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Pech en geluk voor de Italianen

Door Koeno Brouwer

Italië met 143 VP’s en Nederland met slechts 6 punten daar achter voeren na 7 rondes in de 
Round Robin de meute van 22 landen aan. Hieronder een mooi spel uit die 7e ronde dat voor 
Nederland (tegen Australië) niet optimaal afliep:

Allen/N Simon de Wijs
6 RR spel ♠ AH107653

♥ 10
♦ V109
♣ 74

Hans Nunn
♠ B92

  

♠ 8
♥ VB76 ♥ 85
♦ 2 ♦ HB765
♣ V9853 ♣ AB1062

Bauke Muller
♠ V4
♥ AH9432
♦ A843
♣ H

W N O Z
- 4♠ pas 4SA
pas 5♥ pas 6♠
a.p.

Simon had een vrij lichte 4♠ opening. Bauke, die denkelijk van circa 8 kwetsbare speelslagen 
uit ging, ging op onderzoek uit. Nadat hij 2 keycards had gehoord, telde hij acht schoppen 
slagen, minstens twee harten, ♦A en mogelijk een klaveren introever. Dus 6♠. Op andere 
tafels strandde men meestal in 4♠ of 5♠. De Italianen boden na een opening van 3♠ door 
Sementa een rustige 4♠. Dat werd natuurlijk eenvoudig gemaakt en meestal met een 
overslag. Simon moest het torenhoge 6♠ afspelen. 

Nunn startte met ♣A. Stel dat hij nu bijvoorbeeld troef of harten na speelt. Dan speel je ♥A, 
harten troef. Twee keer troef eindigend in dummy met troef vrouw. Je ziet dan dat Oost de 
tweede troef ontkent en je troeft zorgeloos een derde harten om later via ♦A in de dummy de 
inmiddels vrije harten te benutten. 
Na ♣A en klaveren na doe je ongeveer hetzelfde. Alleen dan kun je, na troeven in dummy en 
♥A en harten na, maar één keer troef spelen. Je weet dan niet dat Oost maar één troef heeft 
en troeft de derde harten met troef 10 voor en slaat een zucht van verlichting als die niet 
wordt overgetroefd. 

Nunn peinsde slechts enkele secondes na ♣A en speelde echter een briljante ♦H na, 
genomen met het aas. Nu was de entree weg. Simon bekeek deze switch met de nodige 
argwaan en speelde na rijp beraad ♠V, ♥A en H (ruiten weg). Hij verkeerde nu in de volgende 
positie:



♠ AH10765
♥
♦ V
♣ 7

Hans (Austr) Nunn (Austr)
♠ B9

  

♠
♥ VB ♥
♦ ♦ B765
♣ V985 ♣ B1062

Bauke Muller
♠ 4
♥ 9432
♦ 843
♣

Je bent in dummy. Wat speel je nu na? Je hebt nu ineens een keuze tussen harten met het 
gevaar dat die wordt overgetroefd en ruiten naar de vrouw en later, na de ♣7 in dummy te 
hebben afgetroefd, wellicht weer ruiten, getroefd met ♠10? Simon speelde ruiten uit de 
dummy. West ging nu in gepeins want partner had erg snel (en ethisch want dat zou je ook 
doen met ♦HV!) ♦H op tafel gelegd. Had partner ook ♦V? Tja dat leek wel logisch. Hans wist 
dat de leider nog troef A en H in bezit had dus zijn twee troeven waren toch waardeloos. Hij 
troefde na een minuut bedenktijd dan toch maar in, zag de leider tot zijn opluchting ♦V 
bijspelen en speelde troef na voor twee down. 
Wat zou er gebeurd zijn als Simon na ♦A direct een ruiten had gespeeld? Niemand zal het 
ooit weten maar nu werd Simon hardhandig afgestraft voor zijn (te) lichte opening. 

In ronde 8 lijdt Italië tegen USA1 zijn eerste nederlaag en boekt Nederland tegen een 
zwakke broeder (Singapore) een forse overwinning, waardoor ze op kop komen. 

Bridge kan soms onrechtvaardig zijn. Italië speelt in ronde 9 tegen Nieuw Zeeland en staat 
na 7 spellen met 26-0 voor. Dan komt dit spel:

Niemand/W Newell
9 RR spel 8 ♠ 1063

♥ 9743
♦ J1082
♣ 82

Versace Lauria
♠ A74

  

♠ HB9
♥ HV1062 ♥ A8
♦ A ♦ H63
♣ 10965 ♣ HB743

Reid 
♠ V852
♥ B5
♦ V9754
♣ AV

De Italianen bieden er lustig op los en eindigen in 6♣. Een 50% slem dat down gaat omdat 
de troeven tegen zitten. Op de andere tafel bieden de Nieuw Zeelanders 3SA dat net 
gehaald wordt omdat ♥B valt en daardoor de harten voor vijf slagen meegenomen worden. 
Inderdaad 3SA is een kansrijker contract dan 6♣. In 3SA kan ♣V goed zitten (50%) en mocht 
dat niet zo zijn, dan kan ♥B derde of dubbel vallen voor contract. De verwachtingswaarde 



van het slem zoals dat heet in de mathematiek is 50% (namelijk als ♣V goed zit) van 920= 
460 punten. De kans dat 3SA gemaakt wordt is 50% van de kans dat ♣V goed zit. Dan maak 
je zeker twee overslagen voor 460. Mocht dat niet het geval zijn dan is er voor die andere 
helft nog een kans dat de harten 3-3 zit (35,5 %) of dat ♥B dubbel zit bij een 4-2 verdeling en 
dat is een derde van de 4-2 verdeling en wel ruim 16%. Dus totaal ruim 50% van de 
overblijvende helft. De verwachtingswaarde van een 3SA bod is derhalve iets meer dan ½ x 
460 + ½ x ½ x 400= 330. 
Het slem van Lauria-Versace heeft een kans van vrijwel 50%,. Je verwacht derhalve ½ x 920 
punten= 460 op de lange duur. Anders gezegd: je zult gemiddeld 460 punten scoren als je dit 
slem ieder keer dat het voorkomt biedt. Het bieden van 6♣ door Lauria-Versace is dus 
theoretisch en normaliter ook praktisch uitstekend. Daar hadden ze deze keer echter weinig 
aan. 

Op het volgende spel in ronde 9 hebben de Italianen echter niets te klagen:

Sementa
♠ VB52
♥ H1092
♦ -
♣ AHV109

Bach Cornell
♠ H764

  

♠ 108
♥ V743 ♥ 8
♦ 6542 ♦ AHV9873
♣ 4 ♣ 853

Duboin
♠ A93
♥ AB65
♦ B10
♣ B762

W N O Z
1♣ 1♠ dbl

2♦ dbl 3♦ dbl
4♦ 5♦ pas ???

1♠ van oost is blijkbaar ruiten. Maar dat is dan wel op een laag niveau en weinig effectief. 
Ook het 2♦-bod van west is weinig agressief. Sementa en Duboin hebben alle gelegenheid 
om hun overwaarde aan te geven. Maar Duboin heeft nu toch wel een erg optimistisch beeld 
van de kaart van zijn partner want het bieden gaat als volgt verder:

W N O Z
7♣ !!

pas pas 7♦ dbl
a.p.

De Australiër gelooft Duboin (wie niet ??) en biedt nog 7♦. Dat zou een goede uitnemer zijn 
tegen 7♣ contract, maar dat zou helaas down gegaan zijn. Nu rapen de Italianen drie slagen 
op voor +800. De Nieuw Zeelanders boden 6♥ en gingen één down omdat zowel ♥V als ♠H 
verkeerd zaten. Erg veel pech. Zo heft het geluk en de pech elkaar op de lange duur wel op. 
In een korte match kan het echter een grote rol spelen en kunnen sterke ploegen als Italië 
gewoon verliezen. In een Round Robin speelt dat vrijwel geen rol want er zijn 21 wedstrijden 



om alles recht te zetten. En daarna worden er aanzienlijk meer spellen per wedstrijd 
gespeeld en zal het geluk c.q. de pech ook redelijk geëlimineerd worden. 

Er volgen nog vele ronden maar zowel Nederland als Italië hebben al een goede basis van 
ruim 30 punten voor op nummer negen gelegd voor een plek bij de laatste acht die in 
aanmerking komen voor de kwart finale. Er zijn na maandag echter nog 12 ronden te gaan in 
de Round Robin en er kan nog veel gebeuren. 
Ik durf geen voorspelling te geven wie er zal gaan winnen. Wel hebben de Italianen wederom 
een goede indruk op mij gemaakt. Duboin met Sementa laten echter nog wel eens een 
steekje vallen tot nu toe. Italië mist ongetwijfeld het sterpaar Fantoni-Nunes dat voor Monaco 
speelt. Met hen zijn ze de vrijwel ongenaakbare favorieten. Zonder hen zijn ze wat 
kwetsbaarder en zijn andere landen waaronder Nederland niet helemaal kansloos. 

Redactie: Op het moment van indienen van deze kopij is de stand na 10 ronden: 1. Italië 
met 175 punten, 2 Nederland met 170 punten. Dit is natuurlijk een dagkoers met nog 11 
ronden te gaan. Het gat tussen Nederland en nummer 9 is na 10 ronden 35,5 VP.


