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Jos van Dijk:

“Het intieme karakter mag niet
ver loren gaan”
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.

100-jarige Fenna Luycks
vroeg vorige maand waar
de reis naartoe gaat. En
of je een zwemdiploma
nodig hebt.
“We vertrekken vanuit onze thuishaven
Enkhuizen naar Makkum en dan naar
Terschelling. De reis gaat verder naar
Harlingen, Workum en Medemblik. We
hebben een vaste route, maar je blijft altijd
afhankelijk van het tij en de wind. Dit jaar
is de tocht in de week van 27 augustus.
Hahaha, nee een zwemdiploma is echt niet
nodig! We hebben wel ooit de landelijke
pers gehaald toen we waren drooggevallen
op het wad en we een nacht vastzaten.”

Hoe is het 21 jaar geleden begonnen?
“Het initiatief werd genomen door twee
anderen van onze bridgeclub, GBC
InGooi. In het derde jaar hebben Albert
en Ellen Caron en ik het zakelijke en later
ook het bridgegebeuren overgenomen.
Vanaf 1999 hebben we iedere zomer de
reis georganiseerd. Ellen is er inmiddels mee gestopt en sinds twee jaar is
een jonger iemand, Wouter Segeth, ons
komen assisteren. Albert is een zeiler,
ook Wouter heeft zijn Groot Vaarbewijs,
maar het zeilen besteden we toch uit:
we huren een groot, luxe schip, met een
schipper en een scheepsmaat.”
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Moeten ook de opvarenden de handen uit de
mouwen steken?
“Je helpt mee met het hijsen van de zeilen, sommigen mogen van de schipper
ook wel eens aan het roer staan.”

Wat doe je als iemand
zeeziek wordt?
“Dat is natuurlijk wel lastig. Iemand die
daar gevoelig voor is, kan beter niet de
hele week op een boot gaan zitten. Een
beetje affiniteit met varen en zeilen is
wel handig want als je iedere keer over
de reling moet gaan hangen, wordt het er
ook niet gezelliger op.”

Hoe ziet zo’n week eruit?
“De enige vaste afspraak is om ’s avonds
gezamenlijk te bridgen in de plaats waar
we zijn aangemeerd. De rest van de tijd
is in principe vrij om in te vullen. Je kunt
op de boot een maaltijd klaarmaken
en dineren. Je kunt ook uiteten gaan.
Overdag hopen we dat er goed gezeild
kan worden en dat het zonnig is, zodat je
op het dek kunt liggen of een boek kunt
lezen. Of spontaan een spelletje bridgen
in de kajuit. Stromende regen is natuurlijk
minder leuk, maar wat wind is goed want
we proberen zoveel mogelijk te zeilen. Ongeacht het weer is het altijd een feestje.”

Wat maakt het organiseren zo leuk?
“De formule. Bridge als rode draad,
zeilen en veel vrijheid. Leuk weerzien
met de bridgers in de havensteden. We
leggen van tevoren contacten met die

bridgeclubs. Zo komen we al vijftien
jaar op Terschelling en organiseren daar
een kroegendrive tussen onze twaalf
bootparen en twaalf Terschellingse
paren. Onderdeel van de formule is dat je
iedere avond met iemand anders speelt.
Ook niet met je vaste bridgepartner of je
huwelijkspartner. Je speelt drie avonden
met een sterkere speler en drie avonden
met een zwakkere speler. Zo leer je ook
andere systemen spelen.”

Tot je pensioen was je
docent sociale psychologie. Dat komt op zo’n
boot zeker goed van pas?
“Het is opmerkelijk hoe harmonieus het
altijd gaat, terwijl je toch de hele week op
elkaars lip zit. Het fascinerende is dat er in
zo’n groep mensen - waarvan je een deel
heel goed kent en een deel niet - zelden
een wanklank te horen is. Er zijn altijd
mensen die spontaan doen wat er gedaan
moet worden, bijvoorbeeld dingen opruimen
en de corvee. Dat hoef je niet te regelen.”

Kan iedereen zich aanmelden?
“De mensen die we uitnodigen zijn in
eerste instantie al ooit meegegaan, of op
voorspraak. Andere geïnteresseerden dat hoeven niet alleen paren te zijn - komen op een wachtlijst. Maar meestal zit
de boot binnen een week vol. We kunnen
met 24 mensen overnachten. Een boot
erbij huren doen we niet want dan gaat
volgens ons de saamhorigheid teloor.
Bovendien wordt het dan te massaal, ook
voor de clubs die wij bezoeken.”
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Wie is de volgende
kandidaat in Doorvragen en welke
vraag wil je stellen?
“Bert Ouwerkerk van B.C. Sans
uit Medemblik. Hij was jaren
heel actief, maar doet het nu
rustiger aan. Ik wil graag weten
of Bert het promoten van bridge
niet mist.”

Jos van Dijk organiseert
iedere zomer een zeilreis
voor bridgers. Overdag zeilen
op een luxe boot, ’s avonds
spelen tegen bridgers in de
aangemeerde havensteden.
“Het fascinerende is dat er in
zo’n groep mensen zelden een
wanklank te horen is.”
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