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Zelf bridgen in…
DE VERENIGDE
STATEN

Door een toevallige samenloop van omstandigheden kreeg ik
afgelopen juli de kans om mee te doen aan de Summer National (zie
kader) in Chicago. Ik ontving een uitnodiging voor deelname aan de
Fall National in Denver, Colorado.

J

annes van ’t Oever (39)
heeft een aantal jaren in de
Verenigde Staten gewerkt
en speelde regelmatig
mee in de Nationals. Hij waarschuwt
voor typisch Amerikaanse systeem- en
alerteerregels. Zo is bijvoorbeeld de Multi
2♦-opening meestal niet toegestaan.
In de open toernooien wel, maar daar
moet je zelf een verdediging op papier
aanleveren voor de tegenstanders.

In het vliegtuig kom ik de Nederlandse
topspeler Jan Jansma tegen, die ook in
mijn hotel blijkt te logeren. Het is een
kleine wereld.
De eerste zaterdag is de sfeer opgewonden in de stad, want de Denver
Broncos spelen thuis tegen een van de
beste American Football teams. Iedereen gaat hier in het oranje tenue van
de Broncos gehuld. Terwijl het sneeuwt,
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weten ze de wedstrijd van de New
England Patriots te winnen. Alle zenders
blijven de hele week door beelden van
deze historische zege vertonen.
Het leuke aan de Nationals is dat je er op
elk niveau kunt spelen. Er zijn speciale
beginnerstoernooien, maar ook open
toernooien waar iedereen aan mee kan
doen. Je loopt dan zomaar de kans tegen
een wereldkampioen te spelen. Zo speelde ikzelf in Chicago bijvoorbeeld in een
zijtoernooi in een zijzaal zomaar opeens
een viertallenwedstrijd tegen een team
met Garozzo in de gelederen. Bijzonder
is ook dat de belangrijkste kampioenschappen open inschrijving hebben. Het
is alsof iedereen kan inschrijven voor de
Meesterklasse viertallen.
Jannes vertelt dat hij onder anderen
tegen Bocchi en Hamman heeft gespeeld. Eén van zijn favoriete herinne-

ringen is een hele dag (60 spellen) een
knock-outwedstrijd in het hoofdtoernooi tegen team Diamond met allerlei
wereldkampioenen. Zijn team verloor
met ongeveer 180 IMPs verschil, een
straatlengte, maar de ervaring was
geweldig.

Toeristen
Er doen bridgers uit bijna alle landen van
de wereld mee. Topspelers maar ook
clubspelers en toeristen. Wie toevallig
een vakantie in de Verenigde Staten gepland heeft, kan gewoon een aantal dagen meespelen. Colorado is een bekend
skigebied, en verschillende Nederlandse
deelnemers trekken een dagje (of twee)
de bergen in.
In Denver zijn bij de verschillende parentoernooien geen Nederlandse successen
te noteren. Dan is het eindelijk tijd voor
het hoofdtoernooi. De Reisinger Board-
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Van links naar rechts: Bas Drijver, Dan Zagorin (VS), Peter Bertheau (Zweden) en Sjoert Brink.

WAT MOET U WETEN?
•

•
•

•

•

De belangrijkste kampioenschappen in de Verenigde Staten worden
gespeeld tijdens de zogenaamde Nationals. Dit zijn drie toernooien van
ongeveer anderhalve week die jaarlijks in verschillende steden worden
gespeeld.
Board-a-match (BAM) is een scoremethode voor viertallen waarin met elk
spel 1 punt te verdienen is. U scoort 1,1/2 of 0 op ieder spel.
De meeste toernooien zijn meerdaags, maar elke dag valt ongeveer de
helft af. Wie uitgeschakeld wordt, begint de volgende dag gewoon weer
aan een nieuw toernooi.
Bij de Denver Fall Nationals werd uiteindelijk aan 9.058 tafels gespeeld.
Dat is nog een laag aantal, meestal wordt minstens 10.000 gehaald. In de
zomer is de opkomst anderhalf keer zo hoog.
Toernooien in de Verenigde Staten kennen geen prijzengeld. Inschrijfgelden
zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Franse zomerfestivals.

Voor nadere informatie over spelen in de Verenigde Staten, zie www.acbl.org

a-Match (zie kader) Teams begint op de
laatste vrijdag. Omdat het veld zo sterk
is en de BAM-scoretelling sommigen
afschrikt, doen er slechts 48 teams mee.
Ook mijn eigen teamgenoten geven de
voorkeur aan het ‘gewone’ viertallentoernooi dat tegelijkertijd begint. Daaraan
doen negentig teams mee. We plaatsen
ons voor de halve finale en finale (zie
kader), waarin we uiteindelijk achtste
worden. Weinig mis mee, maar het veld is
toch gemiddeld wel wat zwakker dan in
de Reisinger.
Twee Nederlanders plaatsen zich voor de
finale van de Reisinger. Sjoert Brink en
Bas Drijver doen met hun teamgenoten
Peter Bertheau (Zweden) en Dan Zagorin
(VS) lang mee voor de prijzen. Dit is het
eerste spel van de laatste ronde:
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Winnende team Reisinger BAM: team Vainikonis.

N/OW

♠–
♥ A 10 8 5 3
♦ V B 10 7 4
♣ B 10 6

UITSLAG REISINGER BAM TEAMS 2015
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♠6
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♦ A H 8 2		
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Vainikonis-Olanski, Gierulski-Skrzypczak, Pachtmann-Zatorski
Gordon-Radjadhyaksha, Berkowitz-Sontag, Pszczola-Rosenberg
Becker-Strul, Coren-Kamil, Elahmady-Sadek
Bertheau-Zagorin, Brink-Drijver

Sjoert Brink heeft ongeveer vier slagen
en doubleert dus 4♠. Hij start met ♦A en
ziet zijn partner ♦5 (laag-hoog is even)
bijspelen. Hij kan lezen dat partner maximaal een doubleton ruiten heeft en raapt
dus ook ♦H op. Helaas bekent Drijver nog,
anders was een ruitenintroever al snel de
downslag geworden. Omdat Brink weet

ZELF EEN NATIONAL SPELEN?
Dat kan. De agenda voor 2016:
10-20/3
21-31/7
24/11-4/12

Reno, Nevada
Washington D.C.
Orlando, Florida

Spring National
Summer National
Fall National

34,04
33,65
29,96
29,27

dat zijn partner voor de kwetsbare preëmpt een zevenkaart klaver hoort te hebben, kan hij de renonce in zuid uittekenen.
In klaver zit dus geen toekomst. Hij speelt
harten na en de leider moet die wel laten
lopen. Oost wint ♥H. Eén down, goed voor
1-0 winst op het spel. De andere spellen
van de laatste rondes gaan echter niet zo
best en team Bertheau zakt van plaats
drie naar plaats vier.
In de laatste ronde spelen ook de nummers één en twee tegen elkaar. Door op
bovenstaand spel 4♠ gedoubleerd down
te spelen, neemt team Vainikonis de leiding over. Twee spellen later hebben ze
de Reisinger gewonnen met iets minder
dan een half spel voorsprong.
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