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Gezelligheid en hoffelijkheid
staan centraal. Tijdens het
bridgen mag er gesproken wor-
den, maar niets wat het spel kan
beïnvloeden. Het lidgeld bedraagt
71 euro per jaar. Voor een avond
of een namiddag bridgen vragen
we 2 euro inschrijving. Er bestaan
clubs waar elke speelavond prij-
zen of geld te winnen zijn, maar
dat doen we niet. Als alternatief
organiseren we twee keer per jaar
een bridgeavond met een prijzen-
tafel. Niemand gaat dan met lege
handen naar huis. Ook dat draagt
bij tot de gezelligheid. Daarnaast
doen we ook twee keer per jaar
een kroegentocht. Op zaterdag 25
mei vindt voor de 32ste keer het
Aardbeientoernooi plaats. Daar
worden andere clubs op uitgeno-
digd. Vorig jaar hadden we 110
deelnemende paren. Iedereen
krijgt een bakje aardbeien, van-
daar de naam.”

Lessen
Bridgen schrikt sommigen af om-

dat het moeilijk zou zijn. Maar vol-
gens bestuurslid Corinne Stevens
kan iedereen het spel leren. “Wie
al kan rikken, wiezen of jokken
leert het sneller dan wie nog nooit
gekaart heeft. Je moet bridge le-
ren om het goed onder de knie te
krijgen. Met kijken naar spelers
die bezig zijn, gaat het niet. Het
bieden is bij bridge ingewikkelder
dan bij andere kaartspelen. Je
hebt een biedsysteem nodig om
de juiste troefkleur vast te leggen
en om het maximaal aantal slagen
te bieden dat je denkt te zullen ha-
len. Je kunt ook zonder troef spe-
len, dat levert meer punten op. Bij
het bieden kun je liegen of een
creatieve oplossing zoeken. Leren
correct bieden, kun je door
bridgeles te volgen. We geven bij-
na elk jaar een reeks lessen voor
beginners.”

Pen en papier worden tijdens een
bridgeavond enkel gebruikt om de
bestelling van het drinken te note-
ren. De puntentelling verloopt
volledig digitaal. “Op elke tafel
ligt een aangepast toestel”, legt
Paul Cools uit. “De punten van ie-
dere speler worden na een afge-
werkt spel ingetikt en doorge-
stuurd naar de computer. In het
begin werden alle punten op pa-
pier genoteerd. Dan duurde het
een tijdje om alles uit te tellen en
de einduitslag bekend te maken.
Het digitale systeem werkt uiter-
aard sneller en gemakkelijker.
Elke boek kaarten wordt in het be-
gin van de avond geschud en dan
gedeeld. Daarna blijven ze op de-
zelfde tafel zonder dat ze nog eens
geschud worden. Het delen van de
kaarten gebeurt een per een, zo-
dat een reeks van bijvoorbeeld
tien van dezelfde soort weinig
voorkomt. De spelers verhuizen
na elke ronde naar een andere ta-
fel. Daardoor kan je zien wie met
welke reeks kaarten het beste ge-
speeld heeft. Bij bridgen is het
eindresultaat dus niet afhankelijk
van het krijgen van goede of slech-
te kaarten. Want ook met ‘slechte’
kaarten moet je met je partner een
goed resultaat kunnen behalen.”

Competitie
Op de kaartavonden komen ook

leden van andere clubs meespe-
len. “In de buurt heb je bridge-
clubs in onder andere Brecht,
Oostmalle en Meersel-Dreef”,
zegt Paul Cools. “Turnhout heeft
er vroeger zelfs drie gehad. Sinds
vorig jaar doen we opnieuw mee
aan de viertallencompetitie, waar
gespeeld wordt tegen andere
clubs. Omdat we herbegonnen
zijn, zitten we in de laagste reeks.
In de hoogste reeks zijn het alle-
maal topspelers.” 

RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

jarige Carolien Verschuren. Ze
groeide op in Hoogstraten, maar
woont nu in het Nederlandse Oos-
terhout. “Ik ben sinds drie jaar lid.
Mijn vader speelde bridge, maar
hij is vijf jaar geleden overleden.
Hij had me gezegd dat bridgen iets
voor mij zou zijn. Als eerbetoon
aan mijn vader ben ik bij de club
gekomen. Met het spel was ik in
het begin niet echt vertrouwd,
maar intussen valt het goed mee.”

De 84-jarige Louisa Vermeiren
uit Loenhout (Wuustwezel) be-
hoort tot de oudste leden van de
Hoogstraatse Bridgeclub. “Ik ben
er al bij van in het begin. Elke dins-
dag en donderdag kom ik bridgen.
Winnen is voor mij niet het be-
langrijkste, het plezier en onder
de mensen zijn gaat voor.” 

Brigitte Van Riel (65) uit Rijke-
vorsel is elke week trouw op post.
“Ik ben meer dan twintig jaar gele-
den bij de Hoogstraatse Bridge-
club gekomen. Eerst alleen op
dinsdagavond en sinds ik met
pensioen ben ook op donderdag-
namiddag. Het is een plezante
hobby.”

Prijzentafel
Paul Cools bevestigt dat mee-

doen belangrijker is dan winnen.
“De sfeer in de club is heel goed.

Paul Cools
Voorzitter 

“Bij bridge is
het resultaat
niet 

afhankelijk van 
het krijgen van 
goede of slechte 
kaarten.”
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Carolien Verschuren (29) is het jongste lid, Louisa Vermeiren (84) is de 
oudste speelster van de Hoogstraatse Bridgeclub. FOTO MIA UYDENS

De socioclub van de kantine van Hoogstraten VV is de wekelijkse plaats van afspraak voor de enthousiaste 
bridgers. FOTO MIA UYDENS

b Opgericht: 1982.
b Aantal leden: ongeveer 90. Het 

bestuur bestaat uit acht perso-
nen.

b Spel: Het gaat erom zo veel mo-
gelijk slagen te halen. Bij bridge
speel je samen met een vaste 
partner die tegenover je zit, te-
gen twee tegenstanders. Een be-
langrijk verschil met andere 
kaartspelen is dat telkens een 
van de vier spelers zijn kaarten
open op tafel legt.

b Speelmomenten: Dinsdagavond 
in de socioclub van Hoogstraten
VV en donderdagnamiddag in 
Oud Hoogstraeten.

b Lidgeld: 55 euro per jaar. 
Een bridgeavond of -namiddag
kost 2 euro.

b Website: hoogstraatse-
bridge-club.jimdo.com (ram)

Hoogstraatse 
Bridgeclub

HOOGSTRATEN

Gezelligheid troef bij
Hoogstraatse Bridgeclub

Club organiseert lessen voor beginners

Het bestuur van de Hoogstraatse
Bridgeclub bestaat uit acht leden,
met Paul Cools als voorzitter. “On-
ze club is opgericht in 1982. Er
werd toen gespeeld in taverne De
Vos op de Vrijheid (het pand waar
Kokomo City vier jaar geleden
startte en dat in maart 2017 af-
brandde, red.). Door het groeiend
aantal leden zijn we verhuisd naar
de kantine van sporthal De Zeven-
sprong van de Spijkerscholen.
Omdat het ook daar te klein begon
te worden, is de socioclub in de
kantine van Hoogstraten VV nu
onze vaste locatie op dinsdag-
avond. Daar beschikken we over
voldoende ruimte en er is een lift
voor mensen die minder mobiel
zijn. Op donderdagnamiddag
wordt er gebridged in Oud
Hoogstraeten in de Peperstraat.
Toen wij begonnen, mocht er bin-
nen nog gerookt worden. Dat is
stelselmatig afgebouwd. Op een
bepaald moment mochten we in
elke even speelronde roken. Intus-
sen is er het rookverbod gekomen.
Momenteel hebben we zo’n 90 le-
den. Bij de start waren de meesten
dertigers, intussen zijn veel leden
zestig of nog ouder. We mikken op
verjonging en dat gaat redelijk”,
vertelt Paul Cools.

Eerbetoon
De jongste speelster van de

Hoogstraatse Bridgeclub is de 29-

Wie in de Noorderkempen graag 
het kaartspel bridge speelt, kan 
elke week terecht bij de 
Hoogstraatse Bridgeclub. De ver-
eniging bestaat al meer dan 35 
jaar en op de kaartavonden ko-
men spelers uit de ruime regio. 
De punten worden met een aan-
gepast toestel naar de computer 
gestuurd.


