
Russisch spreekwoord 
  
 
 
'De slechte speler probeert altijd bij bridge en robberbridge z'n verlies 
terug te winnen en verliest daardoor nog meer. Daar kun Je de klok bijna 
op gelijk zetten.  
 
Dat doet me denken aan het Russische spreekwoord 'De vader slaat z'n 
zoon'. Niet omdat hij heeft verloren, maar omdat hij z'n verlies probeerde 
terug te winnen.' 
  
Dat spreekwoord is voor Prinsen een handige tip bij wedstrijden ge-
weest. Zelf had hij aan het begin van de jaren tachtig de nodige tips voor 
dames uit Halfweg (een dorpje dat ook letterlijk halverwege is gesitueerd 
tussen Amsterdam en Haarlem). Gedurende twee jaar was hij bridge-
docent. Leuk voor even, maar geen tweede keer meer. 'Steeds maar 
weer die uitleg over bijvoorbeeld 'honneur op honneur'. Ik heb bewon-
dering voor topspelers die aan beginners lesgeven. M'n vrouw heeft nu 
trouwens les van Jet Pasman (captain van het Nederlands damesteam 
en echtgenote van Chris Niemeijer, red.) op de Volksuniversiteit.' 
  
Onlangs moest Prinsen voor z'n vrouw invallen op de Volksuniversiteit. 
 
'Ik zat in drie sans atout, maar toen de dummy openging zag ik dat vier 
schoppen beter was geweest. Het gaat niet zozeer om het spel, maar 
meer om het gedrag van de mevrouw links van mij. In de dummy lag 
klaveren aas, heer, boer en een kleintje en ik had twee kleintjes. Ik had 
uitgerekend dat mevrouw links een heleboel klavertjes had. Dus ik speel 
een kleine klaveren en mevrouw gaat in de denkkamer. Ze speelt uit-
eindelijk een kleine klaveren. Ik speel later weer een kleine klaveren uit 
de hand en mevrouw gaat weer héél lang nadenken en speelt weer een 
kleintje. Ik denk: Vooruit, ik leg de boer. Komt rechts de vrouw waarna ik 
down ging. Ik zei nog tegen haar: "Mevrouw, u denkt wel erg lang na." Ze 
zei: "Meneer, ik heb helemaal niet nagedacht."  
 
Ze had gelijk, ze reageerde steeds heel paniekerig. Ze wist absoluut niet 
wat er gebeurd was, ze wist ook niet dat ik down was. Ja, misschien 
kwam het omdat ze tegen Joost Prinsen moest spelen. 
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