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Bert Ouwerkerk:

“Er is weerstand tegen
verandering”
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.

De vorige kandidaat, Jos
van Dijk, wil graag weten
of je het promoten van
bridge mist?
“Ik ben nog altijd actief als docent en
ook als bestuurslid van het district doe
ik nog veel om bridge te promoten. We
stimuleren Denken en Doen-projecten en
ondersteunen clubs daarbij.”

Je was dertig jaar wedstrijdleider en bestuurslid
bij B.C. S.A.N.S. in Medemblik. Hoe heb je het
zo lang volgehouden?
“Er was geen opvolger en ik vond het
best leuk om alles te organiseren. Ook
gaf het de mogelijkheid om als lid van
het bestuur initiatieven te ontwikkelen.
Bijvoorbeeld het werven van nieuwe
leden, het doorbreken van de sleur
van de parenwedstrijden door andere
drives te organiseren en door eens een
viertallencompetitie te realiseren. Ik
heb het bijltje erbij neergegooid, omdat
ik voor mijn gevoel te weinig steun
kreeg. Terwijl ik toch verantwoordelijk
ben voor de komst van bijna vijftig
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nieuwe leden door het organiseren
van activiteiten zoals Denken en Doen,
open dagen en cursussen.”

Je vindt dus dat sommige
clubs meer activiteiten
mogen organiseren.
“Ja, en dat is niet eenvoudig want er
is weerstand tegen verandering. ‘Alles
gaat toch goed? Iedereen komt toch?’,
hoor ik weleens. De meeste clubs doen
niet meer dan het organiseren van een
competitie. Maar er zijn meer activiteiten te bedenken, zoals ledenwerving!
Veel clubs zitten in de gevarenzone:
twaalf clubs zweven onder de kritische
grens van zestig leden. Natuurlijk zijn
er clubs in kleine dorpjes. Als je maar
één lijn hebt, is er een te groot verschil
tussen zwakkere en sterkere spelers.
We hebben dan ook twee jaar geleden
in het district spelverbeteringscursussen
gegeven. Op zes plaatsen kwamen zo’n
driehonderd mensen en de reacties
waren zeer enthousiast. We gaan dit het
komende seizoen herhalen.”

Wat doet een secretaris van het district nog
meer?
“Ik maak deel uit van het bestuur en ben
medeverantwoordelijk voor het organiseren van districtscompetities en dergelijke. Verder verzorg ik agenda’s en verslagen van bestuursvergaderingen (zes keer
per jaar) en de algemene ledenvergaderingen (twee keer per jaar). Ook fungeer
ik als vraagbaak en intermediair naar het
bondsbureau in Utrecht.”

Geef eens een voorbeeld
van zo’n vraag.
“‘Wat moeten wij als bridgeclub met de
nieuwe privacywet?’, is een voorbeeld.
Persoonlijk vind ik die hele AVG (Algemene
verordening gegevensbescherming, red.)
een aanslag van privacyterroristen. Het
slaat helemaal nergens op. Er is een hoop
reuring ontstaan en ik denk niet dat er door
lettertjes op een stuk papier te zetten ook
maar iets is veranderd in de privacysfeer.”

In welke branche was je
werkzaam?
“Ik heb vanaf 1970 in de automatisering
gewerkt. Als programmeur, systeem
analist, systeemontwerper en projectleider. Ik heb aan de wieg gestaan van
grote algemene systemen (registraties,
betalingen, belastingen, en dergelijke). In
mijn laatste functie heb ik een landelijk
netwerk mogen ontwikkelen met ondersteunende systemen, werving-selectie
en opleidingen.”

Met welk doel ben je actief op Facebook, Twitter,
Pinterest en Google?
“Door mijn achtergrond als organisatiedeskundige en informaticus heb ik
veel van de sociale media zien ontstaan
en vanaf het begin met het internet
‘gespeeld’. De sociale media maken het
mogelijk nieuws te volgen en ook contact
te onderhouden met oude collega’s die
over de hele wereld zijn uitgewaaierd.
Maar sociale media verschaffen ook direct nieuws over sport en actuele zaken.
Dat vind ik altijd weer fascinerend.”
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De volgende kandidaat
is Monique Melchers,
beschermvrouwe van
’t Onstein Jeugd Toernooi
Circuit. Welke vraag kunnen we haar stellen?
“Omdat zij zo betrokken
is bij het jeugdbridge, wil
ik weten hoe je jongeren
enthousiast voor bridgen
kunt maken.”

Weinig mensen zijn zo bevlogen en
uitgesproken als Bert Ouwerkerk. Hij
is secretaris van het district NoordHolland en was dertig jaar wedstrijdleider
en bestuurslid van B.C. S.A.N.S. in
Medemblik. Volgens Bert is het nodig dat
clubs meer nieuwe activiteiten ontplooien.
“Veel clubs zitten in de gevarenzone.”
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