VB9542   

   AVB9   

   96   

Brink   Drijver 

 AV32 

  

N
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 H10987 

 A76  - 

 10765  2 

 H5  B1087432 

  Nunes  
   J64   

   H1083   

   H843   

   AV   

 
 
W N O Z 
Sjoert  Fulvio Bas Claudio 
  pas 1SA 
pas 4♣ pas 4♥ 
a.p.    
 
Bas had geen opening en Sjoert net niet voldoende (14+) om 1SA te doubleren. Fantoni gaf 
met zijn 4♣ bod Bas weinig kans om tussen te bieden. Hoewel, wat zou doublet op 4♣ na 
een voorpas en vervolgens 4♠ in de uitpas op 4♠ zijn? Toch niet de hele wereld maar wel 
een exceptionele verdeling. Maar ja Bas was ook nog kwetsbaar tegen niet. Dus behoorlijk 
riskant.   
 
Helgemo-Fissore hadden hele andere gedachtes en afspraken, want Helgemo opende met 
de Oosthand 2♠: 
  



W N O Z 
Fissore Gromova Helgemo Serov 
  2♠ Dbl 
redbl 4♥ 5♣ Dbl 
5♠ 6♥ pas pas 
dbl a.p.   
 
Gromova deed het uitstekend door nog te redden met 6♥ want 5♠ is een lay down. Met 
harten uitkomst kan men zelfs eenvoudig 12 slagen oprapen. Desondanks gingen er 12 
IMP’s naar de Monagasken.   
 
Het volgende spel was het al weer raak.  
 
23  Z / Allen Fantoni  
   A3   

   642   

   V9764   

   V109   

Brink   Drijver 
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 9 

 AHB7  V10985 

 -  AB5 

 K643  AB72 

  Nunes  
   HB542   

   3   

   H10832   

   85   

 
W N O Z 
   pas 
1♠ pas 2♣ pas 
2♥ pas 3♥ Pas 
3SA pas 4♣ Pas 
6♣ pas 6♥ a.p. 
 
The Fantunes openen 2♠ onevenwichtig met (9)10-13 punten. Dus Nunes paste met de 
zuidhand. Sjoert en Bas boden vervolgens ongestoord een vrijwel 50 % hartenslem dat 
gelukkig gemaakt werd omdat ♣V goed zat.  
Fantoni startte met troef. Goede start, maar dat weerhield Bas er niet van om zijn contract te 
maken. Hij troefde twee ruitentjes in de dummy en maakte zijn contract eenvoudig omdat de 
snit op ♣V lukte.  
 
Dat werd op de andere tafel niet geboden: 4♥+2.  
W N O Z 
Fissore Gromova Helgemo Serov 
   2♠ 
pas pas 3♥ pas 
3♠ dbl pas pas 
4♥ a.p.   
 
Het 4♥ bod van Fissore is wel zuinig. Er had toch nog wel even een cuebid 4♣ vanaf 
gekund? Nederland had zijn 13 IMP’s weer terug. 
 



Daarna boden de Fantunes een regulier slem dat door Gromova-Serov gemist werd. Een 
paar rustige spellen tot het laatste de beslissing moest brengen. Nederland had een kleine 
achterstand.  
 

 Fantoni  
   A3   

   HB3   

   V107   

   AH985   

Brink   Drijver 
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 HVB9 

 9754  A8 

 643  AH95 

 64  732 

  Nunes  

   852   

   V1062   

   B82   

   VB10   

 
 
W N O Z 
pas 1♣ dbl pas 
1♥ pas 1SA dbl 
pas pas rdbl pas 
2♣ dbl rdbl pas 
2♠ a.p.   
 
Nunes dacht met dbl op 1SA die gewiekste Hollanders te pakken te hebben, maar Bas en 
Sjoert redden zich briljant. Het eerste redoublet was verplicht. Het tweede redoublet 
betekende “ik heb de andere twee kleuren" (buiten klaveren en harten). Sjoert had gelukkig 
een vierkaart schoppen en 2♠ kon niet down.  
 
Tot dbl op 1SA ging het op de andere tafel exact hetzelfde. Daarna paste een ieder. Dat 
contract werd maar liefst 3 down gespeeld door Gromova- Serov. En Nederland won met 16-
14. Vooral Sjoert en Bas speelden erg goed.  

 
Halve Finale en Finale 
Nederland ging als derde over naar de halve finale waar ze opnieuw tegen Monaco moesten 
aantreden. BBO zond die wedstrijd niet uit. Helaas verloren ze deze. Monaco en het sterk 
opererende Israel dat Bocchi-Madala en Gromov-Dubinin met een derde paar versloeg, 
bereikten de finale.  
 
Ik wil u gaarne getuige laten zijn van een staaltje goed spel van de leider met een briljante 
verdediging, die overigens niet tot succes leidde. Kenmerkend was het hoge niveau in de 
finale zowel van de Monagasken als de Israëliërs.  
  



 
 

 
Schwartz was in 3SA terechtgekomen en Nunes startte nietsvermoedend met ♠4 via partners 
V in de vierkaart. De Fantunes starten met de kleinste als ze een even aantal zonder plaatje 
of een oneven aantal met een plaatje bezitten. Dat betekent in dit geval voor de leider dus 
vier kleintjes waaronder wellicht ♠10.  
Voor de kijker lijkt het nu eenvoudig. Vier schoppen-, één harten-, één ruiten- en drie 
klaveren slagen. Dat zijn er negen. Contract gemaakt. Maar dat ♠10 valt, weet Schwartz 
natuurlijk niet, dus voor hem waarschijnlijk nog maar acht slagen. Hij gaat nu op zoek naar 
de negende slag. Hij steekt over naar ♠A en speelt een ruiten naar de V die houdt. Dan ♣B, 
klein, klein voor de vrouw van Fantoni. Die hoopt dat Nunes ♠9 heeft en ziet het gevaar dat 
de leider de vierde ruiten ontwikkelt voor zijn negende slag. Hij speelt daarom klaveren om 
de entree van dummy weg te halen. Schwartz neemt in de hand en speelt ruiten. ♦A kan 
dubbel zijn. Helaas Fantoni neemt met ♦B en speelt opnieuw klaveren. Briljant tegenspel.  
 
De positie is als volgt, de leider heeft 6 slagen: 

 

 
Dummy west is aan slag. De vierde ruiten kan niet meer ontwikkeld worden en de leider zal 
echt ♣H nu moeten oprapen. Dat doet hij en hij kan nog eenvoudig zijn laatste ruiten in de 
hand kwijt. Nunes gooit een harten bij. Nu een harten van tafel via de 8, de H en het A die 
natuurlijk ruiten na speelt.  

 Fantoni  
   V103   

   J98   

   AB9   

   V643   
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 HB97 

 1064  HV7 

 H875  V53 

 H1082  AB7 

  Nunes  
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   A532   

   1062   

   95   

  
Fantoni 

 

   10   

   J98   

   A   

   6   
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 B9 

 1064  HV7 

 H8  5 

 H   

  Nunes  

   86   

   A53   

   10   

      



Het tegenspel bezorgt Schwartz hoofdbrekens. We zien het zweet door het PC-scherm van 
zijn voorhoofd sijpelen.  Hij denkt lang na om tenslotte toch maar een harten bij te gooien. 
Fantoni houdt de spanning er nog even in en speelt harten voor de secce H van de leider na. 
Die opgelucht ♠10 onder zijn B ziet vallen. ♠9 is de negende slag. Op de andere tafel ook 
3SA gemaakt.  
 
De Israëliërs verloren uiteindelijk met een kleine 20 IMP’s verschil nadat ze met vrijwel 
hetzelfde verschil al aan de finale moesten beginnen. Israel zal met de aanwinst van het 
jeugdige paar Schwartz-Fisher een geduchte concurrent voor Nederland worden in de 
Europese en wereldtitelstrijd, naast natuurlijk de bekende Italianen in de verschillende 
landenteams.  


