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Het was alweer een paar dagen geleden dat de 3e clinic, over zwakke 2-openingen, gegeven werd, dus 

ook de spellen die naar aanleiding daarvan gestoken waren. Dit was er 1 van: 

Dit was het bewuste spel; West gever en NZ kwetsbaar: 

 

West 

 AV10752  Zuid West Noord Oost 

 106     ?? 

 62    

 1082 
 

Je kan 2 openen als zwakke 2. Of 2 als je multi speelt. Maar 1e hand, niet kwetsbaar tegen 

kwetsbaar, is 3 een prima alternatief! 
 

De spellen over de zwakke 2-openingen werden in een hoog tempo behandeld. Niet zozeer omdat de 

spellen niet interessant waren, maar omdat iedereen snel wilde beginnen met de Historische Spellen: 

spellen elk met een prachtig verhaal. Maar ook wilde spellen, spellen die met recht-toe-recht-aan 

bieden niet eenvoudig tot een goed eindcontract leiden. Er waren verhalen over Enri zelf, vanaf zijn 

vroege jeugd. Bv dat hij mocht kiezen wat ze gingen doen op zijn verjaardag. In plaats van de kermis 

koos hij ervoor dat ze gingen bridgen… 

Maar ook spellen van de 1e Nederlandse wereldkampioenen: Hans Kreyns en Bob Slavenburg> B ob 

Slavenburg kwam uit een bankiersfamilie, maar als zwarte schaap is hij uiteindelijk Nederland 

ontvlucht vanwege belastingschulden. Zelfs over Privé, Omar Sharif en prins Claus. Tenslotte waren 

er zelfs smeuige verhalen over vals spelen bij bridge: hoe je seintjes kan geven, hoe je gesnapt wordt, 

…. De verhalen gingen over bridge, over winnen en over gezelligheid. Zo is Enri ooit aangeklaagd 

omdat hij teveel met zijn benen trilde waardoor de tegenpartij misselijk werd. Maar het ging ook over 

beroemde verhalen van incidenten bij belangrijke kampioenschappen. Zie hier een fraai voorbeeld: 

West gever en niemand kwetsbaar: 

 

Zuid 

 AH10632  Zuid West Noord Oost 

 62     -  1  pas  1 

 VB643   2*  4  pas  pas 2* = echt 

 -      ?? 
 

Het is duidelijk dat OW een misverstand hebben. Dan is het zaak te passen en tevreden de downslagen 

te incasseren. Echter niet door Peter Fredin. Hij doubleert. Hierna lopen OW naar 7, en dat maken 

ze…. 

Sindsdien heet een strafdoublet waarbij de tegenpartij vervolgens naar een maakbaar slam wegloopt 

een Fredin-doublet!! 

 

Na een clinic van bijna 2 uur, waarbij iedereen tot het laatste moment op het puntje van zijn stoel bleef 

zitten, volgde een overweldigend applaus voor Enri. Mensen hadden genoten, van elk van de 4 clinics. 

 

Na afloop werd Enri meerdere keren gevraagd wanneer hij weer mee zou gaan met een bridge reis. 

Volg de site van Bridgetravelling, en daar zal het op een gegeven moment bekend op worden. 


