
Niet nu lief, ik zit midden in een spel 

 

 
Op woensdag 31 januari overleed Terence Reese in Hove, een 
plaatsje 60 km ten zuiden van Londen. Op zesjarige leeftijd leerde 
hij bridge en zijn hele leven stond in het teken van het spel.... 
 
 
Reese was bridgeschrijver avant la lettre. Vanaf het eind van de jaren 
dertig publiceerde hij met grote regelmaat. Naast artikelen in tijdschriften 
en rubrieken in de Observer en de Evening News was hij auteur of co-
auteur van 83 bridgeboeken. Reese on Play en de Expert Game 
behoren tot de klassieken in de bridgeliteratuur. 
 
Twaalf jaar lang was Reese gastheer bij de BBC in een radioprogramma 
over bridge en van 1955 tot 1962 was hij hoofdredacteur van het 
tijdschrift de British Bridge World. 
 
In de zomer van 1965 werd bridge wereldnieuws. Krantenkoppen in de 
hele wereld stonden vol met het Buenos Aires Bridge Scandal. De 
berichtgeving was allesbehalve gunstig voor bridge. Het betrof 
beschuldigingen, van Amerikaanse kant, dat Shapiro-Reese tijdens het 
WK in Buenos Aires gebruik zouden hebben gemaakt van illegale 
methodes. In het daarop volgende, negentien maanden durende, 
onderzoek door een Britse commissie van experts werden deze 
beschuldigingen naar het rijk der fabelen verwezen. Toch accepteerde 
de Wereld Bridge Federatie dit oordeel niet. Groot-Brittannië trok zich 
daarop terug voor de Olympiade in 1968 en Reese-Shapiro speelden 
nooit meer in internationale competities. 
 
In Story of an Accusation beschreef Reese deze affaire. Hij wilde er best 
over praten. Tijdens een etentje gedurende het EK 1987 in Brighton 
sprak hij met enig onverholen sarcasme: 'Waarom zouden Shapiro en ik, 
de beste spelers van dat moment vals spelen op een moment dat we 
alles wonnen dat er te winnen viel?' 
 
Altijd was Reese bezig om het spel te analyseren en verder uit te diepen. 
Veel topspelers hebben bij hun ontwikkeling baat gehad van de manier 
waarop Reese over bridge schreef. De logische aanpak van bieden en 
spelen stond primair. Vooral zijn boeken waarin hij hand in hand met de 
lezer problemen oplost zijn een uitstekende hulp voor elke bridger die 
zich wil verbeteren. 



Bridge bleef zijn lust en zijn leven en heel lang bleef Reese vrijgezel. In 
1969 vroeg hij de hand van Alwyn Sherrington. Op het laatste moment 
werd de aanstaande mevrouw Reese door een vriendin ervan overtuigd 
af te zien van de bruiloft. Zij belde Reese, die van de robberbridge-tafel 
weggeroepen moest worden, om hem op de hoogte stellen van haar 
twijfels omtrent hun huwelijk. 'Niet nu, lief, ik zit midden in een spel.' In 
1970 trouwde het paar toch en mevrouw Reese overleefde haar 
echtgenoot. 
 
Juist bij het spelen van robberbridge slaagde Reese erin zijn enorme 
technische vaardigheden te koppelen aan sterke psychologische 
staaltjes. 
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Reese, een veelschrijvende topspeler 

 

 
Zelfs bridgers die niet frequent in de theorie neuzen, kennen het 
werk van Terence Reese. De Engelsman (1913-1996) was een 
veelschrijver en publiceerde een indrukwekkende reeks excellente 
leerboeken.... 
 
In 1965 kwam het paar in opspraak toen het tijdens het WK van vals spel 
werd beschuldigd (Scandal in Buenos Aires). Door middel van 
vingersignalen zouden zij het aantal harten hebben uitgeseind, belang-
wekkende informatie in het door dit paar gebruikte Crazy Diamond 
systeem. Het fijne van deze kwestie is nooit duidelijk aan de oppervlakte 
gekomen; een Engelse rechter sprak het paar vrij, maar veel later zou 
Reese het zelf weer hebben toegegeven, iets wat pas na het overlijden 
van alle betrokkenen openbaar mocht worden gemaakt. 
  
Schrijven over bridge kon Reese als geen ander. Develop your bridge 
judgement (ook bekend als Bidding a bridgehand) en de Expert Game 
(Master play in contract bridge) behoren tot de klassiekers in de 
bridgeliteratuur. Komisch, soms hilarisch, maar toch ook met veel 
bridgewaarheden zijn de verhalen over de belevenissen van de 
bridgende en ruziënde monniken in het St. Titus klooster. 
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