Deelcontract of harten slem, iedereen eindigt aan de bar bij Sem.

7e editie van de Hoogstraat Trophy heuse bridgehappening.
7 is een geluksgetal, waarschijnlijk omdat het de som is van de “heilige getallen 3 en
4”. De regenboog heeft 7 kleuren, God rustte op de 7e dag, er zijn 7 hoofzonden en
7 deugden, 7 vette jaren en een groot slem is 7♠/♥/♦/♣. Dus de 7e Hoogstraat Trophy
kon niet anders dan een gelukkige dag worden.
En inderdaad liepen er vanaf 10.00 uur honderd goed gemutste bridgers
de hoofdingang van De Hoogstraat binnen. Verwelkomt door een
warme glimlach van gastvrouw Astrid die gelukkig was met het feit dat
iedereen zo op tijd kwam.
Door naar de wedstrijdtafel voor het loopbriefje waar we tegen een
zwerm lieveheersbeestjes (om de hals, pols en vinger van Mariëtte) aan
liepen. Dat kan geen toeval zijn. Als een lieveheersbeestje op je neerstrijkt
geeft dat geluk en je mag het er niet afhalen anders gaat het geluk niet
door. Én het meest voorkomende lieveheersbeestje, de Coccinella
septempunctata, heeft 7 stippen!
En dan het bridgen zelf. 7 rondes denken, peinzen, interpreteren,
onthouden en heroverwegen. Gokken is uit den boze en in het
bridgespel zelf is het dus nooit een kwestie van geluk hebben. Zelfs
op deze 7e Hoogstraat Trophy niet.
Gelukkig was er wel gewoon om 13.00 uur de lunch
waar (toeval bestaat niet) 7 warme snacks
overbleven.

De tweede helft vloog voorbij en voor we het in de
gaten hadden waren er drankjes, hapjes en …..

…… een uitslag.
Gelukkige winnaars van de Hoogstraat Trophy 2019 zijn Yvonne Laurens
en Maria Hubar. Gefeliciteerd.
In de B-lijn wonnen Tineke Borgonjen en Fred de Kerf en in de C-lijn
dachten Anne van Vliet en Rob Molier het beste na.

De grootste winnaars zijn echter Lies Broekhuijse, Yvonne Legué, Peter Noordraven,
Tineke Beuk, Astrid Jansen, Marjo Giljam, Gerda van Rooijen, Bert Schmittmann,
Gregoor Koenders, Jan Legué en Mariëtte Vogelaar die goed wisten hoe de
honderd bridgers een gelukkige dag te bezorgen en naarmate de dag vorderde,
zelf ook steeds gelukkiger werden omdat het op rolletjes liep.
VEEL DANK voor jullie inspanningen waardoor er een gezellig, goed georganiseerd
toernooi stond met een mooie prijstafel en heerlijke hapjes.
In een vrolijke, geanimeerde sfeer en onder het genot van een drankje
en fraaie bladen met heerlijke hapjes, zette de voorzitter
bovengenoemde organisatoren in het zonnetje waarna rond 17.30 uur
de laatste gasten vertrokken.

