
Channel Trophy 2015 te Utrecht 

Naar jaarlijkse gewoonte werd de Channel Trophy georganiseerd tijdens het weekend voor Kerstmis, dit 
jaar van 18 tot 20 december.  
 
Dat is een tornooi waarin 4 landen, Engeland, Frankrijk, Nederland en België in 3 reeksen met elkaar 
concurreren: jongeren tot 25 jaar, jongeren tot 20 jaar en meisjes tot 25 jaar. Er worden 12 segmenten 
gespeeld van elk 9 bordjes. Op vrijdagavond spelen we er 3, op zaterdag 7 en op zondag de laatste 2.  
 
Elk land organiseert het tornooi om de beurt en dit jaar was het aan Nederland dus alle begeleiders pikten 
de spelers op en reden naar Utrecht op vrijdagnamiddag.  
 
Elk Belgisch team speelde met 5 spelers, een paar en een triplet. Dat was zo door toevalligheden en uit 
praktische overwegingen. Er worden immers meer dan 100 spellen gespeeld tijdens het weekend. De 
ploegen: 
 
U26: Sam - Jorrit & Jens - Robert - Dennis, begeleid door Steve 
U21: Bruno - Antoine- Arthur & Bjorn - Kamiel, begeleid door Dominique 
Girls: Laure - Elöise - Fenna & Vanessa - Giuliana, begeleid door Wouter 
 

 
 
Een spel van onze aspiranten (U21) 
 
Onze aspiranten zijn erg onervaren en gemiddeld 15 jaar jong. De zenuwen zaten er dan ook best in 
tijdens de eerste matchen op vrijdagavond. Het begon allemaal wat los te lopen toen het volgende spel 
langs kwam. 
 
Je opent 1♠ met de volgende collectie: 
 
♠AH10764 
♥8 
♦VB84 
♣A9 
 
Je partner biedt 2ZT, mancheforcing met schoppensteun, meestal een vierkaart steun. Je hebt 
afgesproken dat 3♣ een singleton toont en je biedt dat dus, partner biedt 3♦ om te vragen welke 
singleton. Daarop kan je 3ZT bieden, singleton harten met 12-14HP.  
 
Kamiel vond echter dat deze kaart met een zesde troef en mooie punten eerder een 15+ hand waard was 



en bood 4♥: 15+HP met singleton ♥. Mooie kaartwaardering! Bjorn had 2ZT geboden met  
 
♠V93 
♥AH97 
♦AH 
♣HB52 
 
Ondanks Bjorn slechts een 3kaart troef heeft, is 2ZT veruit de makkelijkste manier om (groot) slem te 
onderzoeken met deze kaarten. Toen zijn partner Kamiel 15+HP met singleton harten had getoond, bood 
hij goed 7♠ via azenvraag. Dat contract werd na een rondje troef door Kamiel geclaimd. Gemiddeld 15 
jaar jong en slechts enkele keren samengespeeld, maar toch stond hun eerste groot slem erop! Knap 
gedaan! 
 
Positieve evolutie 
 
Hoewel onze aspiranten en ook in zekere mate onze meisjes, nog niet opgewassen waren tegen de 
ploegen van de andere landen, mogen we toch blij zijn dat er terug meer jeugd is om België te 
vertegenwoordigen. Zo'n 5 jaar geleden waren er geen meisjes die bridge speelden in België en moesten 
we meermaals onze meisjesploeg laten vervangen door een buitenlands team. Daarmee kwam ook het 
concept van het tornooi op de helling te staan. Onze deelname in elke reeks is dus al een overwinning op 
zich, maar daar bleef het niet bij. 
 
Onze junioren hadden een slechte vrijdagavond, maar op zaterdag verloren ze geen enkele match! 
Volgend spel droeg daar toe bij. 
 
Rechts past en je opent 1♥ met volgende hand. 
 
♠V6 
♥AB10832 
♦AH106 
♣4 
 
Links past, partner 2♥, rechts 2♠. Je biedt 4♥. Links dubbelt en komt ♠7 uit. 
 
♠10985 
♥V76 
♦5 
♣AB983 
 
♠V6 
♥AB10832 
♦AH106 
♣4 
 
Rechts neemt partners uitkomst met ♠H, dan ♠A (links ♠3) en speelt schoppen. Hoe speel je? Denk even 
na. 
 
Sam zag nog een zekere hartenverliezer. Gezien het doublet van links zal ♥H immers fout zitten. Dat 
betekent dat je 2 ruitenverliezers moeten verdwijnen én dat je ♥9 niet mag verliezen. Dat is wat 
opletten want de troef zal hoogstwaarschijnlijk 4-0 zitten. Sam troefde met ♥B. 
 
Daarop gooide links een ruitje weg en Sam ging verder met ♦A, ♦H, ♦6, die laatste getroefd met ♥6. Dan 
volgde A en 8 laag getroefd met ♥2 en ♦T die ondertussen hoog geworden was (♦DB waren gevallen bij 
links). Dit is ondertussen over. 
 
♠10 
♥V7 
♦- 
♣B9 



 
♠- 
♥A1083 
♦10 
♣- 
 
Als links voortroeft, kan dummy overtroeven en blijft het verlies steeds beperkt tot 1 troefverliezer en is 
het contract gemaakt. Links dumpt echter zijn laatste klaverhonneur en dummy gooit ♣9 weg. Dan 
volg ♥3 voor ♥4 bij links. 
 
Hoogstwaarschijnlijk zit troef 4-0 en is ♥7 nu goed genoeg, maar het is onnodig. De kans op ♥9 sec bij 
rechts, neem je nu gratis mee door ♥D te spelen en dat deed Sam dan ook. Rechts volgt niet en de 
volgende slag was via ♥8 voor ♥9 van links die dan van ♥H5 mocht afspelen naar het ♥AT vork. Contract 
en 12 imps voor België. 
 
Op zondagochtend deden onze junioren dan ook mee voor het goud. Na het eerste segment, hadden ze 
goud in handen en alleen het laatste segment moest nog overleefd worden, maar dat lukte spijtig genoeg 
net niet. 
 
De tegenpartij bood 3 mindere slems waarvan eentje op snit én de troefkleur BT63 tegenover A854 
voor 1 verliezer spelen. Als één van de 3 slems had down gegaan, was het goud voor België, maar zoals 
het was, moesten onze Belgische junioren tevreden zijn met zilver. Dat is hetzelfde als vorige jaar, maar 
toen was goud wel véél verder af dan het dit jaar was. Onze junioren doen wel steeds meer mee voor 
steeds hogere podiumplaatsen wat ook weer een mooi evolutie is! 

 

# Team Gem. Totaal MP 

-6- 

20/12 

-5- 

19/12 

-4- 

19/12 

-3- 

18/12 

-2- 

18/12 

-1- 

18/12 

1 France 12,14 72,83   11,67 3,69 13,99 16,31 11,67 15,50 

2 Belgium 11,68 70,10   12,66 16,31 16,90 10,29 8,33 5,61 

3 England 9,53 57,15   8,33 15,84 3,10 9,71 15,67 4,50 

4 Netherlands 6,65 39,92   7,34 4,16 6,01 3,69 4,33 14,39 
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