
Portrait of Oswald Jacoby 
Famous Backgammon and Bridge Player 

 
Oswald Jacoby uit Dallas, Texas, bridge columnist. Een van de grootste 
spelers aller tijden. Behaalde zijn eerste internationale resultaten als partner 
van Sidney Lenz in de beroemde Culbertson-Lenz Match. 
 
Jacoby was een van de eersten om diverse innoverende bridge bied tech-
nieken uit te proberen, zoals Forcing 2NT, Jacoby Transfer Bids en Weak 
Jump Overcalls. Zijn vernieuwde ideeën omvatten verder ontwikkeling van 
Gerber en Blackwood en in het bijzonder het toepassen van 2SA en 3SA ant-
woorden. Zijn laatste vernieuwing was het gebruik van Two-Way Stayman in 
combinatie met Jacoby Transfer na een 2SA opening en na 2-iets-2NT. Hij 
schreef  onder  andere “The Four Aces System , What‟s New in Bridge, Win at 
Bridge with Oswald Jacoby, Win at Bridge with Jacoby Modern, The Back-
gammon Book (met John Crawford)”. 
 
Hij schreef tevens veel boeken over wiskunde, gokken, poker en andere kaart-
spellen, inclusief twee bestsellers over Canasta.[ Canasta is een kaartspel, 
waarbij minimaal 2 spelers nodig zijn. Wanneer het spel door 4 spelers wordt 
gespeeld dan spelen de 2 personen tegenover elkaar samen.] 
 
Na de Culbertson-Lenz match was Jacoby twee jaar secretaris van de United 
States Bridge Association. In 1933 was hij betrokken bij de vorming van het 
oorspronkelijke „Four Aces‟ team, dat de bridge wereld enkele jaren domi-
neerde. In die tijd behaalde hij naast zijn American Bridge League overwin-
ningen 2 paren kampioenschappen en 4 team kampioenschappen USBA. 
 
Jacoby was npc van het USA team in 1969, 1970 and 1971. 
 
In 1973 won hij ook het Wereldkampioenschap Backgammon. [Backgammon 
is een bordspel voor twee spelers. Het is een van de oudste spelen die ons 
bekend zijn. De Nederlandse versie van dit spel (met iets andere regels) werd 
triktrak genoemd.] 
 
In 1950 werd Jacoby de bridge columnist voor Newspaper Enterprise Asso-
ciation, met artikelen in honderden verschillende kranten. 
 
In 1965 werd Oswald Jacoby gekozen als lid van de Amerikaanse Bridge Hall 
of Fame en twee jaar later benoemd als erelid van de ACBL. 


