
Boris Schapiro overleden 

 

Bridge is de enige sport met een wereldkampioen van bijna negentig jaar 
oud. Is het dan inderdaad een spel voor ouderen? Volgens mij niet. Dat 
toevallig Boris Schapiro in 1998 in Lille als 89-jarige het WK senioren 
paren won, zegt meer over de taaiheid en het talent (hoewel niet meer 
aanstormend) van Schapiro dan over de denksport bridge. 
 
Boris Schapiro overleed zondag 1 december in Londen. Hij was 
inmiddels 93. Hoewel Schapiro in zijn lange bridgecarrière grote suc-
cessen boekte, is zijn naam voor alles verbonden aan het valsspel-
schandaal uit 1965. Het was een van de weinige keren dat de bridge-
sport de voorpagina's van de dagbladen haalde. Schapiro deed met zijn 
partner Terence Reese namens Groot-Brittannië mee aan de wereld-
kampioenschappen in Buenos Aires. De twee waren door een Ame-
rikaanse journalist betrapt op het geven van vingersignalen. Door op een 
bepaalde manier hun waaier vast te houden gaf het partnership het 
aantal hartens door van een hand. Na een korte procedure bevestigde 
de Wereld Bridge Federatie de beschuldigingen en moesten Reese-
Schapiro het strijdperk verlaten.  

De WBF gaf de zaak over aan de Britse bridgebond voor verdere straf-
maatregelen. Er volgde een onderzoek door een rechter met verstand 
van bridge. Na een dik jaar luidde de conclusie dat de WBF onvoldoende 
bewijs had om haar beschuldigingen hard te maken. Desondanks 
schorste de WBF het paar voor het leven, hetgeen een boze Britse 
bridgebond deed besluiten af te zien van deelname aan de Olympiade 
van 1968. Later dat jaar werd het conflict bijgelegd. De WBF beperkte de 
schorsing tot drie jaar. Reese-Schapiro zouden echter nooit meer voor 
Groot-Brittannië uitkomen en ook nooit meer samenspelen.  

Reese, die een paar geleden overleed, ontwikkelde zich tot een zeer 
succesvol schrijver van bridgeboeken en Schapiro ging na verloop van 
tijd verder werken aan zijn internationale bridgeloopbaan. Tot op de dag 
van vandaag woeden er felle discussies tussen voor- en tegenstanders 
van de aantijgingen.  

Toen ik in 1998 Schapiro sprak, was hij nog net zo geëmotioneerd als 33 
jaar eerder en verwees hij alle beschuldigingen naar de prullenbak. Na 
verloop van jaren lijkt Schapiro volledig te zijn gerehabiliteerd. Tien jaar 
geleden werd hij benoemd tot erelid van de Britse bridgebond.  



Het feestje ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag werd 
opgeluisterd met de aanwezigheid van mensen als Jaime Ortiz-Patino, 
Emeritus President van de WBF en eigenaar van de fameuze 
Valderrama golfclub, de acteur Omar (bridge, paarden en vrouwen - in 
die volgorde) Sharif en de Saoedische prins Khalid Abudullah, een 
huisvriend.  

Op 22 augustus 1909 zag Boris Schapiro het levenslicht in Riga, de 
hoofdstad van Letland. Zijn ouders behoorden tot een vermogende 
joodse familie en waren eigenaar van een paardenfokkerij. Tijdens de 
Russische Revolutie moest de familie vluchten onder achterlating van 
veel bezittingen. Schapiro herinnerde zich nog dat zijn ouders tijdens de 
barre tocht door Europa zich in leven wisten te houden door af en toe 
een edelsteen te verkopen. Diamant was het enige dat zij nog bij zich 
droegen.  

De Schapiro's bereikten Engeland waar de jonge Boris op school ging. 
Toen hij tien was kaartte hij al om geld, maar toen hij klaar was met 
school, ging hij de handel in. Zo leverde hij paarden voor de tran-
sportsector. Hij deed zaken in Europa en Afrika en kwam op die manier 
ook in contact met de Saoedi-Arabische Koninklijke familie, waarmee hij 
een vriendschappelijke band kreeg. Toen hij een jaar of veertig was 
besloot Schapiro te stoppen met werken om zich toe te leggen op zijn 
oude liefde: het kaartspel. Hij werd de bankier van een bacca-
ratsyndicaat op een of andere club in Londen. Tijdens de oorlog werkte 
hij voor de Britse Inlichtingen Dienst waar zijn talenkennis goed van pas 
kwam. 

Na de oorlog ontpopte Schapiro zich tot een uiterst succesvolle 
bridgespeler. Als lid van het Britse open team won hij vier keer het EK en 
een keer, in 1955 samen met Reese, de Bermuda Bowl. In eigen land 
behaalde Schapiro ontelbare overwinningen op toernooien en kam-
pioenschappen. Tot zijn dood was hij de bridgecorrespondent van de 
Sunday Times. De fameuze Sunday Times Invitational won hij in 1964. 
In 1970 trouwde hij met Helen. Deze Helen Schapiro is overigens niet de 
populaire zangeres uit die tijd met dezelfde naam. 
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