
Vals spelen bij Bridgen 
 
  

Volgens Prinsen nergens zo vals gespeeld als door 
mensen die niet goed kunnen bridgen. 'Alleen, ze 
hebben niet in de gaten dat ze valsspelen. 
 
M'n moeder speelde haar hele leven vals.  
 
Als ik zei: 'Moeder, u speelt vals', dan ontkende ze 
dat heftig. Als ik met één harten opende, bood ze 
één saaaans... zo van : ik heb nog wel wat, bied 
maar door. Als ze een magerder hand had, zei ze 
kort en krachtig één sans en dan vouwde ze haar 
kaarten dicht. Dan wist ik het al, ik kon beter pas-
sen. Ik zei dan: 'Moeder, dat mag helemaal niet.' 
Zei ze: 'Ik bied toch gewoon één sans?"  
 
Het zijn tekenen van amateurisme. Bridge is, in dit 
licht bezien, sowieso nog lang geen professionele 
sport, zo meent Prinsen. 'Bridge bestaat een jaar of 
zestig, da's niks. De sport staat niet in de kinder-
schoenen, maar in de babyschoenen. De overgang 
van amateurisme naar professionalisme is er wel 
een beetje, maar dat heeft tijd nodig. Veel tijd, ik 

denk nog een eeuw,' aldus Prinsen wiens mond twee jaar geleden tij-
dens het WK in Geneve wijd open viel van verbazing. 
  
'Op een gegeven moment kreeg het Amerikaanse team, in de finale nota 
bene, een soort time-out voor een teambespreking. Ze moesten tegen 
de Duitsers en die speelden een krankjorum lastig systeem. Stel je nu 
toch voor, dat Short tegen Timman speelt en een time-out vraagt om een 
lastige variant van het Konings-Indisch eerst eens te gaan bestuderen. 
  
Ik neem aan, dat over honderd jaar de echte beroepsspelers alle sys-
temen kennen en de verdedigingen daartegen. Dat is nu nog lang niet 
het geval. Bij schaken is dat wel het geval, maar schaken is dan ook 
honderden jaren oud. De echte beroepsspeler zal dat doen onder het 
padvindersmotto "Be prepared." 
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