
Beste bridge vrienden, 
 
Daar is dan eindelijk het spel van de week. Woensdag en donderdag waren van die zomerse dagen, dat ik 
een dag naar het strand ben geweest en donderdag naar het Elysium, en heb genoten van de zon. Vrijdag 
had ik nog een afscheidsborrel van een directe collega op het Alfrink, die met pre-pensioen ging, dus 
vandaar nu pas het “spel van de week” 
Maar voordat ik met het spel ga beginnen wil ik toch even een week terug, wat was het toch weer heerlijk 
een bridgekroegentocht te lopen en nog wel in Delft. In 5 leuke kroegen gespeeld, de Engel, de Klok, de 
Wijnhaven, de Kurk en de Gist, allemaal geweldige kroegen. In zo’n  kroeg speelde je 6 spellen, met 3 
verschillende tegenstanders. Na twee rondes werd er in het cafe waar je je toen begaf een lunch 
geserveerd. Na de eerste twee ronde stonden wij nog in de top 30, en normaal na de lunch gaan wij aan 
het bier, maar omdat wij er zo goed voorstonden, dachten wij nog één ronde met tonic. Dat hadden wij 
niet moeten doen, want die ronde was een catastrofe. Maar het was een ontzettende gezellige dag. 
 
Eind van de middag bij de uitreiking kwam ik Martin Amorison tegen, hij bridgede al een tijdje niet meer, 
en ik had hem ook al een aantal jaar niet meer gezien.  Maar door Martin ben ik begonnen met bridge. 
Tijdens mijn studietijd woonde ik in het Bagijnhof, een kraakpand, ontzettend gezellig, maar studeren kon 
je er niet. Dus ik was voor mijn studie over het algemeen te vinden in de bibliotheek van de TU. En ik had 
een vaste kroeg, cafe 28, in de Vlouw, waar ik een rekening had, en als die 100 gulden was, betaalde ik die 
weer. Maar in die kroeg zat ook altijd Martin Amorison, wij flipperden veel, maar ook risk, klaverjassen, 
toepen en hartenjagen. En Martin zei: Mart als je echt een leuk spel wilt gaan doen, moet je leren bridgen. 
Ik geloofde er niet zoveel van, dacht dat het een sport voor bejaarden was. Maar toen Dick zijn moeder 
ging leren bridgen. Zijn wij, Dick, Piet, Max en ik ook de cursus begonnen bij Jos de Wit. 
 
En ja, wij vonden het zo leuk dat risken en al die andere spellen niet meer gespeeld werden alleen maar 
bridge. 
En het spelletje speel ik dus nu al 34 jaar, en nog steeds met plezier. 
Dit even voor de cursisten, fijn dat jullie ook de cursus zijn gaan doen en ga ook eens een 
bridgekroegentocht lopen. Ik liep er voor de Corona, vaak 5 of 6 per jaar. Antwerpen, Den Bosch, Delft, 
Maastricht, Tilburg en Hillergersberg.  
 
Hier een foto van onze laatste bridge kroegentocht, in Den Bosch vlak voor de Corona uitbraak 

 
 
Hier met Dick, Piet en Jos. 
 



Wat het belangrijkste is bij bridge, dat je een goede partner hebt, die je vertrouwt, en dat je toch ook een 
beetje verschillende speelstijlen hebt. 
Ik bridge nu al weer vele jaren met Max, en Max is zo houvast als een huis. Ik ben van nature nogal 
optimistisch, ik zie snel kansen, en Max is de realist, die die kansen dan weer tempert, en vaak ook met 
succes. 
In 2008 kwam Jos de Wit naar mij toe, dat hij nog een partner zocht om een avond mee te bridgen. Ik wilde 
niet door weeks, en zo zijn wij bij de BOV in Berkel beland. Maar omdat Jos van nature ook vaak kansen 
ziet, zaten wij de eerste twee maanden vaak te hoog met biedingen, en gaven elkaar de schuld, waarom 
we weer te hoog geboden hadden. Ik heb 8 jaar met Jos gebridged, ook twee of 3 keer daar clubkampioen 
geworden, maar wij zijn beide meer realistischer geworden, dan dat wij te optimistisch waren. Bij Max blijf 
ik optimistisch maar Max zorgt voor het evenwicht. En dan kom ik nu bij het eerste spel. Waar blijkt dat 
partnership belangrijk is. 
 
Ik wil spel 15 behandelen, niet omdat het speltechnisch zo interessant is, maar waarom partnership zo 
belangrijk is. Dit spel speelden we tegen Peer en Jacqueline.  Twee behoudende spelers haha, en dat zie je 
in dit spel. Wij zijn noord – zuid, en Peer en Jacqueline, oost – west. 

 
Jacqueline opent met West 1 Ru, gevolgd door een pas, en Peer die 10 punten heeft en een verdeelde 
kaart, verkoopt die tien punten als 1 sa, (6 t/m 9 punten) waarop Jacqueline, past. Het resultaat is 1 sa + 3. 
Dit zou bij ons niet gebeurd zijn. Ik had die 10 punten, met ook een paar tienen erbij en negens heel anders 
gewaardeerd, of als ik West geweest had, had ik na die 1sa nog wel wat geboden met 15 punten. En dan 
was Max wel naar 3 sa gegaan. 

  
 



Dus een kleine conclusie van bovenstaande, vertrouw je partner, maar zorg ervoor dat je niet allebei te 
behoudend bent, of dat je beide te optimistisch bent en almaar kansen ziet. 
 
Ik kan nog wel een spel gaan bespreken, maar dat wordt elke week al gedaan, deze keer ging het er dus 
over waarom bridge zo’n leuk spel is, en waarom een partner zo belangrijk is 
 
Als laatste nog een foto  

 
 
Dick, Piet Max en ik, bij elkaar al bijna 250 jaar oud, Bij elkaar al 170 jaar vrienden, en bij elkaar als meer 
dan 120 jaar bridge ervaring. 
 
Fijn weekend, Martin 
 


