
Een dame die overwoog mee te doen belde de
organisatie: "Vijftienhonderd euro? Is dat het
prijzengeld?" "Nee mevrouw, voor dat bedrag
mag u drie dagen tegen de wereldtop bridgen,
maar alleen als u ook de veilinggarantie van vijf-
duizend euro op tafel legt." "Laat u maar zitten",
verzuchtte de dame in kwestie. 

In 1975 in New York begonnen op de Cavendish
Club, was het toernooi via Las Vegas dit jaar
voor het eerst in Monte Carlo aangeland. Het
evenement kent een roemruchte historie waarbij
de scheidslijn tussen roem en ramp soms erg
dun is. Louk Verhees jr. kan daar over meepra-
ten. Elf jaar geleden was hij met zijn partner Jan
Jansma hard op weg naar mogelijk zelfs de
eindoverwinning. Door een verkeerde aanpak
van een speelfiguur ging de latere wereldkampi-
oen down in een maakbaar slem. Scheelde een
tonnetje dollars. 

Record na record
Ondertussen brak de prijzenpot jaar na jaar
records. Aan het begin van het nieuwe millenni-
um bedroeg die zelfs meer dan een miljoen dol-
lar. Daarna kwam de klad er in. Het viel World
Bridge Productions, het organisatiecomité
onder voorzitterschap van Bob Hamman, steeds
zwaarder een goed en groot veld in stand te
houden. De crisis eiste zijn tol en het voortbe-
staan van de Cavendish was onzeker. Tot aan dit
jaar dan, toen als een soort deus ex machina
Pierre Zimmermann 'zijn' Monaco aanbood als
de nieuwe vestigingsplaats van het evenement.
De Amerikanen legden zich neer bij de red-
dingsoperatie van de gefortuneerde Fransman.
Die deed het op zijn manier. Waar in Las Vegas
uit veiligheidsoverwegingen nog elke tafel apart
in een met gordijnen afgesloten ruimte stond,
achtte men in Monte Carlo deze 'paskamers'
helemaal niet nodig. Een relaxte, publieksvrien-

delijke sfeer was belangrijker. De tafels, welis-
waar voorzien van schermen, stonden in een van
de neobarokke zalen in een bijgebouw van het
Casino en waren voor kibitzers vrij toegankelijk.
En de boards met de spellen? Die lagen, klaar
voor gebruik, gestapeld op de grond, want op dit
niveau is fraude niet het eerste waar je aan
denkt. We komen daar nog op terug.

In Monaco kwam aan de teloorgang van het
aantal aanmeldingen abrupt een einde.
Afgelopen week deden 58 paren mee, in Las
Vegas waren dat er op het laatst nog maar 36.
Ook de Cavendish Teams, het voortoernooi van
de Cavendish Pairs, maakte een upswing van 8
in 2011 naar 18 vorige week. De geldmachine
van de Cavendish is de calcutta, oftewel de vei-
ling. Aan de vooravond van de Invitational
Pairs, het hoofdtoernooi, konden investeerders
een bod uitbrengen op ieder van de 58 paren.
Mocht er op die veiling geen koper te vinden
zijn voor een paar, dan diende het paar zichzelf
te kopen voor vijfduizend euro. Dat is de al eer-
der genoemde veilinggarantie. Het totaalbedrag
van de verkochte paren vormt de veilingpot
minus tien procent voor de organisatie. 

Het gros van de paren bleef inderdaad steken op
het garantiebedrag, maar een aantal verwisselde
voor aanzienlijk meer van eigenaar. Het leidde
uiteindelijk tot een pot van een kleine zes ton
euro's. Een kwart daarvan verdween in de zak-
ken van de eigenaren van het winnende paar. De
rest werd verdeeld onder de kopers van andere
hoog geëindigde paren. Als sluitpost fungeerde
een bijdrage ten gunste van een goed doel
bepaald door Prinses Charlene, de eega van
Prins Albert II, beschermheer van de Monaco-
Cavendish.
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Geen paskamers in Monaco

'Monaco verwelkomt de Cavendish'. Zo luidt het affiche van het spannendste bridgetoernooi van het
jaar. De voornaamste reden van alle opwinding is de - zeker voor bridgebegrippen -  enorme hoeveel-
heid geld die er in de Cavendish omgaat. In Monaco, waar het evenement vorige week plaats vond,
bedroeg alleen al het inschrijfgeld 1500 euro per paar. 
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Met het lieve sommetje van 45 duizend euro
waren de in Monaco woonachtige Noren Tor
Helness en Geir Helgemo het duurst. Lotan
Fisher en Ron Schwartz, de latere winnaars van
de Pairs, gingen van de hand voor 25 duizend
euro. Koper was Alfredo Versace, stroman van
de Romeinse grootindustrieel Francesco
Angelini. Dat kunt u HIER zien. 

Fisher (23) en Schwartz (25) kunnen ondanks
hun jeugdige leeftijd wijzen op een imposante
staat van dienst. Met Israël veroverden zij suc-
cessievelijk het wereld- en het Europees kampi-
oenschap bij de junioren. En verleden jaar won-
nen zij met hetzelfde team de Transnationals op
het WK van Veldhoven. Hier een spel van
Fisher-Schwartz. Het deed zich voor op de laat-
ste dag in Monaco, waarin de beste twaalf paren
van de twee dagen ervoor elkaar allemaal weer
in de finale tegenkwamen. De tegenstanders
waren Krzysztof Buras en Grzegorz Narkiewicz
uit Polen, deze zomer nog goed voor zilver op de
World Bridge Games van Lille.

O/NZ ♠ A V 7 6 3 2
♥ 10 8
♦ 4
♣ H V B 2

♠ 9 8 ♠ -
♥ A 7 4 2 ♥ 9 6 3
♦ A 8 2 ♦ H B 10 9 6 5 3
♣ A 10 8 5 ♣ 9 7 3

♠ H B 10 5 4
♥ H V B 5
♦ V 7
♣ 6 4

West Noord Oost Zuid
Buras Schwartz Narkiewicz Fisher

3♦ pas
3SA pas pas 4♦ (!)
pas 4♠ 4SA pas
pas dbl 5♦ dbl
a.p.

Over de 3♦-opening van oost achtte Fisher de
zuidhand net geen volgbod waard. Toen 3SA
naar hem werd uitgepast perste de jonge Lotan
er toch nog 4♦ uit: "Partner kies een hoge
kleur". Dat bod was buitengewoon moedig,
gegeven de ongunstige kwetsbaarheid, maar
zeker ook gezien de ranglijst. Op dat moment
immers hadden de Israëliërs de koppositie ste-
vig in handen, een situatie die eerder om conso-

lidatie dan om het nemen van risico's vraagt.
Zoals het spel ligt was het een gouden bod want
de schoppenmanche zit er gewoon in. OW
deden het nog uitstekend door uit te nemen met
5♦, dat gedoubleerd twee down ging. Plus drie-
honderd was goed voor 25 cross-impen (4 'nor-
male' imps) in het voordeel van NZ. 

Koosjer?
Onmiddellijk na het spel riep Narkiewicz arbi-
trage. NZ waren daar verbaasd over. Er leek
immers geen enkele onrechtmatigheid te zijn
voorgevallen en alle biedkaartjes waren in nor-
maal tempo op tafel gelegd. Zou bijvoorbeeld
zuids 4♦ zijn gebaseerd op een denkpauze van
noord over 3SA, dan had je een case als OW.
Maar nee, ook de Polen bevestigden dat zich
geen 'break in tempo' had voorgedaan.
Narkiewicz evenwel vond dat zuid raar had
geboden, waarmee de Pool in wezen suggereer-
de dat 4♦ niet helemaal koosjer was. Met een
dergelijke aantijging kon de arbiter natuurlijk
niets en het tafelresultaat bleef ongewijzigd.

Vaststaat dat Fisher niet van een andere tafel
gehoord kon hebben dat het nog een manche
voor hem was. De Israëliërs speelden elk spel
alsof ze de bus naar Tel Aviv moesten halen en
waren steeds al met hun tweede spel klaar als
daarmee aan de andere tafels nog begonnen
moest worden. 

Dat gold niet voor Zia Mahmood, die met gele-
genheidspartner Agustin Madala fraai derde
werd. Zie wat er op dit spel in de laatste voor-
ronde gebeurde:
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Lotan Fisher (links) en Ron Schwartz (Janine van Ipenburg)

http://www.youtube.com/watch?v=qLsibmz2PFg&feature=youtu.be


O/NZ ♠ 9 5
♥ H 10 6 5
♦ A 9 5
♣ V 10 8 7

♠ B 3 ♠ H 10 8 7 6 2
♥ 8 4 ♥ 9 3
♦ H V 10 8 6 4 3 ♦ B 7
♣ 4 2 ♣ A 6 3

♠ A V 4
♥ A V B 7 2
♦ 2
♣ H B 9 5

West Noord Oost Zuid
T.Bessis Madala M.Bessis Mahmood

pas 1♥
4♦ 4♥ pas ...4♠
pas 5♦ pas 6♥

allen pas

Op het moment dat Zia moest besluiten of hij
met zijn mooie 17-punter naar slem zou gaan,
klonk van de belendende tafel waar dit spel
zojuist was beëindigd: "Zes gemaakt?" Zia zei
"Ssssst", maar liet zich er niet van weerhouden in
6♥ aan te leggen. Na de start van ♦H trok hij de
troef en claimde op de schoppensnit. Vader en
zoon Bessis, op dat moment al kansloos voor
kwalificatie, maakten er geen werk van.

Verdacht?
Ook Fulvio Fantoni laadde de verdenking van
afluisteren op zich:  

O/OW ♠ 9
♥ H 10 7 2
♦ 6 5 4
♣ 10 9 8 6 3

♠ 10 6 5 4 2 ♠ H 8 7 3
♥ B 6 4 3 ♥ -
♦ 9 ♦ V B 8 3 2
♣ V B 4 ♣ H 7 5 2

♠ A V B
♥ A V 9 8 5
♦ A H 10 7
♣ A

Hij was als zuid leider geworden in 6♥ en kreeg
♣V uit. Een logische speelwijze is te beginnen
met een paar hoge troeven. Zitten die rond, dan
kun je al claimen (je ontwikkelt een tweede
schoppenslag waarop in noord een ruitje weg
kan). Op die manier ging onder andere Gert-Jan
Paulissen, die met een harten naar de heer

begon, kansloos down. Fantoni echter speelde na
een bijzonder lange denkpauze in slag 2 ♥5 naar
♥7 in dummy! Hij vervolgde met ♣10, oost klein
en deed in de hand een ruiten weg. West nam de
boer en speelde troef terug voor de tien op tafel.
Nu kwam ♣9, gedekt met de heer en getroefd
met troefvrouw. Hierna trok de leider de rest van
de troeven. Hij eindigde met troefheer op tafel,
incasseerde zijn twee vrije klaveren, waarop ♠B
en ♦10 verdwenen, en claimde op de snit over
♠H. Oost zat al in dwang met ♠H en ♦VB, maar
dat was niet meer van belang.

Waarom speelde Fantoni dit spel zo af? Hadden
de tegenstanders wat geboden? "Yes, they bid
double", glimlachte de sympathieke Italiaan. Dit
was het biedverloop geweest:

West Noord Oost Zuid
Gaviard Nunes de Tessières Fantoni

pas 1♥1)

pas 3♥2) dbl 3♠3)

pas 4♥ pas 4♠4)

pas 6♥5) allen pas

1) rondje forcing
2) preëmptief
3) cuebid
4) RKC
5) 1 key card, verder niets

Vanwege het doublet van Godefroy de Tessières -
kwetsbaar tegen niet met een gepaste hand was
het spel voor Fantoni open boek.                    
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Fulvio Fantoni (Janine van Ipenburg)
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Oost moest naast ♠H, ♦VB en ♣H wel een renon-
ce in harten hebben. Maar zelfs double-dummy is
het bepaald niet eenvoudig de enige winnende
speelwijze, en dat is harten naar de 7, te vinden.  

Het lijkt erop dat de leider ook kan beginnen met
♥A en harten naar de 7. Maar west kan dan roet
in het eten gooien door ♥B in te leggen (entry-
killing play). 
HIER ziet u wat er gebeurt er als west de plan-
nen van de leider doorziet en in slag 2 op ♥5 de
boer bijspeelt.  

Fulvio Fantoni was (uiteraard) de enige die 6♥
wist te maken en hij onderstreepte daar zijn posi-

tie als nummer één speler van de Wereld Bridge
Federatie weer eens mee. 

Uitslagen Monaco

Cavendish teams (18 viertallen): 1. Zimmermann,
2. Cronier, 3. Israël

Cavendish pairs (58 paren): 1. Fisher-Schwarz, 
2. Quantin-Cronier, 3. Mahmood-Madala, 
10. Jansma-Paulissen, 45. Schollaardt-Nettl, 
52. Michielsen-Kamras, 55. Bakkeren-Bertens.
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http://tinyurl.com/8mev9fz

