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OPLOSSING CRYPTO
HORIZONTAAL: 6 bloedsporen, 8 knotje,
9 keuken, 10 Edam, 11 Wolkers,
14 skistok, 15 fauna, 17 ontij, 19 nalatig,
20 aanleunwoning
VERTICAAL: 1 abonneekanaal,
2 kostbaas, 3 ad rem, 4 apekool,
5 trouwkaarten, 7 nee, 12 rondgang,
13 nounou, 16 clown, 18 ijsla
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Column
Van slem tot splinter, van singleton tot renonce, van snijden tot duiken,
van vork tot dummy – elke benaming kent haar oorsprong, betekenissen,
anekdotes en associaties. In iedere uitgave van Bridge neemt bridgeliefhebber Cor O
 liemeulen bekende termen onder de loep.

WAT IS VIES AAN EEN
VUILNISBAKKENBOD?
Soms weet je echt niet wat je moet bieden en doe je een vuilnisbakkenbod. Met de verduurzaming van de maatschappij en nieuwe methodes
van afvalscheiding in het achterhoofd kun je je sowieso afvragen of het
woord vuilnisbakkenbod nog wel van deze tijd is. En dan hebben we het
dus niet over een bod van iemand die alles eet of over een vieze mop van
de reinigingsdienst.
Er zijn gemeentes die een ‘slimme’ vuilnisbak aanbieden: een pers drukt
het vuil samen zodat er vijfmaal zoveel in past. Sommige werken op
zonne-energie. De gemeente Delfzijl heeft een vuilnisbak met sensoren,
zodat medewerkers op hun mobieltje kunnen aflezen of ze vol zijn. De
politie in de Vlaamse Ardennen plaatst vuilnisbakken over flitsers om verkeersovertreders op heterdaad te betrappen. Slim genoeg hebben onze
Belgische vrienden aan één zijde een opening in de bakken gemaakt.
Opstandige burgers zetten weleens een geheel dichte vuilnisbak over
een flitser heen.
Soms zie je door de kliko’s de straat niet meer, maar de vuilnisbak heeft
wel een ware revolutie ondergaan. Niet alleen zwervers eten uit vuilnisbakken, ook studenten doen tegenwoordig aan dumpster diven: 
’s avonds vergrijpen zij zich aan afgedankt fruit en andere etenswaren
die over de datum zijn en door supermarkten in hun containers gekieperd worden. Er bestaan zelfs workshops waste food: hoe maak je van
weggegooid voedsel een heerlijke, gezonde maaltijd?
De term vuilnisbakkenbod kan bij het afval. Een zwakke stayman heet in
het Engels oneerbiedig garbage stayman. Waanzin, ben blij dat je met 0
punten niet hoeft te passen: je kunt beter twee in een fitkleur spelen dan
blijven hangen in die onbestemde één sans. Ik pleit er dan ook voor om
het huidige vuilnisbakkenbod voortaan ‘oogstbod’ te noemen. ‘Pas’ is het
werkelijke vuilnisbakkenbod!
COR OLIEMEULEN

