
De vorige kandidaat, Car-
la van Rooijen, wil weten 
of je dochter de juiste 
genen heeft of dat jij haar 
hebt klaargestoomd.
“Sandra heeft van nature veel aanleg voor 
bridgen. Van alle cursisten die ik gehad heb 
- en dat zijn er inmiddels duizenden - is er 
niet één die ook maar enigszins in de buurt 
komt. Daarnaast is het voor haar ontwikke-
ling natuurlijk goed geweest om veel met 
Jan en mij te spelen.”

Met echtgenoot en oud- 
kampioen meesterklasse 
Jan Kolen won je WAC 
Zomerbridge in Tilburg. 
Spelen jullie vaak samen?
“Die zomeravond bij B.C. WAC ging om één 
enkele avond, ook de enige die we samen 
hebben gespeeld. Nee, we doen dat niet 
vaak, is niet zo goed voor ons huwelijk.”

Wie van jullie is beter? 
“Ik zeg altijd dat Jan beter is, maar dat ze 
niet mogen zeggen dat ik dat gezegd heb. Ik 
ben ervan overtuigd dat mannen aan de top 
betere bridgers zijn dan vrouwen. Hetzelfde 
verschijnsel zie je bij schakers en dammers. 
Enerzijds komt dat door het verschil in de 
bouw van de hersenen. Hierdoor zie je dat 
jongens het op school gemiddeld beter doen 
in exacte vakken. Anderzijds heeft het ook 
met culturele verschillen te maken. Mannen 
kunnen zich volledig focussen op alleen 
maar bridgen, vrouwen willen vaak meer: 
kinderen, een sociaal leven… Had ik al 
verteld dat Jan veel beter speelt, maar dat 
zijn bieden uit de vorige eeuw stamt?”

Je studeerde Techniek en 
Maatschappij aan de TU 
in Eindhoven, maar maak-
te je studie niet af. 
“Tijdens mijn studie gaf ik al bridgeles, dat 
vond ik leuk. Ik liep ook stages, dat vond 
ik níét leuk. Ik ben gestopt om me volledig 
op het bridgen te richten. Daar heb ik 
geen moment spijt van gehad. Mijn studie 
was vooral gericht op het verbeteren van 
de communicatie tussen techneuten en 
‘normale’ mensen. Je moest technische 
gebruiksaanwijzingen schrijven, waarbij je 
enerzijds de technische kennis hebt om te 
begrijpen hoe een apparaat werkt en an-
derzijds kunt uitleggen hoe iemand zonder 
die technische kennis toch het apparaat 
optimaal kan gebruiken.”

Sandra doet econometrie, 
ook een exacte studie.
“De betere (vrouwelijke) bridgers zijn over 
het algemeen mensen die een exacte 
studie gedaan hebben. Dat heeft vooral 
met logica te maken.” 

Wat is verder nodig om 
topbridger te worden?
“Aanleg, inzet en heel veel uren spelen. En 
ook als je zover bent, blijft het hard werken. 
Gespeelde spellen moeten ook weer nabe-
sproken worden, om te kijken wat er nog 
allemaal te verbeteren valt. De belangrijkste 
les die ik cursisten leer, is nadenken.”

Wie is de beste bridger 
met wie je ooit hebt ge-
speeld?
“Bep Vriend.”
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Wat maakt haar zo’n top-
per?
“Vooral de focus. Het geconcentreerd 
zijn. Voor iedere slag willen vechten. Ik 
vind mezelf technisch niet één van de 
beste bridgers. Meer een praktische 
bridger, het goede bod op het juiste 
moment doen. Ik sta bekend als iemand 
die nogal eens een keertje hoog biedt. 
Ja, bij het bieden komt soms wat 
psychologie kijken, zeker als je de te-
genstander een beetje kent. Sommigen 
zijn een beetje behoudend, anderen een 
beetje agressief. En je ziet soms wat 
aan het tempo van spelers.” 
 
Met Bep Vriend werd je 
wereldkampioen. Ambi-
eer je wereldkampioen te 
worden met je dochter?
“Zeker!”

Waar en wanneer moet 
dat gaan gebeuren?
“Moeilijk te zeggen. Mijn dochter doet 
het hartstikke goed, maar is nog niet 
superlang bezig dus mist nog ervaring. 
Zij zal de komende vijf, tien jaar nog 
behoorlijk doorgroeien. Bij mij houdt 
het op een gegeven moment op dus we 
moeten elkaar op het goede moment 
zien te vinden. Het spelletje is zo 
moeilijk, dat heb je niet binnen een paar 
jaar helemaal door. Als je zo jong bent, 
zijn er nog zoveel dingen die je nog 
nooit bent tegengekomen. We hopen in 
ieder geval al bij het komende EK in juni 
(Oostende) en WK in oktober (Orlando) 
aanwezig te zijn.” 

‘Samen met mijn dochter 
were ldkampioen worden’

Carla Arnolds:
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.
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Wie moet volgens Carla Arnolds de 
volgende kandidaat zijn in deze ru-
briek en welke vraag wil ze stellen?
“Erik van Leemput, eigenaar van een 
kleinschalig hotel in Oisterwijk waar 
veel bridgeactiviteiten plaatsvinden. 
Mijn vraag is: Wat vinden jullie nou zo 
leuk aan bridgegroepen? Ze consume-
ren meestal niet geweldig en zijn soms 
wat kortaf omdat ze geconcentreerd 
zijn op het spel. Daarnaast staan ze 
ook nog eens ieder halfuur op en gaan 
ergens anders zitten, waardoor het 
moeilijk is om te onthouden wie welke 
bestelling gedaan heeft.”

Carla Arnolds (57) ademt 

bridge. De Tilburgse 

werd vijf keer Europees 

kampioen en eenmaal 

wereldkampioen. Ze geeft 

al ruim dertig jaar les 

en speelt tegenwoordig 

met haar dochter Sandra 

Kolen in de nationale 

vrouwenselectie. 

Doorvragen
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