verslag van de Belgische Seniorenploeg in Bali
(door Herman De Wael)
dag 10 - woensdag 25 september 2013
Nog 32 giften te gaan in onze kwartfinale tegen Polen, en we beginnen met 51 IMPs achterstand.
Ook deze set wordt uitgezonden op BBO, en voor de mensen die moeten werken, dit is wat er gebeurde:
In de open zaal spelen David Johnson en Jacques Stas (NZ) tegen Russyan en Lasocki, in de gesloten zaal
zitten Fara Bigdeli en Philippe Coenraets (OW) tegen Kowalski en Romanski.
Spel 1: Oost opent 1NT en David en Jacques komen niet tussen. één down. In de andere zaal wordt er wel
heropend en de Polen spelen en maken 2[. 2 IMPS voor Polen.
Spel 2: Oost heeft [AKJ106532 ]AJ2 {2 }A. In Polen is dat een 1}-opening, die echter niet sterk moet
zijn. Nadat Stas-Johnson beide tussenbieden springt deze hand naar 4[, waar hij 2 overslagen maakt.
Philippe opent de hand met 2}, maar geraakt ook niet verder dan 4[. Fara kan ook niet weten dat [Q84
en een singleton harten precies is wat nodig is voor slem.
Spel 3: 3NT-1 voor de Belgen, 4]= voor Polen, -10.
Spel 4: Weerom blijven de Polen steken in 3{ terwijl de Belgen 3NT gokken. En weerom is de Poolse keuze
de juiste. Weer 7 IMPs voor Polen.
Spel 5: In beide zalen spelen de Polen op driehoogte, en beide contracten gaan down, onder meer dank zij
een goedgekozen entame van Fara. 4 IMPs terug.
Spel 6: Jacques en Jacek spelen allebei 1], maar Philippe en Fara vinden de goede verdediging. Weer 4 voor
ons.
Spel 7: Jacques mag 2] spelen in de ene zaal (+2), Fara biedt nog 2[ in de andere. Dat kan down, maar Fara
krijgt een slagje cadeau, dus de winst is zelfs 7 IMPs.
Spel 8: De Polen spelen 3NT en er gaat een Belgische Aas “naar ’t stort”. Philippe speelt 3NT en maakt
juist. 3 IMPs voor de tegenstanders.
Spel 9: Noord heeft 20 punten en zuid 4. David Johnson speelt sterke klaveren en dus kan hij stoppen in
1NT, goed want hij maakt 8 slagen. De Polen zitten in 3NT. Dat kan gemaakt worden, maar zelfs een exWereldkampioen kan niet alles juist doen. 5 IMPs voor België en het verschil is nu 50, met nog 23 giften te
spelen.
Spel 10: De Belgen spelen 2[-2, de Polen zitten in 3]. Helaas gemaakt. 8 IMPS voor Polen.
Ik moet een Appeal gaan bijwonen. Indonesië en Duitsland staan ongeveer gelijk dus moet het appeal
behandeld worden voor de laatste zitting begint.
Er zijn nog twee overslagen in het voordeel van Polen zodat deze zitting eindigt op 31-23. De totale
achterstand is 59 punten.
Er zijn nog 16 spellen te gaan - het is nog altijd mogelijk, maar het zal dan toch wel een mirakel genoemd
worden.
En er is geen mirakel geschied. De laatste sessie gaat verloren met 35-21. En de totale eindstand wordt dus
236-163. Alhoewel we nooit weggespeeld werden, wint Polen toch 5 van de 6 stanzas (en de wedstrijd
tijdens de round-robin).
Toch een mooie prestatie van onze ploeg : David Johnson, Jacques Stas, Alain Kaplan, Guy Polet, Philippe
Coenraets en Fara Bigdeli.

