Leo Hellemans

Starttornooi:
een hoogdag voor beginners
Zondag 7 juni jl. was een hoogdag voor beginnende bridgers. 28
eerste jaars en 12 tweede jaars paren waren afgezakt naar de Zaal
Olympia (wat een passende naam) in Beveren om er hun eerste of
tweede grote tornooi buitenshuis af te werken.
Buiten de vertrouwde sfeer van hun eigen club gingen ze de strijd aan met beginnende
bridgers uit andere clubs. Bij de inschrijving ging het er nog wel wat zenuwachtig aan toe.
Maar eens ze aan tafel zaten, vlogen ze er in alsof ze al jaren hadden gebridged. Ze
preëmpten erop los, gingen in de clinch met Blackwood en Stayman – mag dat al met 7
punten? – nu ja, niemand maakt zich toch druk om één puntje minder of meer? En Jacoby
mag dan wel ettelijke keren figuurlijk vermoord zijn, de gezellige sfeer was nooit stuk te
krijgen. Het was dan ook een feestdag niet alleen voor de Docentencommissie maar vooral
voor de docenten van de respectievelijke clubs. Zij alleen weten hoeveel moeite het kost
om beginnende bridgers de eerste beginselen van correct bieden en speeltechniek bij te
brengen.
Het Starttornooi is dan ook een eerste ideale gelegenheid waar hun pupillen die net de
basiscursus achter de rug hebben, de degens kunnen kruisen met spelers uit andere clubs.
Daarnaast was er zoals trouwens elk jaar ook nog een Recreantentornooi.
De eerstejaars spelen feitelijk een open boektornooi. Zij mogen dus gebruik maken van
hun nota‘s. Voor de tweedejaars is dit niet meer toegelaten. In beide reeksen (eerste- en
tweedejaars) worden enkel de basisbiedingen van het Acolsysteem toegelaten. Dit houdt
in dat er bv. geen zwakke twee mag geboden worden en dat de conventies zich beperken
tot Stayman, Jacoby en een eenvoudige Blackwood. Waar het vooral op aankomt, is dat de
cursisten vooral leren spelen en correct bieden. De giften zijn ook vooraf klaargemaakt.
Dit brengt al genoeg kopzorgen en problemen mee.
De recreanten kunnen uiteraard elk geldig systeem en de wettelijk toegelaten conventies
in hun biedarsenaal gebruiken.
De beginners spelen 24 giften die heel wat bloed, zweet en neen, nog net geen tranen,
maar wel de nodige stress en spanningen veroorzaken. Achteraf kreeg iedereen nog een
boekje mee waarin de gespeelde giften en de nodige commentaar afgedrukt stonden. Dit
geeft de mogelijkheid om de giften achteraf met hun docent nog eens rustig te bespreken
en de kennis, waar nodig, eventueel nog wat bij te spijkeren.
De laatste jaren was dit tornooi ietwat aan het verwateren, maar dit jaar was de opkomst
meer dan bevredigend. Dit geeft moed om er mee door te gaan. Wij kunnen de afwezige
aangesloten clubs en docenten niet genoeg aanmoedigen om volgende jaren ook hun
beginners aan te zetten om aan dit tornooi deel te nemen.
Ondanks de druk van de tijdslimiet, de aanwezigheid van een officiële wedstrijdleider en
het feit dat zij er deze keer toch alleen voor stonden wil ik toch nog één zaak
benadrukken: eeern dat was de uitmuntende uitermate amicale en gezellige sfeer waarin
er gespeeld en gestreden werd. Geen enkel onvertogen woord, geen enkel dispuut of
kwalijke opmerking. Als er op dezelfde manier en in dezelfde geest in elke club zou
gespeeld worden, wordt bridgen een schoolvoorbeeld van hoe mensen met mekaar ook heel
aangenaam kunnen bridgen.
…/…

En dan kwam er de langverwachte uitslag. De winnaars van de eerstejaars behaalden zo
maar eventjes het fenomenale gemiddelde van 74,94%. Een hele dikke proficiat. De
eersten van beide beginnersreeksen kregen elk een beker. Verder was er voor elk paar een
boekje met de gespeelde giften en een attentie in de vorm van bridgeliteratuur of
bridgegadgets. Inderdaad is winnen aangenaam, maar zoals de naam van de zaal Olympia
uitstraalt en volledig in lijn met de Olympische gedachte, is deelnemen belangrijker of
minstens even belangrijk als winnen. Wij hopen iedereen volgend jaar (terug) te zien, en
ook degenen die dit jaar om diverse redenen niet konden aanwezig zijn. Slechts als alle
clubs en docenten hun schouders onder dit project (blijven) zetten, kan de bridgesport in
Vlaanderen vrij snel hoge toppen scheren.
Op de foto: docenten en winnaars:
 Links: Annie Demaret (docente BC Pieterman Leuven) en de winnaars eerste jaars:
Jelle Dehaen en Walter Van Doorn
 Midden: Marleen Daenen, voorzitter Docentencommissie
 Rechts: Dirk Degroote (docent BC Waregem) en de winnaars tweede jaars:
Benny Casteur en Luc Lampole.

