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Het beeindigen van een partnership.

Voor bridgers bestaat het alfabet uit 30 tekens: de 26
letters + de vier kaarttekens ♠♥♦♣ Artikelen over
bridge zonder kaartdiagrammen zijn een
zeldzaamheid. Toch is dat vreemd, want er is geen
spel waarbij je zo intensief niet mensen omgaat als
juist bij bridge. Prettig omgaan met mensen aan de
bridgetafel geeft meer plezier dan succesvol snijden
op ♠V. En hierbij behoort natuurlijk ook het op tijd
beeindigen van een partnership!

Hoe moeilijk ons bridgespel ook is, geen enkel bied- of
speelprobleem haalt het qua moeilijkheidsgraad bij het
moeten beëindigen van een partnership. Ik heb het
dan niet over beëindiging door verhuizing of door
andere 'externe' redenen. Nee, ik heb het louter over
het beëindigen van een partnership waarbij 'die
partner' voor jou de reden is van het uit elkaar gaan.
Hoe langer je al samen speelt, des te moeilijker het is
om daar een punt achter te zetten. En het wordt nóg
moeilijker als je op dezelfde club met een andere
partner verder wilt. Ik ga de komende afleveringen in
op de verschillende afwegingen die bij het wel of niet
beëindigen van het partnership een rol kunnen spelen
en zal aangeven op welke wijze je de wens om met
elkaar te stoppen gemakkelijker bespreekbaar kunt
maken.
Wat maakt het nu zo moeilijk om tegen je
bridgepartner te zeggen dat je een punt wilt zetten
achter de samenwerking? Ik denk aan grofweg drie
'hinderpalen':
1. De ander zal zich waarschijnlijk gekwetst voelen en
boos worden. Angst voor boosheid.
2. Je verwacht dat je partner zich verdrietig zal voelen.
Angst voor schuldgevoel.
3. Je bent niet alleen bridgepartners maar ook
levenspartners. Angst voor een negatief effect op de
relatie.
Hoe verschillend deze drie groepen ook ogen, ze
hebben één belangrijke overeenkomst! Stel dat ik
degene ben die beëindiging van het partnership wenst,
dan staat niet centraal wat ik voel en wens, maar
uitsluitend hoe de ander daarop kan reageren; dus dat
wat die ánder voelt en voor zichzelf wenselijk acht. Het
is echter alleszins redelijk dat in de besluitvorming
beide belangen centraal staan, die van mijn huidige
partner en die van mij. Dat heeft niets met egoïsme te
maken en alles met elementair menselijk recht. Om
eerlijk met elkaar te kunnen communiceren is het
noodzakelijk dat beiden dit recht erkennen. Alleen dan
is het mogelijk om een oplossing te vinden waarin
beiden zich kunnen vinden. Nu is dat allemaal
gemakkelijk gezegd of liever geschreven, maar hoe
breng je die gemeenschappelijke instelling in praktijk?
Ik denk dat je dat het gemakkelijkst bereikt door in alle
contacten op slechts één ding te letten: ervoor zorgen
dat de ander geen gezichtsverlies lijdt! Met die
instelling voor ogen wordt je woordkeus vanzelf niet of
in ieder geval minder scherp. Zelfs nadat de ander
negatief reageert. Ook zul je dan niet de fout maken
om iedereen op de club al in te lichten over je wens
om met je partner te stoppen, terwijl de goede man of
vrouw zelf nog van niets weet. 

Bedenk ten slotte dat als je elke week met tegenzin
gaat bridgen, je het niet alleen aan jezelf maar beslist

ook aan je partner verplicht bent om dat
probleem op tafel te leggen.

Mensenrechten

Veel mensen zijn zich pas van hun rechten
bewust als ze flink kwaad zijn. Pas wanneer een
bepaalde grens is overschreden, wint de
verontwaardiging het van de angst en wordt
aanspraak gemaakt op een recht. Logisch
gevolg van de emotionele ontlading is dat een
constructief gesprek op dat moment niet
mogelijk is; met boosheid wordt weinig bereikt.
Het is goed om je vooraf te realiseren dat je als
kaartend mens in ieder geval acht rechten hebt
en dat je daar op positieve wijze gebruik van
kunt maken. In deze aflevering nemen we er
drie door.

1. Het recht op het maken van fouten. Ieder
mens heeft het recht om fouten te maken.
Er bestaan trouwens geen bridgers die
foutloos spelen. We behoren dus allemaal
tot dezelfde groep. Toegegeven, de een zal
vaker een fout maken dan de ander, maar
dat is bijzaak.

2. Het recht op respect. Een belangrijk recht.
Je hoeft beslist niet alle opmerkingen te
pikken. Of je nu de jongste, oudste of
zwakste speler bent, je hebt recht op een
respectvolle behandeling! Lager
geklasseerde spelers gaan er vaak vanuit
dat ze minder waard zijn dan hoger
geklasseerden. Dat is natuurlijk niet zo.
Trouwens, zelfs al sta je altijd onderaan,
dan is nog niet bewezen dat een bepaalde
hoger geklasseerde meer bridgeaanleg
heeft dan jij. Dat kan pas gezegd worden
als je allebei even lang, met evenveel
aandacht en toewijding en met dezelfde
mensen hebt gebridged. Toch hebben
goede bridgers er een handje van om
minder goede bridgers met minachting te
bejegenen. Accepteer dat niet. Trek aan de
bel wanneer je vindt dat je onheus
bejegend wordt.

3. Het recht om nee te zegge. Net als 1.en 2.
een open deur? In theorie wel, maar in de
praktijk beslist niet! Hoe vaak hebt u op een
van de volgende vragen "ja" gezegd en
"nee" gedacht:

- Speel je de nieuwe competitie weer met mij?
- Zullen we met z'n vieren op bridgevakantie 
   gaan?

Veel mensen hebben gewoonweg de moed niet
om op dit soort vragen een negatief antwoord te
geven. Het is uitermate moeilijk om die houding
om te buigen. Daarom gaan we in een latere
aflevering nog wat dieper op dit onderwerp in.


