
De vorige kandidaat, Bep 
Maassen, wil graag weten 
hoe stoepranden gaat.
“Je staat met twee personen tegenover 
elkaar met vier meter tussenruimte. Elk 
heeft een kunststof stoeprand voor zich. 
Er wordt met de bal overgegooid waarbij 
het de bedoeling is de stoeprand van de 
tegenspeler te raken en de bal terug te 
laten kaatsen. Als dat lukt, heb je 1 punt; 
als je de bal ook nog vangt, heb je 2 pun
ten. Het spel is na acht minuten afgelopen 
of als iemand 15 punten heeft behaald. 
Balgevoel en doorzettingsvermogen zijn 
erg belangrijk bij stoepranden.”
 
Stoepranden is toch een 
kinderspel?
“Ja, dat dacht ik ook. Mijn kinderen deden 
het wel, maar ik heb het vroeger nooit 
gespeeld. Bij ouderengym kwam op een 
gegeven moment iemand met kunststof 
stoepranden. Het spelletje ging mij tame
lijk goed af. Ik ben ook nog een keer voor 
Jantje Beton met kinderen op een school 
gaan stoepranden. Toen een begeleidster 
mij vroeg of ik wilde meedoen aan het 
Nederlands kampioenschap in Rotterdam, 
dacht ik: ‘Pfff, helemaal naar Rotterdam?’ 
Maar toen zei ze: ‘De bus komt je ophalen, 

je krijgt een lunchpakket mee en het 
wordt helemaal verzorgd.’ Dus waarom 
niet? Toen we in het stadion aankwamen, 
was ik aangenaam verrast. Er waren heel 
veel deelnemers in allemaal verschillende 
leeftijdscategorieën: vanaf 6 jaar tot 75 en 
ouder. Ik ben 80. Bij thuiskomst stonden 
wat mensen met een vlag en bloemen, de 
kinderen maakten een erehaag.”

Eeuwige roem en een 
grote beker?
“Nee, ik heb een medaille gewonnen 
én een stoeprand. De medaille hangt in 
de kamer en de stoeprand staat in de 
garage onder het appartementencomplex 
waar ik woon.”

Dan kan er voortaan thuis 
worden geoefend?
“Momenteel niet, want ik heb een spier 
verrekt, maar volgende week willen we 
beginnen, twee keer per week in de 
garage. We spelen nog met z’n twee
en, maar proberen er wat mensen bij 
te krijgen. Ik heb altijd gehouden van 
bewegen en vroeger veel gesport: tennis, 
tafeltennis, zwemmen, countrydansen en 
volksdansen. Nu doe ik nog stoepranden, 
jeu de boules en gym. Verder wandel ik 
anderhalf uur per dag met mijn hondje.”

En twee keer per week 
bridgen?
“Ongeveer acht jaar geleden ben ik 
met bridge begonnen met een vriendin, 
allebei onze mannen waren overleden. 
Tijdens het wandelen vroeg iemand of 
ik geïnteresseerd was om bij Bridgeclub 
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Reuver te komen. We kregen les en het 
ging best goed. Misschien komt dat 
omdat ik al kon rikken. Het leukste van 
bridgen is mensen te ontmoeten en ze 
beter te leren kennen.”

Misschien zit er nog ooit 
een Nederlands kam
pioenschap in.
“Ik zit niet bij de besten, maar dat hoeft 
ook niet en dat komt ook niet meer. Je 
moet daarvoor eigenlijk jonger beginnen, 
hè? In het begin dacht ik weleens ‘Ik houd 
ermee op, want ik kan er ’s nachts niet 
van slapen’, maar nu ben ik blij dat ik 
heb doorgezet. Ik lig er niet meer wakker 
van. Rikken kan ik beter want daarmee 
ben ik jong begonnen. Maar ik merk wel 
dat naarmate je ouder wordt, je niet meer 
zo goed kunt onthouden. Mijn partner 
overigens wel. Ik heb twee keer in de 
eerste lijn gezeten, daar weten ze altijd 
wat voor kaarten je nog in je hand hebt. 
Tegenwoordig speel ik in de tweede lijn, 
dat is voor mij wat gezelliger. Onze club 
groeit volgens mij nog steeds. Ik schat 
zo’n tachtig leden inclusief de mensen die 
les krijgen. Misschien komt er nog wel 
een derde lijn bij.”

Bridgeclub Reuver heeft 
uitwisselingen met een 
Duitse club? 
“Dat is twee keer gebeurd, maar toen ben 
ik niet meegegaan. We doen wel mee aan 
het ‘Rondje Reuver’: van het ene naar het 
andere café. Er is ook elk jaar een fiets
drive en soms krijgen we uitnodigingen 
om in andere plaatsen te bridgen.” 

“Ik heb een medaille en een 
stoeprand gewonnen”

Thea Hendriks:

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 is de volgende 
kandidaat in Doorvra-
gen en welke vraag 
moet worden gesteld?
“Chris Niemeijer heeft 
bridgeboeken geschre-
ven en er is een bridge-
conventie naar hem 
genoemd. Ik wil graag 
weten: hoe bedenk je 
een bridgeconventie?”

Thea Hendriks uit het 

Limburgse Reuver werd 

dit najaar Nederlands 

kampioen Stoepranden in 

Rotterdam. Het evenement 

was georganiseerd door 

Jantje Beton, maar voor de 

gelegenheid mochten ook 

ouderen buitenspelen.
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