Impressies van het

Starttornooi 2017
Jos Geens
Bridgedocent
Als het woord 'reikhalzend' niet bestond, hadden
ze het hiervoor uitgevonden.
Zo komen ze binnen. Curieus. Zenuwachtig.
Wat gaat dat hier worden?
Is dit wel iets voor ons?
En het was traditioneel warm weer. Goed dat alle
deuren open stonden. Inschrijven: Oei, mijn maat
is er nog niet. Ah, daar is 'm.
Welkomstwoordje. En dan het tornooi.
Oei, wat is dat voor een machine? Ah, is dàt een
bridgemate? Grappig.
Na het spel: hela! We maken in Oost-West 4 harten
en krijgen – 420! Hoe kan dat?
Ah, die 'min' is voor Noord-Zuid?? Je moet het maar
weten. Zo wordt er van alles ontdekt. Spannend.

Een zaal vol met 112 beginnende,
maar enthousiaste bridgers.

“Nee! Je kan niet openen met een Doublet! Er
is nog niks geboden!”
“Jamaar, ik heb veel punten en dekking in alle
kleuren!”
“Mag toch niet!”
“Oke dan! Spijtig.”
Origineel. Ik leer elke keer iets nieuws.
Andere tafel.
“Van waar zijn jullie? Waregem? Amai da's ver.”
Magda Vervliet en Diane De Lange
Club: Brechtse

Winnaars Starttornooi 1e jaar

Zo kabbelt het tornooi verder. Gezellig. En er
wordt flink doorgeboden.
In de dubbele coupe gespeeld (wat is dàt nu
weer?)

…/…

Geopend voor de beurt. (“oei, sorry, ik had
ook zoveel punten, ik kon niet wachten”)
“Toch wachten! Ik moet openen! Pas!
“Ist nu aan mij?”
“Ja.”
“Pas. Oh nee! Mag ik terugpakken?”
“Ja.”
Het was een gewéldig tornooi.
Een sfeer om jaloers op te zijn. Waar en
wanneer raken we die kwijt?
Blij als een kind met een 7de plaats.
Ja, volgend jaar komen we zeker terug!

Pol Panis en Didier Verdeyen
Club: Zennebridge
Winnaars Starttornooi 2e jaar

Een kroegentocht? Daar doen we aan mee.

In het midden: een dolblije
Marleen Daenen,
voorzitter van onze docentencommissie.
Zij ziet haar vele inspanningen beloond,
met samenwerking van vele Bridgedocenten
die er aan hielden om hun pupillen
te begeleiden en die zich te pletter
werkten tijdens het tornooi.

De toekomst van het bridge zag er zondag
weer een pàk rooskleuriger uit.
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