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1  N / Niemand  

B      W  N  O  Z 
  B732      pas 1 pas 
  1082     2 dbl 3 pas 
V1082  AHB32 A9765   4 a.p. 
986 AV1054 
H9743    V    
7  H43  109    
  H      
  AB65      
  V8654 
 
Zuid komt uit met 4, die Noord neemt met de H. Noord switcht naar B. Zuid maakt H en speelt 
 terug. Noord gooit hierop een  weg.  
Hoe verder? 
 
Na de 1e slag kan je AHB van  bij Noord plaatsen. Na B bij Noord weet je dankzij de openingspas 
dat Zuid H heeft. Daarom moet je A slaan, en is er daarna geen vuiltje meer aan de lucht. 
 
 
 
2  O / NZ  
  H 
  V1087 
  H104 
  V9863 
954   32 
A   B96543 
A86   9732 
AH10542  7 
  AVB10876 
  H2 
  VB5 
  B 
 
    W   N   O   Z 
  Westra  Leufkens         
     2S        3S  
  pas 3SA pas 4S  
  pas 6K! pas pas 
  dbl pas pas pas! 
 
Nederland-Rusland, Olympiade 1992.  
2S was de random preempt: 0-5 punten met ergens een lange kleur.  
Noord vatte 3S op als vragen om een dekking en 4S als een erg sterk twee- of driekleurenspel. Na 
Berry's doublet op 6K paste iedereen tevreden! Na het neerleggen van de dummy kwam noords hoofd 
onder het scherm door: "Wot is die contrect?".   5 down. 
Aan de andere tafel opende zuid 4S en volgde west 5K.   Ook 5 down. 
 
In totaal +2500 punten! 
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3  Z / OW  

873      W  N  O  Z  
  9853        1 
  865     pas pas 1 pas 
VB92  H63  A10654  3 pas 4 a.p. 
AB106   4 
VB    H1093    
874  H  A92   
  HV72     
  A742 
  VB105 
 
Zuid komt uit met V, die u besluit te duiken. De volgende klaveren is via de H voor de A. 
Hoe verder? 
 
Met 3 zekere verliezers in de lage kleuren hangt het contract op de troefkleur. Het lijkt erop dat de 
snit op H goed moet zitten. Maar Noord kan  niet hebben, aangezien hij gepast heeft op 1 en 
H al heeft laten zien. Je enige maakkans is H sec, en je moet dus A slaan. 
 
 
 
4  W / Allen  
  HV72 
  AV10 
  H98 
  B63 
10853  AB64 
B   8742 
B10654  73 
A52   V107 
  9 
  H9653 
  AV2 
  H984 
 
    W   N   O   Z 
  Leufkens Claus Westra Sharif 
 
    1SA  pas  3H 

1
 

   pas  3S  pas  4H  
   pas  6H  pas  pas 
   pas 
 
Statenbank toernooi 1987: toptoernooi voor de 16 beste bridgeparen van de wereld..  
Bij de opening van het eerste Statenbank toernooi (later Cap Gemini) was Prins Claus eregast. Als 
openingshandeling speelde hij het eerste spel met filmster Omar Sharif. Wij mochten als tegenstanders 
fungeren. De door Claus en Sharif behaalde score zou in guldens aan een goed doel gedoneerd 
worden.  
In plaats van in 4H aan te leggen boden ze naar het veel te hoge 6H .  
Enri startte met RB. Sharif won in de hand en speelde een schoppen naar de heer. Toen Berry het aas 
nam kwam hem dat op een dodelijke blik te staan. We speelden het contract twee down, waardoor het 
goede doel naar 1430 gulden kon fluiten...  
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5  N / Niemand  

V96      W  N  O  Z 
  10762      pas pas pas 
  AHB2     1 pas 1 pas 
87  106  HB32   2 pas 3 pas 
AVB84   H9   3 pas 3 pas 
107 863   4 a.p. 
AHB3  A1054  V942 
  53      
  V954      

875  
 

 
W begint met AH, en  voor de V, die u troeft. 
Wie heeft A? Hoe speelt u de -kleur aan? Wanneer speelt u de -kleur aan? 
 
Noord heeft gepast voor de opening, en inmiddels al AH laten zien. Daarnaast heeft hij 
waarschijnlijk B. Anders had Zuid in slag 1 de V gespeeld (of B in slag 3). Dan kan Noord A niet 
hebben. Je moet meteen  spelen richting de Boer. Als je eerst troef trekt, heb je geen troeven meer 
over. En dan kan Zuid een ruitenslag meenemen wanneer hij met A aan slag komt. 
 
 
 
6  O / OW 
  87 
  8 
  B1095 
  AB9542 
H943  AB1062 
H952   AV74 
A83   72 
103   V8 
  V5 
  B1063 
  HV64 
  H76 
 
 
    W   N   O   Z 
  Westra  Leufkens 
     1S  pas 
   3S  pas  4S  a.p. 
 
WK 1993, Nederland-USA.  
Tegen 4S vond Zuid de geïnspireerde start van H3 - twee, acht, Vrouw. Enri deed de schoppens goed 
door Aas-Heer te slaan. Vervolgens speelde hij klaveren uit dummy. Noord stapte op met KA en 
switchte naar RB, door Enri slim gedoken. Het ruitennaspel was voor het Aas en Wests derde ruiten 
werd in west getroefd. KV was voor de Heer en nu moest Zuid alsnog de hartenkleur openbreken, 
omdat klaveren en ruiten in de dubbele renonce zou zijn.  
Aan de andere tafel ging de Amerikaan Bobby Levin down na een HB start. Hij speelde SH en 
schoppen naar de Boer. 
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7  Z / Allen 
  AB1032 
  86 
  B86 
  873 
H97   V84 
A7   VB1043 
AV4   H73 
106542  H9 
  65 
  H952 
  10952 
  AVB 
 
    W   N   O   Z 
           Leufkens  Westra 
      pas 
   1K  1S  dbl  pas 
   1SA  pas  2SA  pas 
   3SA  pas  pas  pas 
 
Sunday Times toernooi, 1993. Een ander top-16-toernooi van wereldklasse. 
Tegen 3SA kwam noord uit met SB. De leider won in de hand met SH en speelde HA en harten na. 
Berry wist dankzij het vederlichte volgbod dat Enri SA had en dus ook hoe het contract down kon: HH, 
schoppen voor het aas en klaveren na. Nu restte nog de vraag hoe hij dat aan Enri kon duidelijk 
maken. Berry loste dit op door harten twee keer op te houden en zijn hartens van onderen naar boven 
bij te spelen. Inderdaad speelde Enri toen na SA klaveren in. 
 
 
 
8 W / Niemand 
  H1093      W  N  O  Z 
  HB     1 dbl pas 2 
  H98     pas 4 a.p. 
A6  A1083  54 
V10752   A94     
AB7    106543   
V92  VB872 754 
  863 
  V2 
  HB6 
 
West komt uit met 2. Welke harten legt u in de dummy, en waar zoekt u V? 
 
Het is zeer ongebruikelijk om tegen een troefcontract onder een Aas te starten, dus u moet B 
leggen. Wanneer Oost inderdaad A blijkt te hebben, moet West zo ongeveer de rest hebben. V 
moet dus bij West worden gezocht. 
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9 N / Niemand 
  A76     W N O Z 
  H105      1SA 2 pas 
  HVB4     4 a.p. 
H92  V84  843 
943    AVB762   
A983    6    
AB9  VB105 H63    
  8      
  10752      
  10752      
        
 
Zuid komt uit met V. U legt klein in dummy, en duikt ook B. Noord wint de 3e schoppenronde met 
de A, en speelt H na. 
Wie heeft H? 
Wie heeft V? 
Hoe speelt u? 
 
Na de V-start van Zuid kun je alle overige plaatjes bij Noord plaatsen. Dan ben je er echter nog 
niet. De kunst is om zowel H als V eruit te snijden. Daartoe moet je beginnen met B, voor de V 
en H van O. Vervolgens speel je een  naar de 9. Dan een  naar de V, en  naar de A, en een  
naar de B. 
 
 
 
10 O / Allen 
  H      W  N  O  Z 
  HV1097      pas pas 
  A87     pas 1 1 2 
V75  AB64  B10943  pas 4 a.p. 
543 A 
VB10932   54    
8  A862  V9752      

B862      
  H6      
  H103      
 
Oost komt uit met B. U wint met de H, en speelt troef. Oost pakt A en speelt  door. Op de 2e en 
3e troefronde ziet u Oost een  en een  weggooien. 
Wat nu? 
 
Je hebt al aardig zicht op Oost verdeling. Hij heeft 1 , en zal voor zijn volgbod wel 5 ’s hebben. 
Om nog meer te weten te komen moet je na het troeftrekken AH en  getroefd spelen. Op dit spel 
zie je Oost in de 3e ronde niet bekennen. Hij is nu gemarkeerd met een 5-1-2-5 verdeling. Dat maakt 
de aanpak van de -kleur evident: A en  naar de 10. 
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11  Z / Niemand 
  6542      W   N   O   Z 
  V4    Westra  Leufkens 
  HB986        2S 
  97     5K  pas  6H! a.p. 
10   H3 
-   AHB109763 
V52   A107 
AHVB86542  - 
  AVB987 
  852 
  43 
  103 
 
Nederland-USA, WK 1993. Aan de andere tafel paste de Amerikaanse oost op 5K. Enri zag niets in dat 
contract, mede omdat er dan door zijn SH3 heen gestart zou worden. Tegen 6H kwam zuid uit met SA. 
Na het zien van de dummy en het afsignaal van noord taxeerde zuid de leider op SH en RA. Zuid wilde 
de communicatie in klaveren verbreken voordat de leider de troeven had kunnen trekken en speelde 
daarom in slag twee K10 na. Expert tegenspel, maar niet op dit spel! 
 
 
 
12. W / NZ 
  H4      W   N   O   Z 
  74    Westra  Leufkens 
  B7     2K 2S pas 5SA 
  AVB9853     pas  7K  pas  7S  
1086   A9753   pas 7SA  dbl  a.p. 
653   V98 
106542  V 
H6   10742 
  VB2 
  AHB102 
  AH983 
  - 
 
Nederland-USA, 1993. Met nog vijf spellen te gaan stond Nederland achter met 171-178. Ons derde 
paar Piet Jansen en Jan Westerhof, zat in de ramazaal en had gezien dat er nog wat slechte spellen 
kwamen. Ze hadden onze tegenstanders al gefeliciteerd!  
Toen kwam dit historische spel. Berry's 2K opening was de random preempt: 0-5 punten met elke 
verdeling.  
Weichsel bestudeerde de afgesproken verdediging die door hun coach op papier was gezet. Zijn 2S 
bod toonde een lange klaverkleur (transfer overcalls). Aan de andere kant van het scherm kon Bobby 
Levin deze afspraak niet vinden op het vel papier dat naast hem lag. Levin veronderstelde dat maat 
schoppens had en vroeg met 5SA naar twee tophonneurs in troef voor groot slem. Weichsel gaf met 
7K twee tophonneurs in klaveren aan. Pas nadat Weichsel 7S naar 7SA had gecorrigeerd bemerkte 
Levin zijn blunder. Het contract ging drie down: +800. 


