
WK Veldhoven Round Robin 4e en 5e dag

ITALIË – NEDERLAND

Door Koeno Brouwer

Zoals bekend zal ik enkele artikelen schrijven over de WK met het accent op de Italiaanse 
verrichtingen. Dat komt enerzijds omdat ik deze Italianen al vele jaren volg en me in hun 
systemen verdiept heb en anderzijds omdat u via andere media van de Nederlandse 
verrichtingen al goed op de hoogte gehouden zal worden. 

Eerst een kleine inleiding over de Italiaanse paren die meedoen.
De Italianen hadden enkele jaren geleden drie sterparen: Bocchi-Duboin, Lauria-Versace en 
Fantoni-Nunes. Enkele jaren geleden besloot het op dat moment beste paar, Bocchi-Duboin, 
uit elkaar te gaan en ieder met een talentvolle jongere partner te gaan spelen. Bocchi ging 
met de zeer jonge en zeer talentrijke Argentijn Madala spelen en Duboin met zijn jongere en 
eveneens talentrijke landgenoot Sementa. Deze twee paren bleken vaste koppels te worden 
en hebben zich erg goed ontwikkeld. Het geweldige niveau van het paar Bocchi-Duboin, dat 
wel zo ongeveer het beste bridgepaar van de wereld genoemd mocht worden, hebben ze 
natuurlijk nog niet gerealiseerd. Dat zal ongetwijfeld altijd wel een lastige opgave blijven.
Lauria-Versace vormen al vele jaren een geweldig koppel. Lauria is niet de jongste meer. Al 
bijna 70 jaar. Hij speelde op het einde van de glorieperiode van Belladonna, Garozzo, 
Forquet e.a. al mee. Met Lauria is het als met goede wijn, die naarmate die ouder wordt 
steeds beter wordt. Hij heeft de afgelopen jaren formidabele prestaties geleverd. 
Het derde paar, Fantoni-Nunes, is het jongste paar dat zich ontwikkelde tot de evenknie van 
Bocchi-Duboin en zelfs neigingen vertoonde deze voorbij te streven. Helaas is Italië de dupe 
geworden van zekere sponsor activiteiten waardoor dit paar samen met Helgemo-Helness 
voor Monaco speelt. Ongetwijfeld voor veel geld. 
Ondanks deze perikelen heeft Italië wederom een zeer sterk team, dat voorlopig de leiding 
alweer in handen heeft. In ronde 10 met Lauria-Versace en Bocchi-Madala haalden ze tegen 
Brazilië, dat toen nog achtste was. enorm uit. Italië won met 25-0 terwijl Nederland een 
kleine nederlaag met 13-17 tegen Egypte leed. Hierna staat in ronde 11 het belangrijke 
treffen Nederland tegen Italië in het schema.

ITALIË - NEDERLAND
Drijver-Brink spelen met Van Prooijen-Verhees jr en de Italianen komen zonder hun 
momenteel beste paar aan de start, maar met met Bocchi-Madala en Duboin-Sementa. 
Het begint zeer voorspoedig voor Nederland. Op spel één verkijkt Bocchi zich op de 
(verkeerde) punten van partner na een agressieve biedserie van beide paren. Hij biedt 
begrijpelijk 6♣ waarin zijn partner kansloos down gaat, ook al omdat de verkeerde hand voor 
hem uit moet. Ricco van Prooijen komt in het minder goede 5♥ terecht en maakt dat omdat 
de troeven zich gedragen. Dat levert Nederland 11 IMP’s op. Het tweede spel zal Nederland 
nog meer op leveren:



O/ Niemand Bocchi
2 RR 11 ♠ J762

♥ HV4
♦ H53
♣ 853

Brink Drijver
♠ H104

  

♠ AV53
♥ 10753 ♥ 2
♦ V976 ♦ 8
♣ V7 ♣ AKJ9642

Madala
♠ 98
♥ AJ986
♦ AJ1042
♣ 10

W N O Z
Brink Bocchi Drijver Madala

1♣ 2SA
pas 3♥ 4♠ pas
5♣ dbl a.p.

Bas Drijver biedt in onderstaand spel na een 1♣ opening in de tweede ronde 4♠ dat door 
Sjoert tot 5♣ wordt verhoogd. Bas maakt 5♣ na één keer troef trekken en vervolgens vier 
keer schoppen. De schoppen kan niet door Madala worden getroefd, waardoor Bas de 
vierde schoppen in dummy kan troeven. Het contract wordt op die wijze eenvoudig gemaakt. 
Hoe weet Sjoert dat zijn partner zo’n lange klaveren heeft en waarom geen 5-kaart 
schoppen? Duboin weet dat kennelijk allemaal niet, want die past op 4♠ zelfs na het doublet 
van Van Prooijen:

W N O Z
Duboin V Prooijen Sementa Verhees

1♣ 2SA
pas 4♥ 4♠ pas
pas dbl a.p.

Dat contract gaat drie down voor een plusscore van 14 voor Nederland. Na twee spellen leidt 
Nederland met 25-0. Wat een sensatie. Maar op spel drie gaat Nederland in een 5-3 
schoppenfit na goed tegenspel van de Italianen één down terwijl op de andere tafel 3SA 
kwetsbaar gemaakt wordt.
Dan komt spel vier:



W / Allen Bocchi
4 RR 11 ♠ HV9

♥ 10876
♦ HB83
♣ 106

Brink Drijver
♠ 875   ♠ A63
♥ 95 ♥ AV432
♦ AV92 ♦ 754
♣ H875 ♣ 93

Madala
♠ B1042
♥ HB
♦ 106
♣ AVB42

W N O Z
pas pas 1♥ dbl
rdl pas pas 2♣
pas 2♦ dbl pas
pas 2♠ pas pas
dbl a.p.

Sjoert en Bas boden hier werkelijk tegen de klippen op. Sjoert had met redoublet zijn sterkte 
al meer dan verteld, want 9 punten is toch echt een minimum voor een redoublet. Bas had 
een lichte derdehands opening. Waar hij dat doublet in de tweede ronde vandaan haalde 
moet hij zijn coach maar eens uitleggen. En tenslotte moest Sjoert het 2♠ bod ook nog 
doubleren. Dat werd dan ook genadeloos door Bocchi afgestraft die het gedoubleerde 
contract met een overslag maakte. 

Aan de andere tafel:

W N O Z
pas pas 1♥ Dbl
rdl pas pas 2♣
a.p.

Na vier spellen is de stand al weer gelijk (25-25), waarop een analist van BBO zegt “het lijkt 
op 0-0, we gaan beginnen”. U ziet, er werden nogal wat fouten gemaakt. Dat zou later beter 
worden. De eindstand leverde een kleine overwinning op voor Nederland: 16-14.

In ronde 12 wint Nederland van Chili met 18-12 en Italië met 19-11 van het sterke Israel. Aan 
het einde van woensdag na 12 ronde is de stand:

1. Italië 233
2. Nederland 220
3. USA 2 218
9.  Bulgarije 186.5

Donderdag morgen won Nederland van het altijd lastige Poolse team met 16-14 en versloeg 
Italië de zwakke broeder Zuid Afrika met 25-4. 
Dan komt ronde 14:  Nederland – Brazilië en Italië – USA 1



N / NZ Bocchi
21 RR 14 ♠ B107543

♥ 984
♦ A82
♣ 5

Stansby Martel
♠ AH8

  

♠ 96
♥ V10752 ♥ AHB63
♦ H93 ♦ VB74
♣ 107 ♣ H3

Madala
♠ V2
♥ -
♦ 1065
♣ AVB98642

5♣ door Zuid gaat gedoubleerd twee down voor -500.
4♥ door OW wordt gemaakt en 5♥ gaat dus één down.
Interessant is het om de biedingen van de verschillende spelers te vergelijken. 

W N O Z
Stansby Bocchi Martel Madala

pas 1♥ 5♣
5♥ dbl a.p.

W N O Z
Duboin Levin Sementa Weinstein

pas 1♥ 4♣
4♥ a.p.

W N O Z
Campos Drijver Villas Boas Brink

2♠ 3♥ 5♣
5♥ a.p.

W N O Z
Verhees Chagas V Prooijen Amaral

2♦ (1) 3♣
4♥ 4♠ pas (2) 5♣
dbl (3) pas 5♥ pas
pas dbl a.p.

1= 5+♥ - 4+♦, 10-15
2= forcing pas
3= action doublet= ga door dubbel

Opvallende verschillende zijn:
• Bas is de enige die zo’n slechte zeskaart schoppen met 2♠ opent
• Madala volgt zeer agressief met 5♣ ondanks de ongunstige kwetsbaarheid
• Verhees geeft een action dubbel, terwijl zijn partner al een forcing pas heeft gegeven 

i.p.v. een action dubbel. Dus Ricco vertelde waardes in het tegenspel te bezitten in 
het licht van zijn bieden tot dan. Is het dan niet beter met een evenwichtige verdeling 
(5332) te passen als strafvoorstel?



De Italianen haalden hier het volle pond uit. Dat deden ze overigens niet steeds. Ze wonnen 
wel met 16-14. Nederland won met 19-11 en kwam weer op de tweede plaats.

Stand na 14 ronden donderdag vier uur:
1. Italië 274
2. Nederland 255
3. USA 2 249
9. Bulgarije 216.5


