
HALVE FINALE WK VELDHOVEN 
 
De loting van de halve finales geven de volgende wedstrijden: 
 
Nederland – Italië en VS 1 - VS 2  
De ogenschijnlijk sterkste vier teams van de Bermuda Bowl zijn inderdaad in de 
halve finale gekomen. Geen verrassingen dus al is het wel opvallend dat Israel die 
het in de RR erg goed deed, weggevaagd is door VS 1. In de RR bleek al dat Italië 
tegen de sterkere teams toch wel enige moeite had goed te scoren. Dat bleek in de 
kwartfinale tegen China opnieuw. Ze moesten zelfs alle zeilen bijzetten in de laatste 
twee sessies om een nederlaag te voorkomen. Nederland daarentegen had weinig 
problemen met IJsland en zal tegen dit Italië zeker kansen hebben. Sinds het 
sterpaar Bocchi – Duboin opgesplitst is in twee paren met ieder een jonge talentvolle 
bridger en zeker na het afhaken van Fantoni – Nunes is Italië toch wel kwetsbaarder 
gebleken in de RR en in de kwartfinale. Of hebben de Italianen nog niet helemaal het 
onderste van hun tong laten zien? In de RR ging het allemaal erg eenvoudig voor ze 
en ook in het begin van de kwartfinale leken ze over China heen te walsen. Daarna 
hadden ze in een serie van circa zeven spellen van zo’n -60 IMP’s behalve wat pech 
toch ook zeker enkele wel erg optimistische en minder goede biedingen. We zullen 
zien of het overmoed dan wel gewoon minder goed bridge is geweest. Tegen 
Nederland kunnen ze zich dit wellicht niet permitteren. We verwachten in elk geval 
een boeiende spannende match met regelmatig vuurwerk. Hopelijk zijn er wat minder 
technische problemen op BBO dan tot nu het geval was.  
 
Het spektakel gaat beginnen. Het eerste spel is al zeer opzienbarend qua verdeling: 
 
 Drijver  
   AB852   

   -   

   VB109842   

   2   

Versace   Lauria 

 V73 

  

N

O

Z

W

 

 104 

 A953  V762 

 H7  A3 

 AH105  V9873 

  Brink  
   H96   

   HB1084   

   65   

   B64   

 
W N O Z 
 1♦ pas 1♥ 
1SA 2♠ 3SA dbl 
Allen p    
 
Na het doublet van Brink biedt Drijver niet meer. Start ♦V en de leider heeft precies 
acht slagen en gaat één down.  



 
Op de andere tafel aanvankelijk hetzelfde biedverloop: 
W N O Z 
De Wijs Bocchi Muller Madala 
 1♦ pas 1♥ 
1SA 2♠ 3SA 4♣ 
pas 4♦ Allen p  
 
Maar Madala doubleert 3SA niet en Bocchi eindigt in 4♦ dat precies gemaakt wordt 
terwijl 4♠ ook maakbaar is. Kleine winst voor Italië. Even later wint Nederland op een 
4♥ waarin Versace zich behoorlijk verslikt 10 IMP’s. Hij denkt een soort safety play te 
spelen met de aanname dat de troeven niet 4-1 verdeeld zitten. Hij snijdt daarom niet 
op troef V en vervolgens blijken de troeven helaas voor hem wel 4-1 tegen te zitten 
en hij gaat zelfs twee down. 
 
Nederland wint in deze sessie 26 IMP’s onder meer met een 50% harten slem dat 
door Italië niet geboden wordt. Op het laatste spel gaan ze ernstig in de fout door 
een kansloze 3SA te bieden terwijl 4♠ door Italië in de 6-3 fit eenvoudig gemaakt 
wordt. Dat leidt tot de volgende tussenstanden: 
 
Bermuda Bowl    Venice Cup 

 Nederland – Italië 45 - 36 Nederland - Frankrijk 26.5 - 45 

 VS 1 – VS 2  50 - 33 Indonesië – Engeland 61 - 49 
Carry over: Ned: 2.3, VS 2: 10  Carry over voor Ned 0.5 en Eng 10.5 
 
In de tweede sessie komt al spoedig onderstaand spel voorbij: 
20  W / Allen Drijver  
   H5   

   HB7653   

   AHV   

   95   

Duboin   Sementa 

 7 

  

N

O

Z

W

 

 B864 

 A4  V982 

 109864  75 

 87643  HV2 

  Brink  
   AV10932   

   10   

   B32   

   AB10   

 
W N O Z 
pas 1♥ pas 1♠ 
pas 2SA pas 3♠ 
pas 4♠  4SA 
pas 5♥ pas 6♠   
et optimisme kende hier geen grenzen want 6♠ is duidelijk te hoog gegrepen. Na de 
start ♦4 gaat het geruisloos twee down. Bocchi-Madala ruiken wel een beetje aan 



slem, cuen op vier niveau maar bieden rustig tot 4♠ contract. De Italianen doen het in 
deze sessie een beetje beter dan de Nederlanders en staan na 32 spellen zes 
punten voor. 
 
De derde sessie begint met Van Prooijen – Verhees en Muller - De Wijs. 
 
2  O / NZ Sementa  
   1075   

   H973   

   AV   

   V874   

De Wijs   Muller 

 HV632 

  

N

O

Z

W

 

 A84 

 V5  64 

 B1092  8743 

 B3  H1052 

  Duboin  
   B9   

   AB1082   

   H65   

   A96   

 
 
W N O Z 
  pas 1♥ 
2♠ !! 2SA 3♠ Pas 
pas 4♥ Allen pas  
 
Simon de Wijs speelt ♠H en speelt om onverklaarbare redenen niet schoppen door 
maar ♦B. Nu kan het spel gemaakt worden. Wanneer Duboin nu ♥A en H slaat, op 
♦H de derde schoppen in dummy bijgooit en er vervolgens met schoppen uit gaat 
dan moeten de tegenstanders de klaveren aanspelen of in de dubbele renonce 
spelen. Indien Simon klaveren speelt kan Duboin klein leggen via de 10 voor het A 
en daarna een klaveren naar de acht van dummy spelen voor één klaveren verliezer. 
Maar wat gebeurt er? Simon heeft het vrij dubieuze bod van 2♠ gedaan met slechts 
een 5-kaart en dat is zijn redding want Duboin besluit na enige aarzeling Simon op 
een singelton troef te spelen. Hij snijdt over ♥V. Simon komt met de schrik vrij en 
noteert één down. 
Daarna volgen er nog enkele interessante spellen maar door beide teams worden die 
goed behandeld en de score in deze zitting blijft dan ook laag. De eerste dag van de 
halve finales worden afgesloten met de standen: 
 
Bermuda Bowl    Venice Cup 

 Nederland – Italië 78 - 79 Nederland - Frankrijk 51 - 85 

 VS 1 – VS 2  61 - 112 Indonesië – Engeland 84 - 91 
 



 
Tweede dag halve finales:  
 
Eerste zitting 
 
 
18  O NZ Drijver  
   B5   

   H87   

   Q107642   

   B3   

Versace   Lauria 

 4 

  

N

O

Z

W

 

 AV3 

 AVB965  42 

 B98  AH53 

 984  AV106 

  Brink  
   H1098762   

   103   

   -   

   H752   

 
W N O Z 
  2♦ 2♠ 
4♦ pas 4♥ Allen p 
 
De opening geeft een evenwichtig spel aan van 18-20. De harten manche wordt nu 
via een transfer in de goede hand gebracht. Dat blijkt als Brink start met ♠9. Het spel 
had allerlei valkuilen maar nu kan het eigenlijk al niet meer down. Lauria speelt het 
safe af. Harten naar het A en harten B na voor de H van Bas die klaveren na speelt. 
Lauria zet klein en Brink neemt de H: +1. 
Simon de Wijs pleegt dezelfde transfer en Muller als Oost mag in dezelfde positie als 
Lauria ook 4♥ spelen maar nu met de veel betere start van een kleine klaveren van 
Madala via de B voor de V. Als Bauke nu net zo safe als Lauria zou spelen met 
harten naar het A en harten V na dan kan hij later op de vierde klaveren nog een 
ruiten weggooien en zou hij slechts één klaveren en één harten verliezen. Dat doet 
hij echter niet. Bauke speelt harten naar de V voor de H van Bocchi die klaveren 
vervolgt. Nog kan hij het eenvoudig maken door nu ♣A te spelen, de troeven te 
trekken en ♣9 uit dummy te spelen voor Madala. OP de vierde klaveren kan hij dan 
nog steeds de derde ruiten in dummy kwijt. Maar nee hoor Muller zet klein. Madala 
pakt ♣H, speelt klaveren na getroefd door Noord, ruiten via het A getroefd: Twee 
down. Oei dat doet pijn.  
 
 
 
 
 
 
 



 
21  N / NZ Drijver  
   9   

   HB108   

   V96   

   B10985   

Versace   Lauria 

 10743 

  

N

O

Z

W

 

 AHV86 

 62  A4 

 AB8432  107 

 A  KV32 

  Brink  
   B52   

   V9753   

   H5   

   764   

 
Beide teams bieden 6♠. Lauria krijgt de start van ♣4. Lauria trekt de troeven, speelt 
een kleine ruiten naar de B en troeft later de ruiten vrij en maakt eenvoudig contract. 
 
Muller krijgt het lastiger met een kleine harten start van Madala via de H voor het A. 
Klaveren naar dummy, twee keer schoppen, ♣H - harten weg in dummy – ♦7 voor de 
9 van Bocchi. Hij vervolgt met harten getroefd in dummy. Er is door de harten lead 
geen overkomst meer naar dummy meer mogelijk waardoor de eventuele vrije ruiten 
niet benut kunnen worden. Daar heeft Bauke iets op verzonnen. Hij heeft nu de 
volgende positie:  
 
   10   

   V6   

   B109   

   Muller 

 10 

  

N

O

Z

W

 

 V86 

 AB843  10 

   V3 

  Brink  
   B   

   V97   

   H   

   6   

 
Bauke trekt de laatste troef en speelt nog twee keer troef. Noord komt in dwang want 
hij moet ♦Vx en ♣Bx vasthouden. Dat lukt zelfs Bocchi niet in de laatste drie slagen. 
Mooi gespeeld van Bauke met het geluk dat hij met dit zitsel een dwang kon creëren.  
Dat was allemaal nodig na de goede start van Madala. 
 
Dan komt dit spel: 
 
 
 



 
 
22  O / OW Drijver   
   82   

   HB1097   

   A9742   

   -   

Versace   Lauria 

 AVB107 

  

N

O

Z

W

 

 H9654 

 A8  3 

 1084  HV 

 HB5  97643 

  Brink  
   3   

   V642   

   B63   

   AV1082   

 
W N O Z 
   pas 
1♠ 2♠ 3♥ 4♣ 
dbl 4♥ 4♠ pas 
5♠ pas pas dbl 
Allen p    
 
Bas kan niet klaveren starten dus een kleine harten voor het Aas. Contract want 
beide klaveren zitten goed zoals Sjoert al had laten weten met zijn 4♣. 
Dan komt er nog een vreselijk drama voor de Nederlanders. 
 
26 O / Allen Drijver  
   8   

   A109753   

   653   

   B75   

Versace   Lauria 

 A5 

  

N

O

Z

W

 

 B10964 

 H  VB8642 

 AVB972  4 

 HV64  A 

  Brink  
   HV732   

   -   

   H108   

   109832   

 



 
W N O Z 
  pas Pas 
1♦ 2♥ pas Pas 
dbl pas pas rdbl 
pas 3♣ pas pas 
dbl Allen p   
 
Er wordt goed tegengespeeld. Start ♣A, ♦4 via de 10 naar de B, ♣H en V en klaveren 
na. Als de kruitdampen zijn opgetrokken heeft Sjoert 4 slagen gemaakt voor -1400.  
Simon en Bauke eindigen met OW in 4♥ die Bocchi niet eens doubleert. Zijn 
voornaam is ook niet Sjoert maar Norberto. Hij speelt het wel één down en 
Nederland verliest hier opnieuw en nu zelfs 17 IMP’s 
 
Dan verslikken zowel de Italianen als de Nederlanders zich in spel 28. Beide bieden 
veel te hoog resp 4♣-4 van Italië en 4♥-3 door Nederland. Het grote verschil is dat 
Brink (wie anders ) wel doubleert en de Italianen niet: +12 voor Nederland. Het 
volgende spel bieden de Italianen tegen de klippen op. Simon de Wijs doubleert dat 
en dat gaat voor drie down kwetsbaar. Zo loopt Nederland weer in. Zo zuinig als er in 
de vorige zitting met de punten gestrooid werd zo ruig gaat het er nu aan toe. Op het 
einde lijkt de wedstrijd in een wat rustiger vaarwater beland. Spel 30 slaat zelfs bijna 
uit. Het voorlaatste spel speelt Drijver 3SA en op de andere tafel wordt Simon niet 
kwetsbaar gedoubleerd in 1SA. Dat gaat drie down voor -500. En Drijver maakt zijn 
kwetsbare 3SA. En als Nederland in het laatste spel in 6♠ een overslagje weet te 
halen is de stand weer nagenoeg gelijk. 
 
Wat een zitting. Wat een spellen en wat een vuurwerk. Het is zoiets als Barcelona – 
Real Madrid met een stand van 4-4 in de rust. Geweldige doelpunten, aanvallen en 
de verdediging wordt wel eens verwaarloosd. Prachtig voor het publiek.  
 
Tweede zitting van de tweede dag: 



 
Nog niet warm gedraaid na de lunch gebeurt er het volgende op het tweede spel: 
 
2  O / NZ Drijver  
   A8   

   9842   

   1083   

   J974   

Versace   Lauria 

 B32 

  

N

O

Z

W

 

 H974 

 H107  5 

 AV942  765 

 62  AV1083 

  Brink  
   V1065   

   AVB63   

   HB   

   H5   

 
W N O Z 
  pas 1♥ 
pas 3♥ dbl Redbl 
4♦ pas pas 4♥ !! 
dbl Allen p   
 
Sjoert kon weer eens zijn paskaartjes niet vinden en overbood zijn hand met 4♥ dat 
dankbaar gedoubleerd werd door Versace. Twee down. Op de andere tafel een 
rustig biedverloop:  1♥ - 3♥  voor één  down. Een verlies van negen IMP’s. 
Gelukkig voor Nederland bieden de Italianen een mooie 6♣ op spel 11 dat alleen 
maar down gaat omdat de ruiten 5-2 tegen zitten en niet zoals gehoopt 4-3. 
Nederland komt gevaarlijk dichtbij weer. En als Sjoert en Bas op spel 12 in een 
lastige biedsituatie toch nog 5♣ bereiken en dat ook maken, leidt Nederland eindelijk 
want Duboin en Sementa verslikken zich in dat spel en bieden het kansloze 5♦.  
 
14   O / - Drijver  
   HB7543   

   B8   

   1086   

   86   

Versace   Lauria 

 A 

  

N

O

Z

W

 

 6 

 AV92  10765 

 AH2  V975 

 V7543  AH109 

  Brink  
   V10982   

   H43   

   B43   

   B2   



 
W N O Z 
  pas Pas 
1♣ 2♠ dbl 4♠ 
dbl pas 5♣ pas 
6♣ Allen p   
 
Hier weer een ongelooflijk spannend biedverloop waarbij Sjoert na doublet op 4♠ al 
voor vijf down (-1100) ligt. Opnieuw blijkt dat het voor vele bridgers moeilijk is te 
passen. Lauria bood toch nog 5♣ die door Versace met zijn geweldige hand tot 6♣ 
werd bevorderd. Bas Drijver startte met een kleine schoppen. Razendsnel 
afgespeeld naar een eindpositie waarbij Versace alle kleuren stripte behalve de 
harten die hij uit de dummy naar de 9 speelde. De ♥2 had hij inmiddels op de vierde 
ruiten weggegooid. Bas was ingegooid en moest in de dubbele renonce spelen of in 
de hartenvork voor contract (+920). Prooijen – Verhees zaten helaas in 5♣. 
 
Einde deze zitting is de tussenstand: 
 
Bermuda Bowl    Venice Cup 

 Nederland – Italië 157 - 154 Nederland - Frankrijk 126 - 150 

 VS 1 – VS 2  126 - 188 Indonesië – Engeland 157 - 155 
  
 
Laatste van de zes sessies 
 
Al snel een boeiende ontwikkeling op spel 18.  
 
18  O / NZ Bocchi  
   A975432   

   A96   

   -   

   A52   

Brink   Drijver 

 H 

  

N

O

Z

W

 

 VB108 

 HB7  V43 

 A1072  H985 

 VB1076  83 

  Madala  
   6   

   10852   

   VB643   

   H94   

 
De Italianen bieden met slechts 22 punten met de OW handen 3SA en maken dat. 
Brink ziet er logischerwijs weinig in en past op 1SA van Drijver: 
 



 
W N O Z 
  pas Pas 
1♣ 1♠ 1SA Pas 
pas 2♠ dbl Allen p 
 
Maar Bocchi is niet van plan dat uit te passen met zijn zeven kaart schoppen en biedt 
2♠ gedoubleerd door Bas. Hij komt uit met ♠V die de leider neemt. Bocchi weet nu 
ongeveer dat Bas de overige drie schoppen heeft. Bocchi heeft dan vier 
schoppenslagen, één harten en twee klaveren. Als de harten rond zitten kan hij nu 
een ♥A en harten na spelen. Als ze dan klaveren terug spelen pakt Bocchi in de hand 
en speelt zijn derde harten. Later in de dummy met ♣H werpt hij op de vierde harten 
zijn laatste klaveren weg en maakt dit gedoubleerde contract. Daarvoor moeten de 
harten uiteraard 3-3 zitten. Bocchi ziet het niet of hij lijkt een andere kansrijkere ? 
oplossing na te streven. Hij speelt schoppen door en gooit een harten in dummy weg. 
Deze optie is weg. Bas trekt zijn troeven eerst en speelt dan ruiten op via de B, A en 
troef. Bocchi probeert een dubbele dwang te creëren maar dat lukt niet. Bovendien 
had hij eerst even kunnen proberen of de harten 3-3 zaten. Bocchi heeft die 
eenvoudige oplossing gewoon niet gezien. Vermoeidheid?  
 
Het zit Nederland nu ook even wat mee. Een redelijke 3SA van de Italianen waar 
Nederland niet in zit, gaat down op een slecht zitsel. Een slem op spel 23 dat alleen 
gemaakt wordt omdat de sterke hand Ax in harten blijkt te hebben en niet Axx. Nog 
een 50 % slem (spel 26) met ♠A voor de Heer dat geboden wordt door Nederland en 
niet door Italië. Het kan niet op. De voorsprong op Italië is nu bijna 40 pt met nog zes 
spellen. Het is vrijwel gebeurd. 
 
In de laatste spellen gebeuren er weinig opzienbare dingen en Nederland heeft het 
grote Italië verslagen. Italië weliswaar gehandicapt door de ontwikkelingen maar met 
een sterk en homogeen team dat nog vele jaren een belangrijke rol zal spelen. 
Nederland heeft een stap voorwaarts gezet. Dit is een mijlpaal. Ze hebben 
ongetwijfeld ook in de finale een kans maar deze wedstrijd heeft aangetoond dat 
Nederland duidelijk een stap voorwaarts heeft gezet. Slechte spellen werden goed 
geparkeerd. Ook Italië moet een compliment gemaakt worden. Het heeft ze zeker 
niet meegezeten en ook zij hebben een sterke mentaliteit getoond om na een 
zwakke reeks steeds weer terug te komen. Helaas voor hen trok Nederland net het 
laatste lootje. Italië zal met dit team eventueel aangevuld met de Fantunes in de 
toekomst ongetwijfeld nog menige overwinning behalen. Maar Nederland zit nu in de 
finale tegen VS 2. De Nederlandse dames hebben het niet gered. Bij de dames 
speelt Engeland tegen Frankrijk de finale. 
 
De eindstanden van de halve finales zijn: 
 
           Bermuda Bowl   Venice Cup 

 Nederland – Italië 201 - 165 Nederland - Frankrijk 141 - 162 

 VS 1 – VS 2  157 - 217 Indonesië – Engeland 185 - 177 
 


