
FINALE WK VELDHOVEN (laatste dag)

Door Koeno Brouwer

De drie Nederlandse paren Bauke Muller-Simon de Wijs, Ricco van Prooijen-Loek Verhees 
en Bas Drijver-Sjoert Brink hebben in de finale tot nu toe beter bridge laten zien dan de jonge 
Amerikanen John Hurd-Joel Wooldridge, Kevin Bathurst-Daniel Zagorin en Joe Crue-Justin 
Lall. Nederland begint de derde en laatste dag van twee sessies met een voorsprong van 
meer dan 50 IMP’s. In bridge kan van alles gebeuren. In een paar spellen kunnen de rollen 
omgedraaid zijn. Enkele ongelukkige slems en de stand is weer ongeveer in evenwicht. Met 
nog 32 spellen te gaan is er nog veel mogelijk. De Nederlandse spelers zullen hun kalmte 
moeten bewaren en geconcentreerd tot het einde moeten zijn. Vooral moeten ze hun eigen 
spel spelen en zich niet laten verleiden mee te gaan in het per se willen kapen dan wel het 
doubleren van het contract van de tegenstanders. We zullen het met optimisme maar ook 
kritisch volgen. 

Zevende Sessie
Spel drie is al erg interessant. 4♥ is in de goede hand (van Drijver) gekomen: 
♠Q10 ♥B1098 ♦AV97 ♣H98
met de dummy:
♠H87432 ♥AH43 ♦54 ♣4

Omdat Wooldridge heel geraffineerd tegen de SA opening van Drijver uitkomt onder zijn ♣AV, 
heeft Drijver zelfs geen verliezer in de klaveren. De schoppen gedragen zich, troef Vrouw zit 
goed en Bas maakt +2 terwijl het op de andere tafel maar liefst twee down ging na een 
klaverenstart vanuit de andere hand en wat onhandig afspel.

Onderstaande biedserie op spel 9 waarin Drijver als Oost opnieuw 4♥ bereikt na een opening 
van 1♣ van Hurd:

W N O Z
- 1♣ 1♥ dbl* * ♠
3♣* 3♠ 4♥ a.p. * 4+ ♥, 8-10 punten

9  N / OW Hurd
♠ B875
♥ 105
♦ AV7
♣ AB52

Brink Drijver 
♠ H64

  

♠ Q10
♥ 98432 ♥ AHVB7
♦ 42 ♦ H63
♣ HV6 ♣ 1083

Wooldridge
♠ A932
♥ 6
♦ B10985
♣ 974

Uitkomst ♦10 voor het aas van noord en troef na. Hoe ga je dit spel afspelen? Bas neemt, 
trekt nog een keer troef en neemt een denkpauze. Openingsbieder heeft de punten en zeer 
waarschijnlijk ♣A. De kans dat de snit op ♠ B goed gaat lijkt groter dan dat ♣H goed zit. Hij 
speelt dan ook ♦H en ruiten getroefd in dummy en schoppen naar de tien. Mooi gedaan. 



Zie hoe briljant Simon na dezelfde uitkomst 4♥ verdedigde. Hij speelt ♦V !! waarmee hij een 
entree creëert voor partner. De leider neemt op een gegeven moment ook heel goed de snit 
over ♠B. Bauke speelt nu ♣7, de V in dummy en gedoken door Simon !! Leider wil naar de 
overkant via een ruiten introever maar de tweede ruiten wordt nu door Bauke genomen. Die 
speelt weer fraai klaveren na, zodat Simon twee klaveren kan incasseren voor één down en 
een winst van 12 IMP’s. Een fraai kunstwerk geleverd door Simon en Bauke, een 
toekomstige wereldkampioen waardig. 

Justin Lall opende op spel 14 met onderstaand zootje 3♣
♠97 ♥10976 ♦4 ♣ B109642
Daarmee bracht hij wel zijn eigen partner -die bood 4♣ na het doublet van Bauke- in 
verwarring, maar niet de tegenpartij. 4♣ wordt genadeloos voor straf gedoubleerd voor -500. 
Bovendien boden de Amerikanen op de andere tafel het wel erg optimistische 6♦. Dat ging 
kansloos één down.

Het laatste spel is wederom kenmerkend voor de bravoure en het ongebreidelde optimisme 
van de Amerikanen. Je hebt onderstaande hand van 18 punten:
♠A2 ♥HV8 ♦AH6 ♣V8653
Voor je wordt geopend met 1♣. Je biedt 1SA waarop achter je 2♠ wordt geboden, uitgepast 
naar jouw hand. Wat nu? De handen van de Amerikaan jeuken. Zoveel punten en slechts 
een doubleton in schoppen. Dat kunnen we hen toch niet laten spelen. Dat partner na de 1♣ 
opening wellicht geen klaverenfit heeft deert hem niet. Hij doubleert voor take out. Partner 
biedt met zijn drie boeren nu 3♦ in een 4-3 fit. Dat wordt natuurlijk niet gemaakt terwijl 2♠ ook 
al down zou zijn gegaan omdat partner B109x van schoppen tegen had en dit moeilijk kon 
inlaten met een partner die normaliter 15-17 heeft. 

Achtste en laatste sessie
Nederland begint aan de laatste 16 spellen tegen VS 2 met een forse voorsprong van 291 – 
208 zonder de +7 voor VS na een arbitrale score. De Amerikanen spelen zoals gebruikelijk 
tot de laatste snik door, maar zullen zich geen illusies meer maken. Ze scoren op de eerste 
vijf spellen zo’n 20 IMP’s omdat Ricco en Loek 3♥ maken terwijl er ook net 3SA in zit voor de 
Amerikanen. Daarna maken ze het toch echt te gortig door op goed geluk het eigen contract 
4♥ te redoubleren. Deze gulheid levert Nederland zeven IMP’s op. Toch blijven de 
Amerikanen scoren. Ze bieden een zeer scherpe 3SA die gemaakt wordt vanwege een niet 
optimale start. 

De Amerikanen blijven behoorlijk scoren in deze sessie ook al omdat Loek Verhees nu 
ineens overdreven voorzichtig niet opent met:
♠V76 ♥B106 ♦A4 ♣A10964

Dat doen ze nooit, maar kennelijk geeft het naderend einde gecombineerd met de ruime 
voorsprong de motivatie om te passen. 

Spel 28 is nog interessant. De Amerikanen stoppen af in 6♥:



28  W / NZ Van Prooijen
♠ B1084
♥ 87
♦ B10
♣ 109763

Wooldridge Hurd
♠ H65

  

♠ AV732
♥ VB92 ♥ AH54
♦ 985 ♦ AHV6
♣ B82 ♣ -

Verhees
♠ 9
♥ 1063
♦ 7432
♣ AHV54

Groot slem in harten lijkt toch heel redelijk. Geen van beide paren biedt dat. Nederland komt 
tot 6♠ dat benauwd is vanwege het 4-1 zitsel in troef. Gelukkig kun je de ruiten voor vier 
slagen maken omdat ♦B10 sec zit. Het eindigt met een slem dat geen van beide paren biedt. 
De Amerikanen doen nog wel een poging maar blijven steken in 5♥ en Nederland begint er 
zelfs niet meer aan. Ze zijn wereldkampioen.
 
Een van Nederlandse kant zeer rustige, maar gedegen laatste sessie, die de Amerikanen de 
kans gaf een beetje dichterbij te komen zonder gevaarlijk te worden. De eindstand is 300- 
255 voor Nederland. Een geweldige prestatie van het Nederlandse team. Van alle paren. 
Gefeliciteerd.
 


