
Welk doel had je voor 
ogen toen je een jaar 
geleden voorzitter van de 
commissie Jeugdbridge 
werd?
“Een structuur waarin jeugdbridge op 
scholen een vanzelfsprekendheid wordt. 
Het lijkt me te gek als ik over tien jaar kan 
zeggen: ‘dát aspirantenteam heb ik aan 
het bridgen gekregen.’ Ik wil iets neerzet-
ten wat niet instort als ik weer wegga.”

Je richt je in eerste in-
stantie op middelbare 
scholen. Waarom?
“Ik zie geen andere manier om systema-
tisch jeugd te werven dan op scholen. Waar 
anders heb je zoveel kids bij elkaar in een 
gestructureerde omgeving waar je ze les 
kan geven? Middelbare scholen zijn de 
primaire doelgroep, omdat je de jeugd daar 
het langst kunt begeleiden. Op de tweede 
plaats komen de basisscholen, die lijken 
veel ontvankelijker. Minibridge bestaat daar 
al, maar je moet voorkomen dat ze in groep 
7 en 8 een cursus volgen en pas over der-
tig of veertig jaar gaan bridgen. Studenten 
als doelgroep komen later aan bod. We 
moeten nu één ding tegelijk goed doen.”

In hoeverre heb je dat 
gestelde doel bereikt?
“Bridge introduceren op scholen is geen 
kleine taak, dus zo ver zijn we nog niet. 
Wel ligt er inmiddels een conceptbeleids-
plan waarin ik voorstel een meerjarige 
pilot te gaan draaien. Het idee is dat 
er een professional wordt aangesteld 
die in staat is scholen te winnen voor 
bridge en lijntjes legt tussen scholen en 
bridgedocenten en scholen onderling. 
Voor de organisatorische taken hopen we 
de samenwerking te kunnen zoeken met 
de districten. Een hoop districten zijn al 
actief met initiatieven op scholen, Leiden 
is een goed voorbeeld. We moeten leren 
hoe we binnenkomen op die scholen 
zonder een docent die in zijn eentje de 
kar trekt. Er zijn al veel bevlogen vrijwil-
ligers die van alles organiseren. Maar als 
zo iemand ermee ophoudt, dan stort alles 
in. Professionele hulp is nodig, je kunt 
het niet allemaal op de schouders van 
vrijwilligers leggen want het is gewoon te 
moeilijk en te veel werk.”

Loopt de toekomst van 
bridge gevaar als er te 
weinig aanwas van jonge-
ren komt?
“Ik ben daar persoonlijk van overtuigd. 
Niet iedereen deelt deze visie, maar 
mijn stelling is dat er bij een te grote 
focus op de werving van ouderen op een 
gegeven moment geen bridgedocenten 
meer zijn om deze ouderen bridge te 
leren. De meeste mensen willen niet 
lesgeven in iets wat ze pas net aan het 
begrijpen zijn. We kunnen het nu nog 
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steeds goed doen. We zitten met een 
hele bak vrijwilligers, waarvan een deel 
met pensioen is en veel tijd heeft. We 
hebben een goede structuur. Maar laten 
we niet te lang wachten tot dat allemaal 
weg is. Op lange termijn denk ik aan een 
nationaal jeugdcoördinator, daar wil ik 
niet zo’n geheim van maken. Als je het 
professioneel oppakt, kun je veel verder 
komen. Maar ik begrijp als de bond zegt: 
laten we eerst maar eens kijken of er iets 
van de grond komt.”  

Voorzitter van de com-
missie Jeugdbridge is 
zeker een dikbetaalde 
baan?
“Alleen de bondsbureaumedewerkers 
hebben betaalde functies, de rest is vrij-
williger. Onze commissie vergadert iedere 
vier tot zes weken en ieder lid is hartstikke 
enthousiast en wil veel bereiken. Tot voor 
kort werkte ik fulltime als klantonderzoeker 
bij de Sociale Verzekeringsbank. Nu ben ik 
voortaan op woensdag vrij en kan ik zoveel 
mogelijk tijd in jeugdbridge steken én in 
mijn latin-showteam. Dansen is ook mijn 
passie, dat doe ik mijn hele leven al.” 

Je klinkt erg ambitieus 
als voorzitter. Wat zijn je 
ambities met bridge zelf?
“Om beter te leren bridgen. Ik heb vijf 
jaar gespeeld bij DDS in Vleuten en 
speel dit seizoen bij BCO en Dombo 
in Utrecht. Ik kom uren tekort, ik zou 
bijvoorbeeld ook drie andere dansstijlen 
willen oppakken. Er zijn te veel leuke 
dingen in het leven.” 

“Bridge op scholen moet  
vanze lfsprekend worden”

Carla van Rooijen:

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. 
We trappen af met Carla van Rooijen, 
die nu precies een jaar voorzitter is

van de commissie Jeugdbridge. 
Wat is er terechtgekomen van 

haar aspiraties?
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Wie moet volgens Carla van Rooijen 
de volgende kandidaat zijn in deze 
rubriek en welke vraag wil ze stellen? 
“Carla Arnolds speelt in het vrouwen-
team, is bridgedocent en organiseert 
bridgeweekends. Sinds kort speelt ze 
samen met haar dochter Sandra Ko-
len in de nationale vrouwenselectie. 
Mijn vraag: Heeft je dochter de juiste 
genen of heb jij haar klaargestoomd 
voor het grote werk?”

Carla van Rooijen 

(24), voorzitter 

van de commissie 

Jeugdbridge, vreest 

voor de toekomst van 

bridge als er geen 

actief beleid komt om 

op professionele wijze 

jongeren te werven. 

“Ik werk in de context 

van de rolverdeling 

die er nu is. Maar als 

je jeugdbridge echt 

serieus wilt nemen, 

vind ik dat er betaalde 

krachten op moeten 

zitten.”
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