SIC TRANSIT GLORIA MUNDI 1
DE KOMST VAN ENDERIX (deel 1)
Vergilius had zijn oren niet kunnen geloven. De wereld had tot nog toe heel simpel in
elkaar gezeten. In Rome woonden Romeinen en de rest van de wereld werd bevolkt door
barbaren. Het beste wat die barbaren kon overkomen, was van de beschaving te
proeven, die Rome via succesvolle campagnes van Julius Caesar zo gul over de hele
wereld verspreidde. En nu hoorde hij in de Senaat dat er ergens in het verre Gallia toch
nog een dorpje was dat zich succesvol verzette tegen de Romeinse legioenen. Vergilius
kon zich geen voorstelling maken van mensen die geen deel uit wilden maken van het
grote Rome.
De Punische Oorlogen met Carthago waren al zo een 200 jaar verleden tijd en het enige
dat er sindsdien over de Alpen Italia introk was een vloed van Gallische en Germaanse
toeristen, die toch een andere uitwerking hadden op de gemoedstoestand van de
Romeinse middenstand dan Hannibal met zijn olifanten. Nee, Vergilius had niets tegen
toeristen. Hij had in de zomermaanden zelfs een aantal bridgedrives georganiseerd waar
Galliërs in grote getale op af kwamen. En aangezien zijn vaste bridgematen, Gaius en
Crassius, Rome in de zomer steevast ontvluchtten, had Vergilius zich zelfs verplicht
gezien een Gallische bridgepartner voor de zomerdrives te vragen. Het niveau van deze
Enderix hield weliswaar niet over voor Romeinse begrippen en hij bediende zich, zoals
alle Galliërs van een aantal vreemde conventies, maar het grote voordeel was dat hij
Vergilius altijd gelijk gaf.
"Quidquid latine dictum sit, altum viditur!!"
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In gedachten verzonken betrad Vergilius het atrium waar de bridgedrive vandaag zou
plaatsvinden. Enderix zat al klaar aan de eerste tafel en wees Vergilius uitvoerig op het
feit dat het vandaag de tweede avond was van de zomercompetitie en dat de A-poule
een schema speelde met zestien paren van zes rondes van vier spellen. Vervolgens
meldde hij dat er gezien het enorm trage spel van een aantal Germanen bij de vorige
gelegenheid, vandaag een test uitgevoerd werd met het spelen met een zandloper. Een
Helvetiër had voor de gelegenheid zijn precisie-zandloper ter beschikking gesteld en de
wedstrijdleider zou er strak de hand aan houden.
Op het eerste spel had Vergilius meteen een aardige hand.

Omdat in het systeem van Enderix een 1SA opening geen 5-kaart hoog kon hebben,
opende Vergilius braaf maar met tegenzin met 1 . Na het 1 antwoord van Enderix kon

Vergilius niets anders dan met een 2SA rebid zijn hand als een 18-19 punten Sans te
verkopen. Enderix bood vervolgens vlot 6SA en West kwam uit met T.
Vergilius keek aandachtig naar de kaarten van Enderix en was redelijk tevreden.
Wanneer de schoppen zouden lopen dan was het slem safe. Zo niet, dan zou hij Enderix
er fijntjes op wijzen dat 6 ook bij een 4-1 zitsel van de schoppen gemaakt zou zijn. Hij
speelde de 6 in dummy en won tot zijn grote verbazing de eerste slag met de H.
Gezien de uitkomst moest Oost A hebben, maar waarom had hij die dan gedoken? Was
hij bang een extra slag weg te geven als Zuid Hxx had? Maar goed, dan nog zou ook
Oost dertien slagen bij de leider kunnen tellen en ook in zomerdrives was men niet
gewend de leider een gratis top te geven. Tenzij…..
Opeens ging Vergilius een licht op. De schoppen liepen niet! En Oost wist dat!
"Audi et alteram partem." 3, dacht Vergilius en liet de eerste slag nog even liggen, hierbij
de wilde gebaren van Enderix richting de zandloper negerend. Uiteindelijk speelde hij alle
harten en stak over naar H.

Vergilius speelde nu 5 voor, vast er van overtuigd om de 8 te spelen wanneer Oost
klein zou bijspelen. Oost speelde echter de boer, maar Vergilius was niet meer van het
juiste pad af te houden. Hij naam de Aas, incasseerde A en H en speelde¨5 voor de
Aas van Oost. Met alleen T7 over moest Oost de laatste twee slagen aan Vergilius laten.
6SA contract!
"We hadden met een slechter spel kunnen zijn begonnen, Enderix." riep Vergilius uit en
bestelde een karaf wijn.
"Mens sana non potet vivere in corpore sicco!" 4, glimlachte hij naar zijn partner, die
echter alleen nog oog had voor de zandkorrels die reeds voor de helft naar het andere
compartiment van de zandloper waren verdwenen. En dat met nog drie spellen te spelen.
"We zullen het na afloop van de avond nog even over dit spel hebben.", sprak Vergilius.
"Tempus fugit!" 5
En voor het eerst die avond knikte Enderix instemmend.
(Wordt vervolgd!)
Sjeng
(Dit spel komt uit het boek "Reisinger Challenge" van Marshall Miles)
Voetnoten
1. Sic transit gloria mundi – Zo vergaat de grootheid van de wereld.
2. Quidquid latine dictum sit, altum viditur – Al wat in het Latijn gezegd wordt, wordt als verheven

beschouwd.
3. Audi et alteram partem – Hoor ook de tegenpartij.
4. Mens sana non potet vivere in corpore sicco – Een gezonde ziel kan niet leven in een droog
lichaam.
5. Tempus fugit – De tijd vliegt.

