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HORIZONTAAL: 6 balletje, 7 vip, 
9 hangouderen, 10 onder-handen, 
12 zwaarte, 14 Nancy, 16 asielpolitiek, 
18 been, 19 ijkpunten
VERTICAAL: 1 lachen, 2 blinde razernij, 
3 stookhut, 4 bedding, 5 overbelasting, 
8 pink, 11 schede, 13 wassen, 15 clips, 
17 prijs

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 bridgelief-
hebber Cor Oliemeulen bekende termen onder de loep.

4711: ZERO TOLERANCE  
Eén van de mooie aspecten van bridge is dat je veel mensen kunt 
ontmoeten. Al die karakters en kwaliteiten vullen elkaar mooi aan, maar 
enige wrijving mag je nooit uitsluiten. In elke competitie en op elk niveau 
zijn ze te vinden: de foeteraars, betweters, treuzelaars, mooipraters, 
arbitragevragers, nakaarters, kauwgomkauwers, probleemdrinkers, 
fanatici, valsspelers en foute grappenmakers. Het is inherent aan het 
spelletje. Jong geleerd is oud gedaan, en eenmaal op leeftijd nemen 
bepaalde eigenheden eerder toe dan af. 
Er zijn momenten waarop iemand zijn aanwezigheid wél wat draaglijker 
kan maken. Sommige mensen transpireren volop, of laten bewust of 
onbewust andere lichaamsstoffen los. Anderen zouden voor aanvang 
wellicht wat minder uien en knoflook kunnen innemen – ook al is dat 
bedoeld om opponenten in één adem uit het evenwicht te brengen.
Een Italiaan in Keulen ontdekte in de achttiende eeuw een reukwatertje 
dat werd vernoemd naar het verkoopadres: Glockengasse 4711. Nog 
steeds is deze eau de cologne gewild voor op een doekje, om zowel 
geest als lichaam te verfrissen. Een bridgehand met een zevenkaart, een 
vierkaart en twee singletons, draagt de naam van dit luchtje. Als je zo’n 
zenuwslopende 4711-verdeling krijgt, is een flesje handig. 
Maar elk verhaal heeft twee kanten. Soms komt het aroma van overda-
dige aftershave en parfum je al van verre tegemoet. Walmen van fruit, 
sandelhout, civeton, Bulgaarse roos, vanille, asfalt, mimosa en beverbal-
len kennen weinig mededogen met menig reukorgaan.
Veel Amerikaanse bridgers hebben er schoon genoeg van. In Philadelphia 
geldt zero tolerance en zijn er alleen nog maar ‘geurvrije’ toernooien. Het 
verbod op het dragen van reukwater, aftershave en andere geparfumeer-
de producten moet overgevoelige leden ontlasten. Of je je mag blijven 
volproppen met fastfood, staat er niet bij. 
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