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Henny Gervers, voorzitter van B.C. 

Montferland, ontwikkelde een 

succesformule die nieuwe leden 

oplevert. De insteek: “Je moet eerst 

de prettige kanten van bridge tonen, 

voordat iemand het spel gaat leren.” Op 

4 november gaf de voormalige wis- en 

natuurkundeleraar op het bridgecongres 

in Zwolle een kennismakingsclinic over 

bridgevooroordelen en kregen clubbesturen 

een handleiding waarmee ze zelf aan 

de slag kunnen. De eerste reacties zijn 

uitermate positief. 



Hoe is het idee van de 
kennismakingsclinic ont-
staan?
“Als nieuwe voorzitter wilde ik graag, 
samen met de andere bestuursleden, 
een nieuwe impuls aan onze vereniging 
geven. Met nieuwe leden kunnen we 
op drie niveaus spelen. Er kwam een 
wervend artikel in de krant en we ver-
spreidden selectief een mooie, informa-
tieve folder. Zeddam is een klein dorp, 
je kent elkaar en daarmee heb je wel 
enig idee bij welke mensen het bridgen 
interessant kan zijn. We waren tevreden 
over de voorbereiding en benieuwd naar 
de reacties. Maar helaas, er kwam geen 
enkele aanmelding voor de beginners-
cursus binnen.”

Dat was vast even slikken 
als nieuwe voorzitter. Wat 
was de reden dat nie-
mand zich aanmeldde?
“Ik had een andere start in gedachten, 
was een beetje teleurgesteld en voelde 
een bepaald falen. Om achtergronden te 
weten te komen heb ik toen met plaats-
genoten gesproken over het bridgen 
en contact gezocht met omliggende 
bridgeverenigingen. Grof samengevat 
denken mensen dat bridgen moeilijk, 
saai en een beetje elitair is. Maar buiten 
die bezwaren bleek er wel een bepaalde 
nieuwsgierigheid voor het bridgen.”

Had u zelf ook vooroor-
delen voordat u ging 
bridgen?
“Mijn vrouw bridgete al langer en een 
jaar of tien geleden ging ik met haar mee 
naar een lesavond. Bridge leek mij vrij 
pittige materie. Er was een bridgeleraar 
met een bord en een krijtje en die gaf 
zoveel informatie tegelijk. Die herin-
nering zit bij mij en ik dacht als ik ooit 
zoiets ga doen, moet het totaal anders! 
Eerst had ik nog de switch gemaakt van 
het onderwijs naar een eigen groot- en 

detailhandel in tennissportartikelen, maar 
daarna kreeg ik meer tijd.”

Dat bord met krijt hebt 
u vervangen door een 
zelfgemaakt bord met 
kaarten, zodat je spelmo-
gelijkheden beter kunt 
visualiseren.
“Ja, ik wil de kaartsituaties heel concreet 
aanbieden. Ik praat niet te veel over alle 
mogelijkheden, maar laat cursisten zelf 
conclusies trekken.”

Je hoort weleens dat je 
voor bridge een wiskun-
deknobbel moet hebben. 
Hoe kijkt een voormalig 
wis- en natuurkundele-
raar daar tegenaan?
“Mijn ervaring als wiskundeleraar zegt: 
‘De eerste lessen inzicht geven, moge-
lijkheden bieden en vooral uitgebreid de 
prettige kanten belichten.’ Ik nam eerst 
een drempel weg en vervolgens kon ik 
uitstekend werken met mijn leerlingen.”

Werkt die aanpak ook bij 
mensen die overwegen 
om te gaan bridgen?
“Ik heb een formule bedacht en uitge-
werkt om de drempel te verlagen. De 
leerstof is geschikt voor mensen zonder 
enige kaartervaring en één avond is 
voldoende om de stof te behandelen. 
Een soort kennismakingsclinic. Op onze 
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eerste avond waren twintig mensen aan-
wezig. Negentien personen hebben zich 
aangemeld voor een beginnerscursus 
en zijn vervolgens allemaal lid van onze 
club geworden De clinic is een paar keer 
herhaald en telkens bracht het nieuwe 
leden. We kregen een zodanige grootte 
dat lidmaatschap van de BridgeBond een 
noodzaak werd.”

Wat is er zo leuk aan 
bridge? 
“In vergelijking met andere kaartspellen, 

waarvan ik er veel gedaan heb, is bridge 
een kaartspel waarbij je zelf als speler 
veel invloed hebt en voor uitdagingen 
staat. Ik heb niet een groot toernooi 
gewonnen of een heel grote beker staan, 
maar de mooiste ervaring rondom bridge 
is toch wel dat idee van die handleiding 
en de reacties daarop. Maar bridge is 
natuurlijk ook een poort tot verschillende 
sociale activiteiten. Je leert mensen ken-
nen die je ook een keertje thuis uitnodigt, 
of je gaat samen met een ander stel een 
weekendje weg, en dan overdag fietsen, 
tennissen of golfen en ’s avonds bridgen. 
Zo zijn er allerlei activiteiten die je door 
de bridgesport kunt beoefenen.” 

Want dat is uiteindelijk de 
insteek van uw aanpak.
“Precies. Dat is wat ik de mensen voor-
houd, en daarmee wordt het vooroordeel 
‘saai’ ook grotendeels weggenomen.” 

“Grof samengevat denken mensen 
dat br idgen moeilijk , saai en een 
beetje e litair is”
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