
Hoe ziet jouw week eruit?
“Afgelopen vrijdag had ik een opfrisdag 
in een gezellige lunchroom in Utrecht. 
Dan behandel ik de hele dag een bepaald 
thema, bijvoorbeeld afspelen of slembie-
dingen. Rond het middaguur staat er een 
uitgebreid lunchbuffet klaar. Dit doe ik één 
keer per maand. Zaterdagavond was ik 
wedstrijdleider bij een verjaardagsdrive van 
een cursiste aan de Oudegracht. Maandag-
ochtend en -middag had ik ‘de strippen-
kaart’; dan kunnen mensen oefenspellen 
spelen onder begeleiding. Maandagavond 
geef ik altijd een cursus voor gevorderden 
en op dinsdagochtend een cursus voor 
beginners. Op dinsdagavond gaf ik een 
privécursus. Woensdagmiddag had ik mijn 
eigen bridgedrive en donderdagavond 
speel ik zelf bij B.C. ’80. Vanochtend kwa-
men vier mensen uit Bosch en Duin voor 
een privécursus ‘vijfkaart hoog’ bij mij thuis 
in het leslokaal, op zolder.”  

Toen je vijf jaar geleden 
het roer omgooide, zat 
Nederland in een crisis. 
Hadden jouw cursisten 
daar geen last van?
“Volgens mij maakt dat niet zoveel uit. 
Mensen kiezen voor een nieuwe hobby 
en een bridgecursus is niet al te duur. 
Wellicht scheelt het of het crisis is of 
niet bij de aanschaf van extraatjes, zoals 

boeken en dvd’s. Of ze geven misschien 
minder vaak een rondje drank weg.” 

Waarom ben je gestopt 
als leraar op de middel-
bare school?
“Met name vanwege de vergadercul-
tuur, het vele nakijkwerk en de niet altijd 
gemotiveerde leerlingen. Het salaris in het 
onderwijs houdt ook niet over. Toen ik in 
2005 begon als bridgedocent, zat ik nog in 
het onderwijs. Ik begon met één avondje 
bridgeles geven, vervolgens een dagje … 
Nu geef ik af en toe nog wat lessen als 
invaller bij een school en bijlessen en eind-
examentrainingen bij mij thuis. Het geven 
van bridgelessen ging heel gemakkelijk en 
is veel leuker. En die mensen komen met 
plezier, dat geeft mij ook weer positieve 
energie.”

Je hebt bridge van huis 
uit meegekregen, je va-
der geeft ook bridgeles.
“Ja, in Geleen. Al tientallen jaren. Hij was 
vroeger hoofd van een lomschool en is 
een geboren docent. Hij geeft hoofdzake-
lijk les aan ouderen, investeert heel veel 
in zijn cursisten en heeft een engelenge-
duld. Kan ik nog wat van leren.”

Hoe modern geef jij les?
“Ik ben heel klassiek, doe geen vijfkaart 
hoog en gebruik de standaardleerboeken 
van Berry Westra. Ja, gewoon acol. Ik ben 
huiverig om te beginnen met vijfkaart 
hoog. Vooral oudere cursisten zonder 
kaartervaring vinden het niet gemakkelijk 
dat klaveren de ene keer niet echt is en 
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dan weer wel. Ik zie in de praktijk dat het 
veel misverstanden oplevert. Met acol kun 
je bij elke club goed uit de voeten; ik speel 
het zelf trouwens ook. Ik vind dat vijfkaart 
hoog een beetje wordt overschat.” 

Krijg je gemakkelijk cur-
sisten bij de club?
“Dat is een lastig verhaal, het gaat 
mondjesmaat. Ik heb zelf een drive op de 
woensdagmiddag, in mijn eigen lesge-
bouw, waar mensen in een vertrouwde 
omgeving kunnen spelen. Ideaal om te 
oefenen zonder de druk van een ‘echte’ 
bridgeclub. Ik introduceer mijn cursisten 
zoveel mogelijk bij clubs in de buurt, zodat 
ze de sfeer kunnen proeven. Daarna kie-
zen ze uiteraard zelf waar ze willen gaan 
spelen. Vorig jaar hebben we er bij mijn 
club B.C. ’80 met pijn en moeite een C-lijn 
uit kunnen persen en die wordt voorna-
melijk gevuld door cursisten van mij.”

Je gaf al zoveel mensen 
in Utrecht les. Zijn er nog 
wel cursisten over?
“Ja hoor, de aanwas wordt zeker niet 
minder. Er komt juist een grote grijze golf 
aan. Maar je moet wel activiteiten blijven 
ontwikkelen en zeker niet stilzitten. Ou-
dere mensen worden steeds actiever en 
bridge is, net als bijvoorbeeld golf, een 
activiteit die je prima op latere leeftijd 
nog kunt doen. Ze zijn er écht wel, die 
nieuwe cursisten, maar je moet ze weten 
te bereiken. Veel mensen spelen alleen 
in de huiskamer en vinden nooit de weg 
naar een club. Bridge is in de loop der 
jaren een echte volkssport geworden.” 

“Bridge is een echte volkssport 
geworden”

Bridgedocent Hans Lemmen:

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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De volgende kandidaat in deze 
rubriek is Ciska Zuur, die afscheid 
heeft genomen als bondsarts. Wat 
wil je van haar weten? 
“Als bondsarts van een denksport 
als bridge zul je niet vaak een 
gescheurde wenkbrauw moeten 
hechten. Wat moet ik mij voorstellen 
bij jouw activiteiten als arts tijdens 
een groot kampioenschap?”

Van handelaar in derivaten bij de 

Rabobank, via leraar economie 

en M&O heeft Hans Lemmen 

(54) van zijn hobby zijn beroep 

gemaakt. De vraag van de vorige 

kandidaat in deze rubriek of 

de Utrechter (uit Limburg) kan 

rondkomen als bridgedocent is 

dus snel beantwoord: “Als je niet 

gaat stilzitten en steeds nieuwe 

dingen verzint, gaat dat prima!”
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