
FINALE WK: NEDERLAND – VS 2

Door Koeno Brouwer

In het verslag van de kwartfinales heb ik een staatje gemaakt van het onderlinge treffen 
tijdens de Round Robin van alle acht latere kwartfinalisten. De vier besten hieruit – met 
uitzondering van Israël dat precies gemiddeld (0) scoorde tegen de andere zeven – waren op 
volgorde Nederland (+25), VS 2 (+13), Italië (+1) en VS 1 (-4). 
Deze vier teams waren tevens de halve finalisten en de twee beste. Nederland en VS 2 zijn 
nu uiteindelijk ook in de finale terecht gekomen. U hebt al begrepen dat ik deze redenering 
gaarne voort wil zetten en dat Nederland dan de titel zal gaan winnen. Tegen elkaar hebben 
ze gelijkgespeeld en zowel Nederland als VS 2 hebben tegen alle andere latere 
kwartfinalisten gewonnen in de RR. Het is dus niet zo toevallig dat deze twee landen elkaar 
nu in de finale ontmoeten. Het team van de VS 2 bestaat uit zeer jonge spelers met een 
gemiddelde leeftijd van 32 jaar. Vijf van de zes teamleden leven dicht bij elkaar in New York 
City. De meesten zijn bridge professionals. Met de drie jonge paren zullen u en ik weldra 
kennis maken. Hun captain is Curtis Cheek. Er worden in drie dagen acht sessies van 16 
spellen gespeeld.

Sessie 1

Spel één is uit oogpunt van bieden, spelen en psychologie direct zeer boeiend.

1   N / 
-

Bas 
Drijver

♠ V3
♥ VB97

65
♦ H64
♣ 86

Joel 
Woold
ridge

John Hurd

♠ 765

  

♠ H9
♥ 2 ♥ AH103
♦ AVB1

0952
♦ 83

♣ A2 ♣ H10754
Sjoert 
Brink

♠ AB10842
♥ 84
♦ 7
♣ VB93

W N O Z
2♥ pas 2♠

3♦ 3♠ 3SA 4♠
dbl a.p.

Al direct laten de jonge Amerikanen zien dat er met hen niet te spotten valt. Ze zitten niet aan 
tafel om overbluft te worden. Eerst biedt Bas agressief 3♠ en vervolgens doet Sjoert nog een 
duit in het zakje door 4♠ te bieden. Het 3SA bod van John Hurd had een waarschuwing 
moeten zijn dat 4♠ toch echt wel behoorlijk down zou gaan. Dat wordt dan ook zonder enige 



aarzeling door Joel gedoubleerd. De schade voor Nederland valt nog mee na de start van 
♠5, dummy klein, de negen en de B. Sjoert komt er met 2 down – zes schoppen, ♦H en een 
klaverenslag - nog redelijk van af. Niet echter als je bedenkt dat 3SA gevoelig down gegaan 
zou zijn. 

De twee jonge Amerikanen boden ook al redelijk agressief tot 3♥. Simon bood geen 4♦. Hij 
dubbelde en Muller liet het dankbaar in.

W N O Z
De Wijs Bathurst Muller Zagorin

2♥ pas 3♥
dbl a.p.

Muller kwam uit met een kleine klaveren voor de heer van Simon die klaveren vervolgde voor 
het aas. Bauke speelde nu ♠9! Als de leider nu ♠10 neemt en ruiten naspeelt, zal dit contract 
maar één down gaan. De leider was kennelijk zo bang voor een singleton dat hij het aas nam 
en harten naar de negen speelde. Dat ging mis en de leider ging uiteindelijk drie down. Een 
matig begin van beide teams. 

Sjoert en Bas boden op spel vijf een scherpe 3SA precies gemaakt terwijl de Amerikanen in 
5♦ één down gingen. De VS gingen vervolgens in een kansloze 6♥ twee down waarin 
Nederland in 4♥ bleef zitten. Daarna was het de beurt aan de VS om wat punten te scoren. 
Eerst twee keer een slag extra in hetzelfde eindcontract en een minder goed eindcontract 
van 4♠ van Bas en Sjoert waar 4♥ beter is. De Amerikanen kwamen er ook niet goed uit 
maar boden slechts tot 2♠. Vervolgens op spel 14 haalden de Amerikanen een dubbele 
deelscore van 3♥ en 2♠. Bas en Sjoert boden met een 7-2 hartenfit niet door tot 3♥. En tot 
slot boden Simon en Bauke een kansloze 3SA op een 4333 verdeling en 24 punten samen. 
De Amerikanen stopten bij 1SA. Er werden over en weer nogal wat fouten gemaakt in de 
eerste zestien spellen. 

De tussenstand luidde:
• Nederland – VS 2 44 - 32

Spijtig is dat er vele storingen zijn waardoor de matches tijdenlang niet te volgen waren. We 
wachten in de volgende sessies op betere tijden. 

Sessie 2

Het eerste spel heeft Nederland de pech dat een 1SA opening van Bauke 12-15 punten 
aangeeft en dat Simon met 10 en een 4333 daarop past. Bauke had een zeer maximale 15 
punten en maakte +3. Het Amerikaanse paar Grue – Lall  speelt een soort precisie met een 
14-16 SA. Zij boden wel tot 3SA. Nederland verliest op de eerst drie spellen meteen zo’n 
slordige 14 IMP’s. Dan komt spel 14.

20  W / Allen Grue
♠ V53
♥ A6
♦ 3
♣ H975432

Verhees Jr Prooijen
♠ 10987 ♠ H62
♥ V10 ♥ J9832
♦ 1087 ♦ AB942



  ♣ B1086 ♣ -
Lall
♠ AJ4
♥ H754
♦ HV65
♣ AV

W N O Z
pas 2♣ pas 2♦
pas 3♣ pas 4SA
a.p.

Uitkomst ♠10 en Justin Lall denkt ongetwijfeld “jeetje had ik maar in 6SA gezeten” tot hij ♣A 
op tafel legt en ziet dat Ricco niet bekent. Hij gaat nu zelfs twee down. 

W N O Z
pas pas 1♥ dbl
pas 3♣ pas 3SA
a.p.

Gelukkig hebben Bauke en Simon geen slempoging ondernomen. Bauke krijgt een harten 
start voor zijn heer. ♣A en ♣V. Nu ♦H voor het aas van oost die harten na speelt, genomen 
door dummy. ♣H, ruiten weg bij oost en Muller een harten weg. Nu schoppen naar de B, ♦V 
en oost met harten ingespeeld. Die moet onder ♠H uit spelen voor de negende slag voor de 
leider. Fraai gespeeld. 
Dan gebeurt er een tijdje niets tot spel 26.

Je hebt als Noord in handen (W allen):
♠AH ♥AV102 ♦4 ♣AHV986

De bieding verloopt als volgt:
W N O Z
1♦ dbl pas 2♠
pas 3♣ pas 3SA
dbl 3♥ pas 3SA
pas 4♣ pas 5♣

Wat bied je nu? Wellicht heeft de openaar voor je wel ♥H of heeft partner een 5-kaart 
schoppen met VB waar je alle harten op weg kunt gooien. Het was beide het geval, maar 
onze jonge Amerikaan paste. Muller – De Wijs kwamen uiteraard wel in 6♣ en brachten 
daardoor de stand in deze sessie weer op gelijke hoogte. Spel 29 had een freak verdeling. 
De Amerikanen zelf mochten 5♠x +1 tegen spelen en boden zelf 6♠ contract. 

Even later zaten ze opnieuw in 6♠ na de simpele biedserie: 4♥ pas 6♠. Simon als Noord start 
goed met troef:

♠ AHVB752

  

♠ -
♥ - ♥ AHB10943
♦ AVB2 ♦ 10874
♣ H6 ♣ VB

De leider heeft het probleem hoe hij de harten moet benutten. Hij pakt de uitkomst en speelt 
klaveren. Simon stapt na enig denken op met ♣A en ………………speelt ruiten na voor de 10 
van dummy. Oeffffffffffff. Contract



Tussenstanden finale en voor de derde en vierde plaats: 
Bermuda Bowl Venice Cup

• Nederland – VS 2 65 – 88   Frankrijk – Indonesië 87 - 37
• Italië – VS 1 93 – 43 Nederland – Engeland 68 - 61 

Sessie 3

2  O / NZ Prooijen
♠ 954
♥ A108762
♦ 932
♣ 10

Wooldridge Hurd
♠ A72

  

♠ V83
♥ H954 ♥ J
♦ - ♦ VB1086
♣ AV8762 ♣ HB43

Verhees Jr
♠ HB106
♥ V3
♦ AH754
♣ 95

W N O Z
1♦ Pas

2♣ pas 3♣ pas
4♣ pas 4♥ Pas
4♠ pas 5♣ pas
6♣ a.p,

Daar is aan getrokken zeg. Eerst opent John Hurd met een ballenkaart dat wil je niet weten. 
Niet één slag in de verdediging. Culbertson zou zich in zijn graf omkeren maar deze jonge 
boys openen deze hand zonder blikken of blozen. Daarna cuet Hurd nog rustig mee met 4♥ 
en eindigen ze in een volkomen onmaakbaar contract van 6♣. 
Het zit bijzonder gunstig voor de Amerikanen. Je kunt ♦A en H er uit troeven. Dan valt ook 
nog ♦9 onder de 10. Vervolgens kun je nog twee hartenslagen aftroeven. Maar dan kom je 
nog steeds één slag te kort. Tenzij …………En Ricco start met ……….♥A. Nu wordt ♥H de 
benodigde extra slag en zo wordt dit belachelijke contract toch nog gemaakt. 

De Amerikanen doen nog meer vreemde dingen. Ze onderzoeken slem met twee azen 
buitenboord en komen in 5♥ die down gaat bij de start van een kleine klaveren omdat de 
heer er achter zit. Nederland doet ook niet alles goed, maar ze bieden wel een mooie 
scherpe 3SA die de Amerikanen missen. Joe Crue ging down in een dicht 3SA contract na 
de hartenstart dat Ricco heel simpel met een overslag maakt na een schoppenstart.

Hoe opent u in de eerste hand niemand kwetsbaar met:
♠VB98763 ♥- ♦86 ♣V543
Waar denkt u aan? Pas, 2♠, 3♠ ?? Deze boys niet hoor. Op beide tafels werd 4♠ geopend. 
Zet de tegenpartij onder druk en er zit natuurlijk wel 4♥ en wellicht 6♥ in voor de anderen. 
Nou zelfs bij deze briljante boys was het geen slem voor de tegenpartij. Sterker nog, het was 
niet eens een manche en die tegenpartij was ook niet onder de indruk en doubleerde waarna 
partner rustig paste voor +300. Het spel sloeg uit. 



Op spel 14 missen de Amerikanen een dicht slem dat door Sjoert en Bas wel wordt geboden. 
Op spel 15 bieden Bas en Sjoert 4♣ één down maar de Amerikanen overtreffen dat en 
bieden 5♣ dat gedoubleerd twee down gaat. En op het laatste spel belanden beide paren in 
een volkomen onmaakbaar contract van 4♥. Nederland mag het toch maken en de 
Amerikanen gaan één down. In deze laatste sessie een waar foutenfestival van de 
Amerikanen met veel gokbridge. Volkomen tegengesteld aan de ontwikkeling in een andere 
sport als voetbal. waar het resultaat overheersend is en fouten dienen te worden vermeden. 
In het bridge zoals die jonge Amerikanen deze sessie hebben laten zien, geldt hoe meer 
risico hoe mooier. Bovendien werden er veel fouten ook in het af- en tegenspel gemaakt. 
Voor het publiek is het wel boeiend, want er gebeurd van alles. Elk spel kunnen er weer zeer 
onverwachte zaken met onvoorspelbare uitkomsten uit de bus getoverd worden. De 
Nederlanders hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. Zonder tot duizelingwekkende 
hoogte te stijgen, hebben ze een achterstand omgezet in een behoorlijke voorsprong. 

Na één dag zijn de tussenstanden voor de finale en voor de derde en vierde plaats: 
Bermuda Bowl Venice Cup

• Nederland – VS 2 130 – 108 Frankrijk – Indonesië 126 - 56
• Italië – VS 1 167 – 69 Nederland – Engeland 109 - 91


