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Once upon a time in Italy: Lorenzo Lauria 
 
Door Koeno Brouwer 
 
Lorenzo Lauria speelde op het einde van de Italiaanse overheersing in het wereldbridge ten 
tijde van Garozzo en Belladonna al mee. Hij mocht wel eens invallen. Zijn niveau werd later 
nog hoger en nu op 67 jarige leeftijd vertolkt hij bij de Italianen nog altijd een hoofdrol, samen 
met de 46 jarige Alfredo Versace met wie hij al meer dan 20 jaar een nauwelijks te evenaren 
paar vormt.  
Hoewel ze een zeer degelijk koppel vormen en technisch vrijwel perfect afspel vertonen, 
hebben ze aan creativiteit ook geen gebrek. 
 
Ziehier Lorenzo Lauria opereren in een volstrekt kansloos contract. Dit gebeurde er bij de 
Italiaanse teamkampioenschappen afgelopen zaterdag. Hierin de gebruikelijke sterke teams 
van Italië waaronder ook onder meer Fantoni-Nunes met de twee Bessis en een (matige) 
sponsor.  
 
Na twee keer pas opende Lorenzo als oost met1SA. Dat werd oor Alfredo na een soort 
Puppet Stayman opgehoogd tot 3SA. 
Manno kwam uit met de één na hoogste van een kleur zonder plaatje: ♦6.  
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♦A werd gespeeld waaronder noord de tien deponeerde. Dat lijkt verdacht veel op een 
singleton dus Lorenzo zag nog maar zeven slagen, en als ♠H goed zat, acht. Bovendien als 
♠A wordt genomen en geswitcht naar klaveren dan is hij al down voor dat hij goed en wel 
begonnen is.  
Lorenzo verzon een list. Hij speelde ♣6, klein de boer en ........ 
 
Hieronder het hele spel. 
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Wat Manno dacht is mij niet bekend, maar misschien zoiets dat de leider een lange klaveren 
had, bijvoorbeeld. AB9xx. Hij hield deze slag in elk geval heel slim op!! 
Vervolgens speelde Lauria snel een kleine schoppen uit de hand en nadat die hield, raapte 
hij rap zijn negen slagen op (vier ruiten, drie harten, één schoppen en één klaveren), de 
tegenstanders verbijsterd achterlatend.  
Zo wast men dat varkentje zal hij gedacht hebben. Aan de andere tafel ging men "gewoon" 
één down.  
 
Kampioen van Italië werd Lavazza met Bocchi-Madala en Duboin-Bianchedi- Di Franco 
Tweede werd het team van Angelini met Lauria-Versace en Giubilo-Cima en derde de 
Fantunes. 


