verslag van de Belgische Seniorenploeg in Bali
(door Herman De Wael)
dag 10 - woensdag 25 september 2013
Nog 48 giften te gaan in onze kwartfinale tegen Polen, en we beginnen met 41 IMPs achterstand.
De eerste set wordt weer uitgezonden op BBO, maar gezien het vroege uur (5 uur in België) zijn er niet
veel Belgische toeschouwers. Hier dan ook een blow-by-blow report:
In de open zaal spelen David Johnson en Jacques Stas (NZ) tegen Markowicz en Klukowski, in de gesloten
zaal zitten Guy Polet en Alain Kaplan (OW) tegen Kowalski en Romanski.
Spel 17: beide tafels bereiken 4[, Jacques maakt een extra overslag: 1 IMP voor België
Spel 18: Kaplan-Polet spelen 4[ en maken 12 slagen. Met [AKJ6 ]Q10 {AJ6 }K1073 tegen [10854 ]A2
{K1092 }AJ2 bieden de Polen 6[, en Klukowski vindt alle drie de vrouwen voor 13 slagen. In het hele veld
zit de helft in zes, en de helft van hen maakt het. 11 IMPs voor Polen.
Spel 19: beide 4]+1
Spel 20: De Polen zijn even de kluts kwijt. Na een 2NT voor de mineurs biedt partner 4], en geraken ze
dus in 5{X-4 voor 1100. Ook David biedt 2NT en Jacques mag 3{ spelen, helaas ongedubbeld, want hij
maakt nog zelfs een overslag. 15 IMPs gewonnen.
Spel 21: Beide tafels geraken in 3] (met een 6-5 majeur) maar Guy kiest de troeven verkeerd. 6IMPs weg.
Spel 22: beide 3NT=
Spel 23: Jacques Stas maakt een slaggetje meer in 3NT, weer een IMPje gewonnen.
Spel 24: Kaplan-Polet kunnen 3{ winnen, maar ze proberen 3NT, drie down. Stas-Johnson spelen 3[, ook
down. 5 IMPs voor Polen
Spel 25: Oost heeft een 6[ en 6{. Alain Kaplan introduceert de ruitenkleur op zeshoogte en gaat gedubbeld
twee down. Klukowski biedt 4] over 3], Wereldconventie, om de twee kleuren aan te geven. Hij mag 5{
spelen. Ook down, maar toch 9 IMPs voor Polen, dat nu 53 punten voorstaat.
Spel 26: Allebei 4]=
Spel 27: In de gesloten zaal spelen Alain en Guy 3NT=. In de open zaal introduceert Jacques een zeskaart
ruiten. Hij mag 3{ spelen, ongedubbeld. Zelfs 3 down zijn dat 6IMPs gewonnen.
Spel 28: Guy speelt 2NT, en de uitkomst is ]8. Dat was onleesbaar voor de Polen, en Guy maakt ]9 en zijn
contract. In de andere zaal zitten de Polen maar in 1NT, maar de hartenstart gaat wel goed en 1NT faalt.
Weer 5IMPs en de achterstand is terug op het niveau van vanmorgen.
Spel 29: Een monster, waarbij beide oostspelers het juist doen door 5[ niet te dubbelen, maar 6] te spelen.
De Belgen laten echter de tweede downslag liggen. 500 tegen 200 kost 7IMPs.
Spel 30: Alain opent 2}, zwak met beide majeurs, maar de Polen bieden vlot 3NT. Klukowski, met dezelfde
hand, biedt in de tweede ronde zijn schoppen, en wordt gesteund. David is nu te bang van 3NT en hij kiest
voor de 4-3 fit in 4]. In beide contracten zijn 11 slagen gemaakt dus dat is een wash.
Spel 31: [75 ]AQJ98654 {A6 }J is een 4]-volgbod voor alle spelers in dit tornooi. Het contract wordt
bovendien gemaakt.
Spel 32, beide 3{-2.
De set gaat verloren met 38-28, de achterstand is 51 IMPs. Nog 32 giften te gaan.

