
Redden oÍ niet redden, dqr wos
in de lqctste zitting een belcng-
rijke vroog: op spel 6 bijvoor-
beeld:
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Na tweemool pcs opende west
kwetsbacr tegen niet I SÁ (15-
l7). Doet u iets met deze
kqcrten?
Kelsey 2r$ werd er tegên ons
geboden en na 3c?r door oost
kwam zuid met een terecht 5*-
bod. 49 voor OW bieek echter
onmaakbcar en 5r?e ging ge-
doubleerd viiÍ down nq troeÍuit-
komst.
Ook Bep Bieshacr liep regen
ons tegen een zeer onÍortuinlij-
ke nul con met deze zuid-
kqqrten:
lHB6s2 9s +H 1083 .?.1043.
Na tweemaal pqs opende oosr
mêt 2.?. (Íorcing). Dóet u niet-
kwetsbqqr nog iets met deze
hcnd? 2à is een crlleszins ver-
ontwoord bod. No tweemsql
pos kwom oost opnieuw, nu
met doublet (20-22 pt./SÀ-verde-
ling) en ingelcten door west.
Ook hier: 3 SÁ kon net niet ge-
maokt worden en 2f ging net
ééntje down. Dit wqs het spel:

Meestal ging 4(2 oÍ 3 SÀ eén (14
keer) oÍ twee down (5 keer) van
de 34 keer in de A-klasse.
Ook in het volgende spel was
de vrocg redden of niet:
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707o score in de eerste en een 65% score in de tweede zittino.
Dit hoge oqnvqng'stempo hcd toch te veel vcn hun krqchte;l
gevergd en de mqn met de hqmer zorgde bij het ingocn vcrn
de laqtste ronde voor een peloton kcnÀhebbers. Uiteinaetilk
bleken de eerste, derde, zèvende, elÍde en dertiende plcqts
voor Àlkmoarse pdren weggelegd (wccrbij Àlkmcqr ieer
ruim is geïnterpreteerd). De uitslcg van de A-, B-, en C-
groepen volgen qqn het einde. En dqn nu de spellen:

B.Iincrle
I Pijpers-Ros 3774 (60,48%)
2 mw. Krqckmqn-Kuin

3768 (60,38%)
3 mw. Bcuwman-de Roos

3592 (57,56%)
(gemiddelde 3120)

G.lincle
I PÍeiÍÍer-Tjhie 4321 (58,71%)
2 Netscher-Netscher

4295 (58,35%)
3 ds. Roozen-Kuyt 4279 (58,14%)

@emiddelde 3680)

Nq oost ll; zuid doublet; west
4f zitten NZ in een lastiq por-
ket. Jqop Kokkes bood 4 SÁ voor
de lcge kleuren en Kees Mulder
mocht 5rlr gedoubieerd spelen.
Dat is altijd één oÍ twee down ql
ncor gelcng 9A door de leider
wordt getoxeerd" OW kunnen
4l evenwel niet msken ols
zuid op tijd het ruitenintroever-
tje mog mcken. Toch werd 4f
nog een Ílink qantcl keren ge-
mqakt. De NZ-top wcs voor het
pccr dct 59 bood en gedou-
bleerd mocht mcken. Bij ncdere
onclyse blijkt dot 59 bijzonder
moeilijk down is te spelen ols
de leider de klaverenkleur qoed
tqxeert, wqnt de troeÍkleu-r zit
gebeiteld.
In het .lactste redspel wos de
Deslrsslng ocn noord:
192 9865 +109 o?.HV 10643.
Met niemand kwetsbcor pcste
noord meestql; oost pos; zuid
19; west il; noordi 2.?. Iijkt
het enig mogelijke; oost 3l;
zuid 4r?r; west 4à; noord? Te_
recht werd gepqst en qon zuid
de beslissing overgeloten. Zuid
doubleerde 41. Moet noord noq
5.t bieden oÍ possen? Het spe--
len wcs niet zo'n probleem:
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Zowel 4ó ols Sefr gact vliegend
over tcrÍel. Gelukkig voor ons
pcste noord in de bovenstqon-
de situatie. 5r?r gedoubleerd
contrqct wqs de NZ-top en 4f
gedoubleerd controct-de (qe-
deelde) OïV-top.

Eindstcrnd A.Íinale
I Hendriks-Oskom

3214 (60,87%)
2 Àbrcm-KirchholÍ

31r4 (58,98%)
3 Mons-v. d. Zee 2990 (55,63%)
4 Janqen-Loqn 2983 (56,50%)
5 van Besouw-Loas

29s9 (56,04%)
6 Kokkes-Mulder 2952 (55,91%)
7 Krijgsmcn-Meys 2899 (54,90%)
8 Hoogenkamp-de Ruiter

2892 (s4,77%)
(gemiddelde 2640)

Op dit spel werd het toernooi
beslist:
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OW: lVesterhoÍ-Laan
NZ: Mriller-Forwig

West Noord Oost ZuidI9 pas 2Q 2epos pos 39 pas
pas.. 3t pas 4e
doublet pcs pss pas

Op het eerste gezicht heeÍt zuid
5 verliezers:2 schoppens, I rrri-
ten en 2 kloveren. Nqdct west
met een kleine harten wqs cÍe-
stqrt, die zuid liet doorlop-en
nocr de vrouw, onthulde troeÍ-
qas het zitsel. Mqar ols je zo
ogressieÍ biedt moet je de moed
niet te snel lqten zqkken. De lei-
der ging er tweemcrql met klq-
veÍen uit, gooide op 9A een
rulrle weg en nc een paar ge-
troeÍde hcrtjes en een ingetroeÍ-
de klqver wqs de volgende Íi-
guur ontstqqn:
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Zuid aqn slcg speelt klqver uit
de hqnd en west is mqchteloos.
Twee zeker lijkende troeÍslcgen
ziin gereduceerd tot één.
Àcn de crndere taÍel werd een
schoppendeelscore gespeeld
en deze 12 IMP's winst wqs vol-
doende vooÍ teqm Miiller om de
winst veilig te stelien.
Met ncme dqnk zii de sponsors
DE BRIDGESCHOOL, MÁSCOT-
TE en csÍé DE EVENÀÀR be-
droeg het prijzengeld 80% van
het inleggeid. Orgcnisctor
Kees Verkqde, wedstrijdleiders
Frits Wolda en Hcrry Verkcde
evenois computeïmcÍn Roy
Mocloine Pont hadden hun
zockles primc voor elkocr zodat
de in de cankondiging gebruik-
te slogcn 'gezelligheid nccrst
kwaliteit' ruimschoots werd
wccrgemookt.

Uitslag:
I Mriller
2 WesterhoÍ
3 Driiver

Het EGBC-
Bridgeschooltoernooi
fust v. d. Kcrm

Het sterkst bezette noordelijke toernooi is cl jcren het
EGBC-viertallentoernooi, wqcrcrqn dit iccrr 42 viertallen
meededen. Dit toernooi is ook qantrekkeliik voor de wcÍt
mindere goden, cctngezien een belqngÍijkdeel van het prij-
zengeld is gereserveerd voor tecms vcn hooÍdklcsse en la-
ger nivecru. Chqrmqnt zijn ook de extra pÍiizen zoqls de
weerstcrndspunten-prijs voor het team met de meeste weer-
stcndspunten dqt buiten de prijzen vqlt, en de runners-up
priis voor het teqm dat de lqctste twee ronden het meesté
qqntal plcctsen stijgt.
Opvcllend was dit jccr de deelname van het 'STÀRT TOT
FINISH'-tecm. Cees Sint, Chris Niemeiier en eniqe docen-
ten vcrn de BRIDGESCHOOL speelden het systee-m zoqls dat
in de bekende boekjes beschreven wordt. Ze eindigden op
de elfde plaqts. Verrassende winnccr dit jocrr tecm Mriltèr,
een Duits jeugdtecm uit Hamburg. De lcatste ronde moes-
ten de winnacrs tegen nr. 2 WesterhoÍ spelen.
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