Linschoten een grote groep bridgers rijker (overgenomen uit het
clubblad juni 2006 van Bridge Club Linschoten)
Het afgelopen bridgeseizoen is een groep tennissers een groep bridgende tennissers
geworden. Onder leiding van de Amandus de Koning, Ben Goossens en Gerard den
Haan, die werden bijgestaan door een grote groep enthousiaste leden van BCL,
hebben we bijna één op één les gehad in het fraaie kaartspel.
Soms voelde dat wel een beetje als eerstejaars brugklassers. Er werd op ons als
leerlingen heel goed gelet. Er werd veel gelachen en soms moesten de leraren hun
stem verheffen. Heel veel vraagtekens zijn gesignaleerd op de voorhoofden. Voor
een ieders doorzettingsvermogen zouden leerling- en leraar-meesterpunten
uitgevonden moeten worden.
Er bestaat een gezegde: ‘Met verliezen leert men spelen’. Dat heeft ons groepje
‘dummies’ gemotiveerd. We zagen het altijd zitten en kregen constant support van
onze leraren en helpers. Zij kwamen altijd over de brug met goede oplossingen en
suggesties. Zodoende gingen we tijdens het spelen nooit al te zeer de bietenbrug op
en leerden we letterlijk inhoud te geven aan de kreet ‘Open kaart spelen’.
De sfeer binnen onze groep bleef prima en aangenaam. Ook al werkten we met ‘de
vork’ en moesten we ‘snijden’, toch kwam nimmer het mes op tafel. We zijn nu in
één jaar tijd via een goed tijd-forcing lesschema al een aardig eind op weg en gaan
ons komend seizoen verder bekwamen.
Onze competitie en daarbij horende strijd om de felbegeerde en wel heel uitbundig
vorm gegeven wisselbeker ‘KoepWodan’ werd na felle gevechten uiteindelijk
gewonnen door Ingrid en Hank Kautz (red.: die daarbij wel de ongelofelijke mazzel
hadden dat Ria en Tom Sluis de laatste avond niet van de partij konden zijn). Deze
felbegeerde beker zal volgend seizoen zeker inzet worden van een stevige strijd.
In één seizoen is heel veel geleerd. We zijn onze leraren en alle helpers als bruggenbouwers bijzonder veel dank verschuldigd en gaan door om ons spel verder te
verbeteren, maar vooral ook omdat we het een leuk spel en een aangenaam sociaal
tijdverdrijf vinden.
Hans Hollaar
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Ria en Tom Sluijs
Ingrid en Hank Kautz
Kitty Foncke en Nol Hovius
Letty van Kuijk en Wil Swart
Gerard Eenink en Richard de Oude
Anneke van der Meer en Fok de Wit
Elly en Hans Bakker
Tineke en Piet Koster
Margreet en Erik Tamboer
Fien en Henk Tenhagen
Hans Hollaar en Joop Hoogvliet
Gusta en Bart van Hienen
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NB: 'iemand' had bedacht dat deze Koep alleen maar gewonnen kon worden
als je de laatste wedstrijd had meegespeeld. Zo liepen Ria en Tom de Koep
mis!

