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"The Bridge Battle of the Century" of ook "The Battle of the Systems " 
werd ze genoemd en deze match vond plaats tussen december 1931 
en januari 1932. 
Ze was een echte mijlpaal in de geschiedenis van de ontwikkeling en 
promotie van het bridge zoals we het vandaag kennen. 
 
Foto v.l.n.r : Ely Culbertson, Sidney Lenz, Josephine en Oswald 
Jacoby.  

 

 
Gedurende de vorige 10 jaar kwamen verschillende stijlen van bieden en spelen op de voorgrond.  
Hieronder was het Culbertson-systeem zeker het voornaamste. 
Het was een zeer origineel systeem en zeer succesvol. 
 
Door dat succes ontstonden er veel rivaliteiten en vijandschappen onder de spelers die aan de top stonden 
van de bridgewereld. 
Het resulteerde in een ware bridgeoorlog zodat 12 autoriteiten zich verenigden om de dominantie van het 
Culbertson-systeem in contract-bridge te bestrijden. 
De voornaamste leider van deze "vereniging" was Sidney Lenz. 
Samen wilden ze bewijzen dat hun methode (Official System) superieur was aan het Culbertson-systeem. 
 

  

 

  

 

  

  
"The Gold Book" 

Ely Culbertson 
  

"The Official System" 

Sidney Lenz 
  

De match Culbertson-Lenz was het resultaat van een uitdaging door Culbertson aan Lenz.  
Na veel complicaties werd de match uiteindelijk toch gespeeld. 



 
Culbertson wedde voor $ 5.000 op het eindresultaat, Lenz voor $ 1.000. 
Het geld zou naar een liefdadig doel gaan, om het even wie zou winnen. 
 
Culbertson stelde de match voor als de strijd van een jong getrouwd verliefd paar (hij en zijn vrouw 
Josephine) tegen 12 jaloerse autoriteiten, het establishment, dat samenspande tegen hem. 
 
Natuurlijk werd de match ook aangekondigd als een gevecht van twee systemen.  
 

    

Ely Culbertson Josephine Culbertson Sidney Lenz Oswald Jacoby 

 
De match was het onderwerp van gesprek aan elke bridgetafel en bij elk dineetje lang voor ze begon. 
 
Ze werd gespeeld over 150 robbers en gedurende 88 ervan speelde Culbertson met zijn vrouw Josephine. 
Lenz speelde de eerste 103 robbers met Oswald Jacoby, die er de brui aan gaf wegens een dispuut over het 
spelen in een bepaalde defensieve situatie. 
De Culbertson-team won met een verschil van ongeveer 9000 punten.  
 
De eerste helft van de match vond plaats in het New Yorkse Chatham Hotel, het tweede gedeelte in het pas 

geopende Waldorf-Astoria. 
De interesse van de pers was enorm. 
De match werd gespeeld in een gloed van publiciteit zoals 
nooit eerder vertoond voor een bridgecompetitie, 
en ook nooit meer zal vertoond worden. 
De match was voorpaginanieuws over heel de wereld en 
werd wereldwijd verslagen via de radio. 
Culbertson noemde het de grootste "peep show" in de 
geschiedenis. 
 
Een boek van 438 blz., "Famous Hands of The Culbertson-
Lenz Match" werd gepubliceerd met de biedingen en de 
spelanalysen door Culberston, zijn partners en de 
hoofdscheidsrechter Lt. Gruenther. 
 

De zeer grote aandacht die aan de match werd besteed in Amerika gaf bridge een enorme populariteit ... en 
Culbertson veel dollars.  

 

 


