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Richard van Zandbeek:

“Als ik een lange serie heb,
bied ik gewoon”
In de rubriek ‘Doorvragen’
mag de geïnterviewde
bepalen wie de volgende
maand aan het woord komt
en welke vraag in ieder geval
moet worden gesteld.

De vorige kandidaten van
Doorvragen willen weten
hoe het kan dat jij op zo’n
jonge leeftijd al zo goed
kunt bridgen?
“Mijn ouders hebben het me vier jaar
geleden geleerd. Het begon met kaarten,
bijvoorbeeld pesten, en toen ben ik
overgegaan op bridge. Ik heb ook veel
geleerd bij de pupillentraining in Utrecht,
van Dennis Stuurman en Madelon Spek.
Je krijgt eerst uitleg en dan mogen we
spelen. We zijn met vijf sterke paren en
nog enkele zwakkere paren. Manuel is
mijn partner tijdens de pupillentraining.
Helaas wonen we te ver uit elkaar om
vaker samen te bridgen en moet ik het in
de vakantie met papa of mama doen.”

Op welke school zit je?
“In België op basisschool De Wieken in
Molenbeersel. Wiskunde is mijn favoriete
theorievak, omdat ik dat het beste kan
en turnen vind ik het leukste om te doen.
Na school ga ik het liefst bridgen, voetballen of op de Playstation spelen.”

Je moeder moest je zo
juist nog achter de Play
station vandaan halen.
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“Ik speel heel vaak Fortnite, een vechtspel. Tenminste, als ik mag, hè. Nee, ik
ben er niet zo goed in.”

Dus je moet nog veel
trainen. Oefen je ook veel
met bridgen?
“Ik bridge bij De Vriendenkring in Kessenich (België, red). Mama geeft daar les. Ik
speel alleen in de vakanties op donderdagen, met mama of papa. Ik mag niet elke
week, niet van de club én niet van mijn
ouders, omdat ik nog zo jong ben. Maar
’s morgens speel ik vaak met mama BBO,
een bridgeprogramma op de tablet.”

Met wie speel je het
liefst, met je vader of je
moeder?
“Met papa! Papa moppert minder. Ik
mopper ook weleens, maar niet vaak.”

Bijna jouw hele familie
bridget.
“Papa en mama, oma, ome Harm, tante
Masha en mijn neef Fabian. Opa en oma
Zandbeek zijn net begonnen, ik geef ze
af en toe tips. Ik wil net zo goed als ome
Harm worden. En als ik groot ben, wil ik
meedoen aan het wereldkampioenschap.”

Wat vind jij het moeilijk
ste aan bridgen?
“Het bieden. Ik gebruik wel biedkaarten,
maar dan vind ik het nog steeds moeilijk.
Spelen kan ik het beste. Ik kan goed de
kaarten onthouden.”

Je moeder zegt dat de
jeugd heel agressief
opent. Vind jij het moei
lijk om te passen?
“Ja. Maar niet altijd. Als ik een lange
serie heb, bied ik gewoon. Dan maakt het
me niks uit hoeveel punten ik heb.”

Wat vindt je partner ervan
als je zo agressief biedt
en jullie down gaan?
“Dat doet mijn partner ook. Het kan goed
én slecht uitpakken.”

Wat zijn je beste resulta
ten tot nu toe?
”Eind vorig jaar speelde ik met mama
mijn eerste drive in Bergen op Zoom.
Ik had een achtkaart en 6 punten en
bood 5♦. We gingen twee down en
dat was goed. We werden in die drive
tweede met 60%. Mijn beste resultaten
tot nu toe zijn: 71,99% met papa in
Kessenich, derde bij het NK Pupillen
Viertallen en dat ik mee mocht doen
aan het EK voor jeugdparen in Kroatië.”

Hoe vond je het daar af
gelopen zomer?
“Er werd Engels gesproken en dat vond
ik wel moeilijk, want op school krijg ik
geen Engels maar Frans. Het EK duurde
vier dagen, maar ik had geen heimwee,
ook al was ik er zonder ouders. Ik was
al een keer alleen op bridgekamp in
Overijssel geweest. Dat was niet zo ver
als het EK.”

Doorvragen
Richard van Zandbeek uit het
Limburgse Stramproy is elf
jaar en traint bij de pupillen.
Afgelopen zomer speelde hij
in Kroatië al op het EK. Hij
zit in België op school, is gek
op de game Fortnite en kan
niet wachten om vaker met
volwassenen te spelen. “Bieden
vind ik moeilijk, maar spelen
kan ik goed.”

De volgende kandidaat in
Doorvragen is Edith Ottenheim
die rikkers en klaverjassers wil
enthousiasmeren voor bridge.
Welke vraag zou je aan haar
willen stellen?
“Hoe pak je zoiets aan?”
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