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Haachtse Bridgeclub organiseert
kennismakingsavond
04/09/2016 om 15:25 door Conny Justé

HAACHT - Op 12 september organiseert de Haachtse Bridgeclub, BC Haacht, een

kennismakingsavond bridge in de cafetaria van de sporthal van Wespelaar om zo
de vele - verkeerde - vooroordelen over deze denksport de wereld uit te helpen.
Bridge is een kaartspel dat valt onder de noemer van denksport. Bridge heeft echter veel af te
rekenen met vooroordelen die helaas weinig grond van waarheid bevatten. De Haachtse Bridgeclub
wil er alvast al enkele de wereld uit helpen.
“Bridge is elitair”: Dit vloeit voort uit het feit dat, in de beginjaren van vorige eeuw, het voornamelijk in
clubs werd gespeeld voor grof geld waar uitsluitend welstellende en bekende mannen waren
toegelaten. Dit etiket werd ook geplakt op andere sporten zoals golf, tennis of hockey. Momenteel zijn
dit, zoals ook bridge, sporten die door het brede publiek kunnen worden beoefend.
“Bridge is voor oudere rijke dames”: omdat de mannen in clubs gingen spelen, en zij het spel ook aan
hun echtgenotes aanleerden, kwamen deze dames samen om in de namiddag gezellig te keuvelen
en met een tasje thee het spel te spelen.
“Bridge is moeilijk”: Het spel is eerder complex en je moet rekening houden met vele factoren waarbij
je bovendien moet trachten te onthouden welke kaarten zijn gespeeld. Je hebt inderdaad een langere
tijd nodig om het spel volledig te beheersen. Het is zelfs zo dat je het spel nooit volledig zal kennen
waardoor het voor iedereen – van beginnende speler tot expert – een uitdaging zal blijven.
“Bridge is maar een kaartspel”: Je kunt je niet méér vergissen dan deze bewering. Het spel heeft een
niet te onderschatten diepgang zoals blijkt uit volgende omschrijving.
Met bridge ontwikkel je heel wat eigenschappen die ook in het dagelijkse leven van pas komen. Het
spel vereist doorzettingsvermogen wanneer je als beginnende speler telkens weer mindere resultaten
noteert t.o.v. meer geroutineerde spelers. Het spel stimuleert de samenwerking want bridge speel je
met een vaste partner waarmee je samen moet trachten het maximale uit het spel te halen. Met het
spel ontwikkel je het analytisch vermogen en bevordert het jouw logisch denken wat onze mentale
gezondheid ten goede komt. Het bevordert het inschattingsvermogen want telkens moet je trachten te
achterhalen welke tactiek de tegenstreven hanteert om te beletten dat je een goede score haalt.
Bridge vereist telkens weer om beslissingen te nemen waardoor het de zelfzekerheid verhoogd.
Bovendien is het sociale aspect niet te vergeten, je speelt met jouw partner op een clubtornooi tegen
verschillende tegenstrevers zodat je nieuwe mensen ontmoet waardoor nieuwe vriendschappen
ontstaan. Bovendien is bridge een eerlijk spel, waar het ethische aspect primeert, want enkel kennis
en kunde (en niet de factor geluk) bepalen het resultaat.
Het is dus niet verwonderlijk dat bridge met al deze positieve eigenschappen in Nederland een
keuzevak is op school en dat in Polen het spel op alle universiteiten wordt gepromoot.
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Voor iedereen die de uitdaging wil aangaan om het spel te leren organiseert bridgeclub Haacht op
maandag 12 september e.k. een kennismakingsavond in de cafetaria van de sporthal van Wespelaar
(aanvang 19u30). BC Haacht is een van de grotere Vlaamse clubs waar op woensdagavond en
vrijdag namiddag in een ontspannen sfeer bridge wordt gespeeld.
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