
WK Veldhoven einde Round Robin

Door Koeno Brouwer

In de laatste ronde op donderdag heeft Italië erg verrassend een kleine nederlaag geleden 
tegen nummer laatst Singapore en heeft Nederland met 18-12 verloren van India waardoor 
USA 2 de tweede plaats van Nederland heeft overgenomen. Een belangrijk spel voor de 
nederlaag van Italië was spel 12:

♠ H1095

  

♠ A87
♥ AH5 ♥ 8
♦ V6 ♦ A10842
♣ AV93 ♣ H752

 In welk contract wilt u zitten met bovenstaande handen?

Singapore eindigde in 6SA. Italië, Nederland en India allen in 3SA. Op een aantal andere 
tafels speelde men 6♣. Voor 6SA moet ♦H goed zitten, de ruiten 3-3 vallen en de klaveren 
zich gedragen d.w.z. niet 4-1 zitten bij tegenpartij. Een wel erg kleine kans. 6♣ daarentegen 
heeft een aanzienlijk grotere kans. Je kunt eerst een ruiten onder het A uit spelen en kijken of 
♦H goed zit. Daarna kun je eventueel een ruiten af troeven met de vierde klaveren voor het 
geval ze 4-2 mochten zitten. Mocht ♦H niet goed zitten dan is er nog een mogelijkheid dat ♦B 
dubbel valt. En is dat allemaal niet het geval dan kun je nog proberen een schoppen in oost 
weg te gooien op een hoge harten van west en twee schoppen af te troeven in oost. 
Ingewikkelde berekeningen waren niet nodig want het spel zat erg mooi. ♦H zat goed en de 
ruiten vielen 3-3. Bovendien gedroegen de klaveren zich voorbeeldig en het vrij kansloze 
6SA werd door de “amateurs” van Singapore triomfantelijk binnen gehaald. 

De laatste twee dagen van de Round Robin van 21 wedstrijden van 16 spellen per team bij 
de WK bridge in Veldhoven zijn aangebroken.
Na de eerste vijf dagen van 15 ronden is de positie aan kop:

1. Italië 287
2. USA 2 271
3. Nederland 267

De eerste acht gaan over naar de kwart finale. We mogen dus wel aannemen dat naast de 
zekere deelname van Italië dat ook USA 2 en Nederland daarin uitkomen. Toch is het van 
belang zo hoog mogelijk te eindigen vanwege de toekomstige tegenstander in die kwart 
finale.

Ronde 16. 
Nederland speelt tegen het sterke IJsland en Italië tegen het eveneens gevaarlijke Egypte. 
Onmiddellijk al een zeer spectaculair eerste spel (16) waarop aan alle vier de tafels 7♥ wordt 
geboden. 



N / Niemand Bocchi
16 ♠ AV6

♥ B10863
♦ VB1072
♣ -

Saaid Nabil
♠ 753

  

♠ 9842
♥ 9 ♥ V5
♦ H9863 ♦ 54
♣ A832 ♣ H10765

Madala
♠ HB10
♥ AK742
♦ A
♣ VB94

De uitkomst is ♦5 en de IJslander neemt en speelt ♥A en H, troeft daarna twee keer ruiten en 
ziet dat de ruiten 5-2 zitten. Hij kan ze niet vrij troeven en gaat roemloos één down. Norberto 
Bocchi en Bas Drijver nemen een grotere kans. Die spelen na deze uitkomst één keer troef A 
en zien dat alleen ♥V over blijft. Ze troeven nu klaveren en ruiten over en weer. Als ruiten de 
derde keer bij beiden bekend wordt kunnen ze met ♥H troef V trekken en maken ze alle 
slagen. Nu oost niet bekent, gaan ze op een ander plan over. Ze rapen tussendoor drie 
schoppen op en troeven vier keer klaveren af in de hand. Zo worden 13 slagen gemaakt 
want oost moet steeds bekennen behalve op de derde ruiten uit de hand. Als hij dan troeft 
met de V wordt hij overgetroefd. Op de laatste vierde ruiten uit de hand heeft Oost alleen ♥V 
en dummy ♥A voor 13 slagen. 

Een ander leuk spel is het volgende:

O / Niemand Bocchi
30 RR 16 ♠ 5

♥ 543
♦ HV754
♣ 9532

Saaid Nabil
♠ 10984

  

♠ AH7
♥ A82 ♥ J5
♦ AB832 ♦ 9
♣ H ♣ AVB8764

Madala
♠ VB652
♥ HV1096
♦ 106
♣ 10

W N O Z
Saaid Bocchi Nabil Madala

1♣ 1♠
2♦ p 2♠ 3♥
dbl allen pas



Waarom Madala niet onmiddellijk op 1♣ een tweekleurenspel met ♥ en ♠ aangaf, maar wel 
erg risicovol 3♥ bood zal wel altijd een raadsel blijven. Hij gaf nu de tegenpartij eigenlijk 
vrijwillig de keuze hem voor straf te dubbelen of een eigen contract uit te zoeken. De 
Egyptenaren namen de verkeerde keuze hetgeen natuurlijk ook een mogelijkheid is bij een 
risicovol bod. Goede spelers kiezen meestal de meest winstgevende optie maar niet altijd. In 
dit geval besloten ze tot de minder goede optie een strafdoublet.
Start ♣H overgenomen met het aas en ♦9 via de 10 voor het aas van West die een kleine 
ruiten na speelde. Madala ♦7!. Nabill troefde in met ♥B en ♥7 na voor de H. Toen opnieuw de 
enige goede kaart: een hoge schoppen van Madala voor de heer. De positie is: 

♥ 54
♦ HV5
♣ 953

♠ 1098

  

♠ A7
♥ A8 ♣ VB8764
♦ B83

Madala
♠ B652
♥ H1096

Oost speelde nu een hoge klaveren getroefd met harten 9. En weer maakte het niet uit of 
troef genomen wordt en troef na. Dummy maakt dan nog drie slagen, namelijk een schoppen 
introever en twee ruiten. West duikt en gooit een schoppen weg. De leider heeft pas twee 
slagen maar maakt nog één schoppen introever, twee ruiten van de dummy en nog twee 
troeven in de hand voor 2 down of -300.  

Door Madala’s bieden zouden de Egyptenaren de weg gewezen kunnen worden om een 
eventueel slem via een voorspelbare ♥/♠ dwang tot een goed einde te brengen. Stel je zit als 
Oost in 6♣ of 6SA en je krijgt ♥H als uitkomst. Die hou je op en Zuid speelt ♥V na. Nu speel 
je ♥A, ♣H, schoppen naar het A en je raffelt alle klaveren af tot de volgende eindpositie:

♥ 5
♦ HV

♠ 10

  

♠ A7
♥ 8 ♥
♦ A ♦ 9

♠ 109
♥ H

De leider oost weet door Madala’s bieden dat zuid bij het spelen van ♦9 nu misschien in 
dwang komt. Misschien, want noord zou 943 of 1043 kunnen hebben. Dan hoeft zuid geen 
harten te bewaren. In dit geval is de dwang een feit.
Madala’s 3♥ bod is mijns inziens dan ook dubieus en geeft de tegenpartij in feite de keuze 
van de extra optie van een eventueel lucratief strafdoublet. Bijvoorbeeld als er Axxx achter 
had gezeten en Bocchi een hartentje minder had gehad. Het liep nu goed af.

Ronde 17
Duboin-Sementa en Bocchi-Madala treden aan tegen het soms briljante paar Fredin-
Fallenius en het andere Zweedse paar Cullin-Upmark. De eerst acht spellen gebeurt er vrij 
weinig, ware het niet dat Fallenius een keertje past op een 4♥ bod van Fredin dat bedoeld 
was als een cue voor de ruiten. De 3-3 hartenfit gaat twee down tegen een 4♠+1 bij de 



Italianen. Een paar spellen later blijken de “briljante” Zweden alweer in een 4-3 hartenfit te 
eindigen terwijl er een 5-4 ruitenfit voorhanden is. Maar dan is het de beurt van Duboin – 
Sementa. Sementa past op een toch wel duidelijke cue voor de klaveren en moet 5♠ af 
spelen in de 5-0 fit i.p.v. van 6♣ in de 5-5 fit, dat overigens wellicht ook één down zou zijn 
gegaan. Daardoor is de stand op de helft vrijwel in evenwicht, ook al omdat Bocchi-Madala 
een keer in een wel erg scherpe 3SA zaten dat kansloos twee down ging. Na al deze 
blunders speelt Bocchi een mooie 3SA+1 die door Fredin niet gemaakt wordt en staat Italië 
na 9 spellen voor met 29-20. Uiteindelijk werd het 16-14 voor Italië. 

Ronde 18.
Italië speelt tegen de Polen. Polen maakte het Italië heel erg lastig in de finale in Maastricht 
op de Olympiade. Ze spelen nog altijd erg goed bridge en er staat veel op het spel voor de 
Polen die nog bij de laatste acht kunnen komen. Ze kunnen het niet redden en verliezen met 
21-9. Nederland wint met 18-12 van Japan.

Ronde 19.
Italië – India en Nederland – China. Bij Italië wordt het een slachtpartij. Één spel uit deze 
ronde waar ze een grote plus behaalden op een wat toevallige wijze. 

10  O / Allen 
19 Saha

♠ A6542
♥ V3
♦ 107
♣ 9532

Versace Lauria
♠ V9

  

♠ 1073
♥ HB1042 ♥ A976
♦ H432 ♦ B865
♣ H10 ♣ 74

Mukherjee
♠ HB8
♥ 85
♦ AV9
♣ AVB86

W N O Z
pas 1♣

1♥ 1♠ 3♥ 4♠
a.p.

Lauria start met ♥A die Versace af signaleert met de 10. Lauria speelt ruiten na voor de H 
van Versace die eerst even ♥H op raapt en met ruiten vervolgt

W N O Z
Bocchi Madala

pas 2♣
pas 2♥ pas 2♠
pas 4♠ a.p.

In 2♣ zit de evenwichtige 18-20 hand. Dit is een 17 punter met een mooie 5-kaart ruiten en 
als zodanig verkocht voor de evenwichtige versie door Madala. Op fortuinlijke wijze komt nu 
het contract in de sterke hand. 



West start met ♠V! Nu is het contract al gemaakt omdat na troef trekken de klaveren vrij 
gespeeld kunnen worden. Dat gebeurt dan ook en west doet het voor de tweede keer in dit 
spel ongelukkig door met ♦H te vervolgen: 4♠+1. 
 
Bas opent aan hun tafel met 1SA waarop Sjoert 2♥ transfer biedt en na 2♠ van partner het er 
bij laat. Bas maakt twee overslagen omdat de Chinezen ook vergeten de twee hartenslagen 
op te rapen. 4♠-2 op de andere tafel. 

In ronde 19 Italië wint met 25-4 en Nederland met 19-11 en in ronde 20 speelt Italië gelijk 
tegen Canada en wint Nederland van Pakistan met grote cijfers (25-3), waardoor ze 16 VP’s 
afstand genomen hebben van USA 2. 

De posities bovenin zijn inmiddels vrij duidelijk. De eindstand in de RR is geworden:

1. Italië 409
1. Nederland 390
2. USA 2 372
3. Israel 355
4. USA 1 340
5. China 334
6. Zweden 334
7.  IJsland 333.5

Nederland heeft hoe verder het einde van de RR naderde steeds betere resultaten geboekt 
en een goede uitgangpositie gecreëerd voor de keuze van de tegenstander in de kwartfinale 
waarvan Bas Drijver bescheiden opmerkte “Die moeten we kunnen halen”. Gezien de 
resultaten in de Round Robin moet Nederland ver kunnen komen. Ik heb me in hoofdzaak 
beperkt tot het aanschouwen van de Italiaanse heren ook al omdat Nederland lang niet altijd 
te zien was op BBO. Dat gaat nu wellicht veranderen in de kwart finale. Ik hoop wat vaker 
verslag uit te kunnen brengen van zowel Italië als Nederland. Op naar de kwart finale. De 
Nederlandse dames hebben op de valreep zich nog net geplaatst. Alleen de Senioren 
kwamen tekort.


