
FINALE WK VELDHOVEN   NEDERLAND – VS 2 
 
TWEEDE DAG 
 
Vierde sessie 
De tussenstanden van gisteravond had betrekking op de eindstand voor de strijd om 
de derde en vierde plaats. Dat betekent dat het Nederlandse damesteam met een 
kleine overwinning en het open Italiaanse team met een zeer ruime overwinning 
brons hebben gehaald. Het open Nederlandse team start vandaag met een 
voorsprong van 130 – 108. De Amerikanen eindigen in 6♦ op onderstaand spel: 
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  Bathurst  
   AH10   

   62   

   1094   

   A5432   

 
 
Muller start met ♣10. Zagorin gooit op ♣A een schoppen weg, speelt harten via zijn 
negen voor de V. Later speelt hij ♥A en harten na en ziet de V vallen. Hij is nu alleen 
nog afhankelijk van ♠V. Die snijdt hij na enig nadenken en hij gaat down in dit 
scherpe slem. Op de andere tafel dit biedverloop: 
 
W N O Z 
 1♦ pas 2♣ 
3♣ dbl Allen p  
 
Start ♦A. Ze maken vijf klaverslagen en één harten en Nederland schrijft +500. 
 
Bathurst opende niet tegen wel 4♦ met  ♠xx ♥Bx ♦Axxxxxxx ♣x wat hij mocht 
spelen. Sjoert kon systematisch wellicht niet met 4♦ openen en bood 3♦ wat 
uitmondde in 4♥ contract voor de tegenpartij. Ook al omdat Sjoert geen 4♠ bood na 
het 3♠ bod van Bas. Dat zou slechts één down zijn gegaan.  
 
Op spel 26 kwam er een slem langs indien troef ♠H goed zit (en niet 4-1 tegen) of ♦H 
goed zit. Een behoorlijke kans van slagen dus. Geen van beide paren ondernam 
zelfs maar een slempoging. Dat bleek goed te zijn want beide heren zaten achter het 
Aas.  
 



Spel 29 allen kwetsbaar. Je bent gever en je hebt: 
♠B103  ♥H10985 ♦AV6 ♣98 
Je past en het gaat 1SA pas pas pas. 
Denk je nog iets te ondernemen? Wij simpele bridgers leggen meestal gapend een 
paskaartje neer. Zo niet de jonge Amerikaan Daniel Zagorin. Die presteerde het om 
met dit evenwichtige spel nog te doubleren. Hij had per slot van rekening met pijn in 
zijn hart voorgepast. Nu zag hij de kans dit te herstellen. De bieding ging als volgt:  
 
W N O Z 
 pas 1SA Pas 
pas dbl pas 2♣ 
pas 2♥ pas Pas 
dbl pas Pas 2♠ 
 
Simon voelde zich wellicht ongemakkelijk in een 1SA contract van partner maar kon 
geen kant uit tot hij gered werd door Zagorin. Een take-out dubbel was nu voldoende 
om in het mooie 2♠ te komen. Dat werd met een overslag gemaakt. Daniel Zagorin 
had een 1SA dat op de ander tafel minus drie ging omgebogen naar een 2♠+1 voor 
de tegenpartij. Dat gaf +10 IMP’s voor Nederland. Dank je wel Daniel.  
 
Agressiviteit op het verkeerde moment bleek opnieuw in spel 31 waar hij juist passief 
paste op 3SA van partner waar Nederland in een potdicht kwetsbaar ruitenslem 
belandde. Tot slot liet Bathurst nog een kwetsbare 4♠ maken in het laatste spel. 
Deze zitting sluit Nederland dan ook af met een ruime voorsprong hetgeen leidt tot 
een tussenstand van 184 – 124 voor Nederland. 
 
Vijfde sessie 
We gaan langzamerhand denken aan het kampioenschap. Niet alleen vanwege de 
ruime voorsprong maar vooral ook door het betere van het spel aan Nederlandse 
zijde. De Amerikanen maken vele fouten die een wereldkampioen onwaardig zou zijn 
en Nederland scoort daardoor veel punten. Maar ook de Nederlanders doen niet 
alles goed. Zie hier bijvoorbeeld spel twee. 
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   9   

   HV10876   

   102   

   AH92   

 



W N O Z 
  pas 1♥ 
2♥ dbl 3♠ 4♥ 
4♠ pas pas 5♣ 
pas 5♥ dbl Allen p 
 
Van Prooijen had op de andere tafel 4♠ gedoubleerd voor een +300. Dus voor een 
positieve score moet 5♥ wel down gespeeld worden. Sjoert komt uit met ♠A en neemt 
een pauze. Als Bas nu ♥A of ♣A heeft is klaveren naspel van Sjoert dodelijk. Hij 
speelt echter ♠H ! Is het aantal schoppen van Bas dan niet bekend na de eerste 
slag? Hoe dan ook de leider gaat nu recht op zijn doel af, speelt troef, snijdt beide 
klaveren er uit en maakt zijn contract. 
 
Daarna komen er een vijftal spellen van deelscores en een dichte manche waarin 
weinig omgaat. Wordt spel 10 belangrijk? De Amerikanen met al hun agressiviteit 
bieden rustig 3SA terwijl het een potdichte 6♣ is en zelfs 6SA kan gemaakt worden 
met een klein snitje over ♥B. Voor Bas en Sjoert geen enkel probleem om in het 
goede klaverenslem te komen.  
Op spel 12 zitten de Amerikanen opnieuw in een verkeerd 4♠ contract en gaan één 
down. Bas speelt 4♥ op de andere tafel vakkundig af. Op spel 14 geeft alleen 
hartenstart een te hoog 5♦ contract van Wooldridge cadeau.  
 
Nnederland heeft zijn voorsprong in deze sessie licht uitgebreid maar niet met 
superieur spel. De Amerikanen hebben tot op heden spel van een matige kwaliteit 
getoond. 221 - 156 
 
Zesde sessie 
Nederland begint met een voorsprong van 221 – 156 met De Wijs – Muller en Van 
Prooijen – Verhees. De eerste vijf spellen is de enige opzienbarende gebeurtenis dat 
Bauke een 4♠ contract op een vrij knullige wijze laat maken. Zijn we niet van hem 
gewend. Dan komt een zeer boeiend spel:  
 
22  O / Allen Bathurst  
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  Zagorin  
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   B10975   

 
 



W N O Z 
   Pas 
pas 2SA pas 3♠ 
pas 3SA pas 4♣  
pas 4♦ pas 5♣ 
pas 5♦ Allen p  
 
4♣ is voorkeur voor ruiten om het in de sterke hand te krijgen. Bauke heeft een 
lastige start. Hij legt ♠A op tafel en switcht naar harten. Prima verdedigd. Schoppen 
na zou het contract hebben laten maken wanneer de leider de harten goed doet. De 
leider snijdt nu uiteindelijk op ♣V en gaat één down.  
 
Verhees op de andere tafel opent met de zuidhand 2SA zwak met de lage kleuren. 
Daar bereiken Nederland ook een manche in een lage kleur nl 5♣ dat eveneens één 
down gaat. 
 
Spel 24 speelden beide partijen 3SA met goed tegenspel twee down.  
Een catastrofe  op spel 26 waar Verhees vier down gedoubleerd gaat tegen niets: -
16 IMP’s. Het biedverloop laten we maar achterwege .  
 
Deze sessie gelukkig een bridge van een veel betere kwaliteit. Hoe dan ook het blijft 
ongelooflijk boeiend vooral door de vaak extreme spellen die de computer uitspuugt. 
Er is echt wel wat aan te merken op de soms veel te hoge biedingen vooral van de 
Amerikanen en de ongehoord vaak voorkomende doubletten om toch vooral maar 
“door te gaan” met het bieden en het contract niet door de tegenpartij te laten 
wegkapen. De andere kant van de medaille is dat juist daardoor de ontwikkeling 
soms sensationeel is en tot vele swings aanleiding geeft. Prachtig voor het publiek. 
Deze keer was het relatief rustig in de tent en besloten ze de sessie met 33-22 in het 
voordeel van de Amerikanen. Tussenstand is 243 – 189 voor Nederland. Morgen 
volgen er nog twee sessies. Nederland moet dit kunnen houden zeker indien ze hun 
zelfbeheersing bewaren. Gebleken is dat de jonge Amerikanen nog niet van die 
klasse zijn die we bijvoorbeeld gewend zijn  van de Italianen. Ze gaan vanzelf over 
de schreef met te wild en te hoog bieden en anders wel met het af- of tegenspel. 
Nederland hoeft daar nier voor onder te doen.  


