Tineke en Patrick bereiken landelijke finale gemengd dubbel paren.
Binnen de Nederlandse Bridgebond bestaat een speciale competitie voor Gemengd Dubbel Paren.
Die paren bestaan dus uit één dame en één heer.
In een weekend in maart wordt jaarlijks de titel van Nationaal Kampioen Gemengd Dubbel bevochten.
De daarvoor toegelaten 120 paren spelen op de zaterdag een halve finale met 20 rondes van 2 spellen per
ronde.
Na afloop daarvan worden de resultaten met elkaar vergeleken en wordt de uitkomst vastgesteld.
De eerste 60 paren gaan door naar de finale die aansluitend op de zondag wordt gespeeld.
Eveneens met 20 rondes van 2 spellen per ronde.
Het is duidelijk, dat je gedurende de spellen in de halve en hele finale minimaal 40 paren aan Uw speeltafel
ontmoet die allen behoren tot de absolute landelijke bridgetop.
Daarom is het meedoen aan dit toernooi op zich dan ook al heel mooi.
De finale bereiken is absoluut een prestatie van formaat.
Een spannende onderneming
Tineke en Patrick namen op zaterdag 24 maart deel aan de halve finale Gemengde Paren in bridgecentrum Den
Hommel. Ons doel was om de finale op zondag te bereiken. Vorig jaar was ons dat niet gelukt, maar we waren
vast van plan om dit jaar wel de finale te bereiken. We beseffen, dat we in de finale niet ver zouden komen,
maar we willen eens meemaken hoe het is om met schermen te spelen.
Tijdens de halve finale hebben wij o.a. gespeeld tegen de meervoudige nationale en overigens ook
wereldkampioenen Bep Vriend en Anton Maas. Dat vonden zij niet leuk, want zij hielden hieraan tegen ons
slechts een percentage van 28 % aan over.
Daarnaast droeg onder andere het volgende door ons geboden en gespeelde spel bij tot het bereiken van de
finale:

Na een 1 opening bij Tineke bemoeide West zich intensief met het biedverloop door eerst 2 en later 4 te
bieden. Dit laatste contract had ik wel willen dubbelen, maar Tineke besloot terecht haar goede klavers te
herbieden. 4 gedubbeld -3 was meer dan de manche maar zou niet veel hebben opgeleverd. In dit veld werd
6 24-maal uitgeboden.
Een fraaie score van 76% kregen we hiervoor. Voor 4 gedubbeld -3 is de beloning een gemiddelde!

Hier speelden we op de tweede dag in de finale tegen Dennis Stuurman en Karlijn Eenink, twee super aardige
tegenstanders met o.a. het volgende spel:

Voor 4 gedubbeld -2 kregen OW een schamele score van 20%. Dit gebeurde 9 maal. Drie down leverde een
gemiddelde op, maar hoe dit contract drie down moest, kon ik thuis aan de keukentafel niet vinden.
Waarschijnlijk heeft Noord de troefsnit naar de 10 genomen, waardoor er twee hartenverliezers zijn
ontstaan. Dennis, die zich erg inspant voor jeugdbridge als docent vanuit de NBB, zei troostend tegen mij: ”met
jouw hand zou ik ook passen”. Drie down kwam 11 maal voor. Een goede score voor OW is er pas als OW 3Sa
mogen spelen, maar dit favoriete contract was voor ons onbereikbaar door zijn agressieve openingsbod. Hoe
kunnen OW in 3Sa komen? Als Noord met 3 opent dan zullen ondernemende West spelers bij gebrek aan
alternatieven 3Sa bieden. Er waren 6 gelukkige OW paren die deze kans kregen en tot hun opluchting merken,
dat Noord geen entrees heeft voor zijn vrije hartens. De belangrijke azen zaten alle in Zuid.
Het mooiste moment van de finaledag is het volgende compliment van een mij onbekende tegenstander die
zei: “Mevrouw, U heeft de allergalanste partner van dit toernooi”. Patrick: die titel kan je inpakken.

