
Kwartfinale WK Veldhoven 
 
De Round Robin is voorbij en de Nederlandse heren en dames gaan naar de 
kwartfinale waarin de acht teams geplaatst zijn die het hoogst eindigden in de RR. 
De Nederlandse Senioren zijn helaas in de RR uitgeschakeld. 
In de onderstaande tabel heb ik voor u de onderlinge resultaten van de kwart 
finalisten van de Bermuda Bowl neer gezet.  
 
 RR Italië Ned US2 Isr US1 Zwe Chi IJsl Totaal 

1. Italië 409 x 14 11 19 16 16 15 15 +1 
2. Nederland 390 16 x 15 19 20 21 19 22 +27 
3. USA 2 372 19 15 x 16 20 13 17 18 +13 
4. Israel 355 11 11 14 x 16 20 19 14 +0 
5. USA 1 340 14 10 10 14 x 17 20 16 -4 
6. Zweden 335 14 9 17 10 13 x 15 7 -20 
7. China 334 15 11 13 11 10 15 x 12.5 -17.5 
8. IJsland  333 15 8 12 16 14 23 16.5 x -0.5 

 
De tweede kolom (onder RR) geeft de eindstand in de RR. Nederland heeft 
voortreffelijk gescoord en kwam naarmate de tijd voorderde tot steeds betere 
prestaties. Italië leek vrij ongenaakbaar. Ze stonden vrijwel de gehele RR bovenaan. 
Bij nadere bestudering valt op dat Italië slechts nauwelijks een positieve score heeft 
gehaald (+1 in VP’s) tegen zijn medefinalisten. De drie Italiaanse en Nederlandse 
paren hebben allen 224 boards gespeeld in de RR. Toevallig (?) heeft het in de 
butler verreweg best scorende paar Lauria – Versace tegen niet één van de 
medefinalisten meegespeeld. Duboin – Sementa hebben daarentegen iedere keer 
meegespeeld. Die hadden in de butler verreweg het minste butlerresultaat van de 
drie Italiaanse paren. Italië heeft vrijwel de gehele RR bovenaan gestaan en met 
ruime voorsprong. Hebben ze steeds “vol gas” gegeven hebben of hebben ze zich zo 
nu en dan wat gespaard voor het grote werk? Of zijn ze toch af en toe kwetsbaar? 
De volgende ronden geven daar uitsluitsel over.   
 
Nederland heeft de grootste positieve score behaald tegen de kwartfinalisten (+25 
VP’s) en lijkt op papier dus zeker één van de grote favorieten te zijn. We zullen zien. 
Op BBO waren ze voor mij onvoldoende vaak in beeld – wellicht omdat ze op Step 
vaak te volgen waren - om een goed oordeel over de huidige vorm te kunnen 
hebben. Dat zal de komende wedstrijden ongetwijfeld veranderen.  
 
Italië mocht de eerste keus doen voor een tegenstander en Nederland de tweede.  
 
KWARTFINALES:  

ITALIË – CHINA, en 
NEDERLAND - IJSLAND 
 
Zowel Nederland als Italië gaat voortvarend van start. Italië leidt met 46-0 tot board 9 
komt. Li en Lauria passen en Liu opent met 3♥ gevolgd door pas. Dat is erg lastig 
voor Lauria in de uitpaspositie want hij doet nu een erg hoog bod in de 
veronderstelling wellicht dat Zuid niet zo sterk en zijn partner wellicht wat sterker zou 
zijn. Het spel lag als volgt: 
 



Li KW Finale 
♠ V10932 
♥ 63 
♦ HB7 

 9  N / OW 

♣ HB5 

 

Versace   Lauria 
♠ 85 ♠ AHB74 
♥ AV75 ♥ 9 
♦ V9 ♦ 1086532 
♣ V10943 

   

♣ 2 
Liu  
♠ 6 
♥ HB10842 
♦ A4 

 

♣ A876 

 

 
De bieding gaat verder: 
 
W N O Z 
 pas Pas 3♥ 
pas pas 4♥ !! pas 
4♠ dbl Allen pas  
 
4♥ is een soort Michaels met 5♠ en 5+ laag. Lauria dacht als gevolg van de bieding 
dat zijn partner wel een punt of 10 zou hebben. Dat klopte alleen al zes daarvan in 
de harten. Versace had veel verdedigende waarde en slechts twee punten (♦V) in de 
kleuren van Lauria. Een tegenvaller en Versace moest de puinhoop proberen op te 
ruimen. Ik kan me voorstellen hoe hij zich voelde toen de dummy open ging. Hij zal 
Lauria niet dankbaar aangekeken hebben. Hij maakte er nog het beste van: vijf 
schoppenslagen in dummy en twee hartenslagen na harten uitkomst. Resultaat -800.  
 
Het valt misschien nog een beetje mee omdat 4♥ wel gehaald zal worden. Na 
bijvoorbeeld een schoppenstart en harten vervolg voor ♥V en ♥A verlies je niets 
meer. Er gaat een klaveren weg op de derde ruiten van dummy en ♣V zit goed.  
 
Maar kijk wat er gebeurt bij de Chinezen op de andere tafel tegen 4♥ van Madala. Ze 
starten zeer ongebruikelijk met ♦V !!  Nu kan het eigenlijk niet meer gehaald worden 
omdat de derde ruiten in dummy niet benut kan worden. Speel je uit de hand ♥10 na 
dan kan West nemen met ♥V en ♦9 naspelen. De leider speelt ♥B na die West neemt 
met het Aas en brengt zijn partner aan slag met ♠A. Oost speelt opnieuw ruiten en 
West heeft een uppercut. Je moet er maar op komen om met ♦V te starten.  
Madala op de andere tafel probeerde ♦A, ruiten naar de H en ♦B en gooide daar een 
schoppen op weg. West troefde klein in speelde schoppen na getroefd door de 
leider. Klaveren naar de B. Dat lukte en harten naar de 10 voor de V en harten A.  
 
West maakte drie harten slagen en later nog een vierde klaveren voor één down: -13 
IMP’s. Tegen Muller – De Wijs werd wel 4♥ gemaakt terwijl Sjoert Brink zelfs 4♥ 
gedoubleerd mocht maken voor een winst van 5 IMP’s. Dat was de enige grote 
schade die Italië opliep om vervolgens met 70-20 winst de eerste sessie tegen China 



af te sluiten. In de tweede en derde sessie had Italië veel meer moeite met China 
zoals ook al in de RR het geval was. De voorsprong werd teruggebracht tot 122-85. 
Nederland bouwde zijn voorsprong voortdurend verder uit en eindigde op maandag 
de derde zitting met maar liefst 154-44. Voor Nederland is de wedstrijd gespeeld 
terwijl Italië er toch nog aan moet trekken. Ook nu blijkt dat er kansen zijn om dit Italië 
te verslaan.  
De Nederlandse paren scoorden er lustig op los maar het was toch niet alles goud 
wat er blonk. Zie board 12 uit de eerste sessie: 
 

Drijver KW Finale 
♠ H103 
♥ 753 
♦ 97 

12  W / NZ 

♣ AV1053 

 

Baldursson   Jonsson 
♠ A72 ♠ V954 
♥ B42 ♥ 96 
♦ AHJ85 ♦ V10652 
♣ B2 

 

♣ 84 
Brink  
♠ B86 
♥ AHV108 
♦ 3 

 

♣ H976 

 

 
 
W N O Z 
1SA pas Pas 2♥ 
pas pas Dbl Pas 
3♦ 3♥ Allen pas  
 
NZ is kwetsbaar. Sjoert komt er in met 2♥. Ik neem aan dat het een 5+♥ is met een 
4+laag is. Hoe dan ook Bas doet geen poging om naar de manche te gaan met een 
mooie fit en de schoppen en ♣AV achter de 1SA openaar. Heeft Sjoert dan altijd zo’n 
slechte kaart denk je dan? Na het latere 3♥ bod houdt Sjoert het logischerwijs ook 
voor gezien. Twee overslagen !! 
 
Hoe het wel kan laat Bocchi als Noord zien met een forcing 2SA bod:  
 
W N O Z 
1SA pas pas 2♥ 
pas 2SA ! pas 3♣ 
pas 3♥ pas 4♥ 
Allen pas    
 
Dus ook voor Italië kansen om Nederland te verslaan ?? ☺  
 
De tweede en laatste dag van de kwartfinales begint. Er komt een desastreuze zitting 
voor de Italianen aan. Het derde (board 19) spel gaan Lauria – Versace op weg naar 



slem in klaveren en eindigen in 5♣ wat een goede manche is maar de klaveren zitten 
5-0 met ♣B9xxx tegen en Lauria gaat één down.  
Op het vijfde spel menen Lauria – Versace met 3♠ in een 5-4 fit tussen te moeten 
bieden. Inderdaad niet tegen wel volgens The Law prima maar niet met deze 
evenwichtige verdelingen en de punten in de kleuren van de tegenpartij. Ze gaan 
gevoelig down voor -500 tegen niets. 
Even later zit Bocchi twee keer in torenhoge slems 
 

Bocchi  
♠ K3 
♥ AHB2 
♦ A10 

23  Z / Allen 

♣ AV762 

 

Lian   Shi 
♠ J9 ♠ AV1087642 
♥ 1073 ♥ V6 
♦ VB7654 ♦ 32 
♣ H4 

   

♣ 8 
Madala  
♠ 5 
♥ 9854 
♦ H98 

 

♣ B10953 

 

 
W N O Z 
   Pas 
pas 1♣ 3♠ Pas 
pas 3SA Pas 4♠ 
pas 6♣ Allen pas  
 
Madala weet na de 3SA van Noord dat hij klaveren heeft en biedt wel erg 
optimistisch 4♠ met zijn klaverenfit. Bocchi biedt nu niet onlogisch 6♣. Shi start met 
♠A en schoppen na harten weg in dummy. Bocchi speelt ruiten naar de H, snijdt op 
♣H, speelt een keer ♥H, troeft een keer ruiten in de hand en speel zijn klaveren af tot 
de volgende eindpositie: 
 
  ♥ AB2   
♠  ♠ V10 
♥ 107 ♥ V 
♦ V 

   

♦  
  ♥ 98   
  ♣ B   
 
Nu speelt Bocchi ♣B en de computer geeft aan dat West ♥7 bijgooide en oost ♠10. 
Dat lijkt erg onwaarschijnlijk en is misschien nog een uitvloeisel van de vele storingen 
tijdens de uitzending op BBO. Dat zou een ernstige fout zijn want Bocchi heeft Oost 
op de derde ruiten zien ontkennen. Hij moet nu weten dat West nog ♦V heeft en Oost 
nu ♥V sec over heeft. Hij sneed en ging één down. Het lijkt waarschijnlijker dat West 
gewoon ♦V bijgooide op de laatste klaveren en dat Bocchi “logisch” down ging.  



 
Op de andere tafel biedt Lauria zelfs 4♠ : 
 
W N O Z 
Versace Shi Lauria Hou 
   Pas 
Pas 1♣ 4♠ Pas 
Pas dbl Allen pas  
 
Versace bracht geen slag voor hem mee en Lorenzo maakte alleen zeven van de 
acht schoppenslagen in zijn hand voor 3 down kwetsbaar.  
 

Bocchi KW Finale 
♠ AH4 
♥ AV10875 
♦ A 

24 W/Niemand 

♣ A64 

 

Lian   Shi 
♠ B106 ♠ V852 
♥ 4 ♥ B92 
♦ H1087 ♦ 9432 
♣ HV853 

 

♣ 92 
Madala  
♠ 973 
♥ H63 
♦ VB65 

 

♣ B107 

 

 
 
W N O Z 
Pas 1♥ Pas 2♥ 
Dbl rdbl 2♠ Pas 
Pas 3♠ Pas 3SA 
Pas 4♣ Pas 4♥ 
Pas 4♠ Pas 4SA 
Pas 6♥ Allen pas  
 
Na de cue van 4♣ biedt Madala 4♥. Dat ontkent een ruiten cue hetgeen gunstig klinkt 
voor Bocchi. 4SA geeft aan een oneven aantal keycards met ♥ als troef dus één en 
wel ♥H. Omdat het 2♥ bod enige punten belooft leek een slem in harten niet zo 
onredelijk. 
 
Uitkomst een kleine schoppen via de 10 voor de H van de leider die nu harten A en 
ruiten A incassert en vervolgens een harten naar de H. Helaas zitten de harten 3-1 
en kan hij niet nogmaals op de tafel komen. West heet een info doublet gegeven dus 
hij moet verder alle punten hebben en Bocchi speelt nu ♦V gedekt en getroefd in de 
hand. Hij speelt nu de troeven uit en ontwikkelt tot de volgende positie: 



 
Bocchi  
♠ H4 
♥ 5 
♦  

 

♣ A64 

 

♠ B10 ♠ V8 
♥ - ♥ - 
♦ 10 ♦ 94 
♣ HV8 

   

♣ 92 
♠ 9 
♦ B6 

 

♣ B107 

 

 
Nu speelt hij zijn laatste troef uit, Oost ♠8, Zuid ♠9 en nu moet West de schoppen en 
ruiten 10 vast houden, en gooit ♣8 af. Bocchi kan nu simpel ♣A en klaveren na 
spelen. Hij gelooft het (natuurlijk) niet en denkt dat West nog maar één schoppen met 
♣HV9 heeft. Daarom eerst even ♠H en nu een kleine klaveren naar 10 en V voor 
West. West blijkt nog een schoppen te hebben en maakt deze voor één down nu. 
Andere tafel 4♥ contract. 
 
Er volgen nog een paar slechte spellen voor de Italianen en als de rook is 
opgetrokken blijken ze ongeveer 20 punten achter te staan die ze met een manche 
nog terugbrengen tot 13.  
In een interview heeft Bocchi gezegd dat dit één van de sterkste Italiaanse teams 
ooit is met drie paren die allen vrienden van elkaar zijn. Gelooft u het? Ik denk in elk 
geval dat voorheen met Fantoni – Nunes en met Bocchi – Duboin nog als partner het 
team aanzienlijk beter zou zijn geweest. Maar wellicht waren de Fantunes niet het 
beste vriendenpaar waar Bocchi op doelde. Laat deze drie paren zijn woorden maar 
waarmaken en zich terugvechten naar een voorsprong op China. 
 
In de tweede zitting van maandag gebeurt er weinig uitgezonderd op één spel waar 
de Italianen een royale dubbele score hebben en 11 IMP’s verdienen. Verder 
sprokkelen ze nog wat punten bij elkaar door nauwkeurig en scherp spelen en aan 
het einde van deze zitting hebben de Italianen de achterstand weer omgebogen tot 
een voorsprong van 171-165. De laatste zitting belooft erg spannend te worden.  
 
De laatste zitting van de kwartfinales begint met de volgende standen: 

• VS 1  +123  tegen Israel  
• Ned   +79 tegen IJsland 
• VS 2  +31 tegen Zweden 
• Italië  +6 tegen China 

 
Italie pakt een paar impen maar het belangrijkste spel wordt 25. 
De Chinezen gaan één down in 4♠. Duboin speelt als Oost ook 4♠. 
 
 
 
 



 
25 N / OW Shi  

♠ A842 
♥ 10972 
♦ J2 

 

♣ B106 

 

Duboin   Sementa 
♠ HVB5 ♠ 10963 
♥ HB ♥ A3 
♦ 7 ♦ HV10854 
♣ A98543 

   

♣ V 
Hou  
♠ 7 
♥ V8654 
♦ A963 

 

♣ H72 

 

 
 
W N O Z 
 Pas 1♦ 1♥ 
2♣ 3♥ pas Pas 
3♠ Pas 4♠ Allen pas 
 
Duboin staat voor een lastige opgave als hij dit spel maakt is Italië er door. 
Hij neemt de harten start in de hand en speelt ruiten op via de H voor het A van Hou. 
Harten na voor het A in dummy. Klaveren voor het Aas en klaveren troef. ♦V klaveren 
weg in de hand en een kleine ruiten getroefd met ♠B. Klaveren getroefd. Nu is de 
positie als volgt: 
 

♠ A842  
♥ 2 

 

Duboin    
♠ HV5 ♠ 109 
♥  ♥  
♦  ♦ 1085 
♣ 98 

   

♣  
♠ 7 
♥ 864 

 

♦ 9 

 

 
Nu speelt Duboin ♦5 getroefd met ♠V overgetroefd met ♠A. Noord heeft twee slagen 
Als hij harten speelt dan maakt Duboin contract en als hij troef speelt eveneens. 
Prachtig gespeeld. Op de andere tafel 4♠-1. Te moeilijk voor gewone stervelingen.  
 



De Nederlandse dames gaan erg goed en drie spellen voor het einde staan ze 29 
IMP’s voor. Zij gaan door. De eindstand van de kwartfinales van de Bermuda Bowl is: 
 

• VS 1  +123  Israel heeft opgegeven na zitting 5 
• Ned   +91 tegen IJsland 
• VS 2  +42 tegen Zweden 
• Italië  +29 tegen China 

 
Het was even zweten voor de Italianen maar uiteindelijk hebben ze verdiend 
gewonnen en gaan ze met Nederland en de beide teams van de VS over naar de 
halve finales.  
 
 


