
een Bridgepartner is 

moeilijker te vinden dan een levenspartner 
uit de volkskrant.nl van 04/10/10 

Ze is eigenzinnig, kiest haar partners zorgvuldig en ziet de beperkingen van haar sport. 
'Bridge is voor bejaarden.' 

Met enige jaloezie volgt bridger Marion Michielsen de spectaculaire opmars van het pokeren, het 
kaartspel dat zelfs een tv-sport is geworden. 'Poker is op televisie gemakkelijker te volgen dan 
bridge', vertelt de 25-jarige Michielsen, in haar studentenwoning in Rotterdam. 'Iedereen begrijpt 
het concept van de beste vijf kaarten. Maar zelfs recreatieve bridgers volgen de komende weken 
het Open WK in Amerika niet, omdat het spel te moeilijk voor ze is.' 

Op haar laptop volgt Michielsen een internationale bridgewedstrijd. 'Met mij kijken een paar 
honderd mensen. Zelfs de WK-finale trok op internet maximaal tienduizend bezoekers.' Lachend: 
'Ik wil me best als bridgebabe presenteren om Nederland aan het bridgen te krijgen. Maar ik vrees 
dat ik minder tot de verbeelding spreek dan een kaartende hockeyster als Fatima Moreira de 
Melo.' 

Zo gecompliceerd is het bridgen dat het spel met een stoffig imago kampt. Michielsen: 'Als ik 
vertel dat ik bridge, zeggen mensen: dat is toch iets voor bejaarden? Ik kan het niet ontkennen. Bij 
de Nederlandse bridgebond is de gemiddelde leeftijd 70 jaar. Aan de top ligt het anders. Daar val 
ik minder op.' 

Vader Paul was tijdelijk bestuurslid van de Nederlandse bridgebond, haar broer Thomas en zuster 
Laura speelden eveneens bridge. Maar het is lastig om de sport een jeugdig elan te geven, aldus 
Michielsen. 'Sommige scholen hebben een enthousiaste wiskundeleraar die bridgelessen geeft. 
Maar het blijft zelden hangen. 

'In mijn geboorteplaats Apeldoorn was de lokale club een jaar bezig geweest om mij een clinic te 
laten verzorgen. Op scholen werden flyers uitgedeeld, vrijwilligers waren geronseld. Maar er kwam 
niemand opdagen. Ik had niet anders verwacht. Bridge moet je, zoals ik, van je ouders hebben 
meegekregen, want er is geen kind dat uit zichzelf denkt: goh, laat ik eens gaan bridgen.' 

Ook op topniveau blijft bridge vooral een leuke hobby. Het is de reden waarom Michielsen haar 
rechtenstudie afrondde en een baan zoekt als advocate met als specialiteit het faillissementsrecht. 
Een bestaan als profbridger biedt te weinig zekerheden. 'Een goed contract sla ik niet af. Je kunt 
in Amerika bij sommige toernooien aardig verdienen. Maar als ik bij tegenvallende prestaties word 
ontslagen, heb ik niks om op terug te vallen.' 

Het is bovendien in de bridgesport al moeilijk genoeg om de juiste partner te vinden, zegt 
Michielsen. 'Ze zeggen wel eens dat het eenvoudiger is om een huwelijkspartner te vinden dan 
een bridgepartner. Je hebt niet veel keuze, de top in Nederland is relatief smal. Ik ben in de 
bridgewereld opgegroeid in een groepje van welgeteld zes mensen. 

'Stel je voor dat vier van hen al samenspelen. Dan ben je dus veroordeeld tot de laatste die 
overgebleven is. Het duurt soms wel een paar jaar voor je een hechte partnership opbouwt. 
Bridgers zijn dus niet genegen om snel te wisselen van partner, ook al is hij of zij misschien iets 
slechter dan jij. 

'Je moet niet alleen dezelfde ambities hebben, maar ook op dezelfde golflengte zitten. En dan is 
het ook wel zo handig als je gelooft in de speelstijl van je partner. Sommige bridgers vinden het 
leuk om de gekste dingen te proberen, terwijl hun partners zich groen en geel ergeren als iets 
mislukt.' 



Ze kan aan de lichaamstaal van haar partner Laura Dekkers al aflezen of een contract gemaakt 
wordt of niet. 'Ik merk het aan de manier waarop ze de kaarten vasthoudt. Als ik mijn kaarten open 
op tafel moet leggen, zie ik aan de manier waarop Laura haar handen beweegt of ze haar slagen 
gaat maken.' 

Maar niets is zo erg dan te spelen tegen echtparen, aldus Michielsen. 'Kaarten met je 
levenspartner wordt ten strengste afgeraden. Echtparen worden vechtparen. Vaak wil de man 
beter zijn dan zijn vrouw. Je wil niet weten wat echtparen tegen elkaar roepen tijdens het kaarten. 
De ondertoon zegt vaak al genoeg. Speelt de één een verkeerde kleur, dan wordt er meteen fel of 
ronduit denigrerend op gereageerd. Het is dat je tijdens wedstrijden gedeeltelijk door een schot 
van elkaar bent gescheiden. Maar je hoort die stellen soms zuchten of afkeurend met hun tong 
klakken. Ik heb ook vriendjes gehad in de bridgewereld. Maar ik ging niet met ze kaarten.' 

Michielsen durft zich al de beste bridgevrouw van Nederland te noemen. Ze kiest haar 
kaartpartners dan ook zorgvuldig. Tegen wil en dank heeft Michielsen de reputatie opgebouwd dat 
zij juist wel gemakkelijk afscheid neemt van haar partner. Met Meike Wortel won Michielsen in 
2006 en 2007 goud en zilver op het EK en behoorde ze in Europa tot de topvier van de junioren. 
Toch liep hun relatie stuk. 

'We hadden communicatieve problemen. We spraken dingen niet voldoende uit. Zo werden kleine 
irritaties grote irritaties en leidden kleine misverstanden tot grote ruzies. Na een tijdje werkte het 
niet meer. We zagen het niet meer zitten in elkaar.' 

Ook een sportpsycholoog kon de breuk niet repareren. Michielsen: 'We kwamen niet nader tot 
elkaar. Ook de bondstrainer heeft vergeefs getracht de boel te lijmen. Het verschil met duo's in het 
tennis of het roeien is dat wij dagelijks zes uur samen bridgen. En dan deel je in de jeugd ook nog 
eens een hotelkamer. Je kunt niet kaarten met iemand aan wie je een hekel hebt.' 

Zo kwam Michielsen in 2009 uit bij Laura Dekkers, een 27-jarige studente scheikunde die op een 
lager niveau begon dan Wortel. In het bridgeblad IMP werd haar keuze veroordeeld. 'Laura bridget 
nog niet zolang, Meike was vorig jaar duidelijk beter. Maar Laura kan net zo goed worden als 
Meike. Voor mij telde ook het plezier in onze samenwerking. 

'We gaan beter met elkaar om, geven de ander de ruimte. Onze werelden sluiten ook beter aan. Ik 
vond die oordelen over onze combinatie nogal gemakkelijk. Ik heb inderdaad de nodige 
bridgepartners gehad. Het was goed voor mijn ontwikkeling om soms te switchen. En ik ben 
inderdaad kieskeurig. Voor mij telt uiteindelijk toch het resultaat.' 

De tweede plaats op het EK in Oostende ('een punt achter de kampioen') bevestigde het beeld 
van een paar met perspectief. Michielsen mikt met Dekkers op een vaste plek in het Nederlandse 
vrouwenteam, hoewel ze in de open toernooien ook met mannen zou kunnen bridgen. Zo stond 
Michielsen zondag na de tweede sessie in het mixedtoernooi van het Open WK in Philadelphia in 
een veld met ruim 400 paren tiende met de Zweed Peter Fredin. 

Als bridger was de eigenzinnige Michielsen altijd al een van de jongens. 'Mannen zijn analytisch 
sterker dan vrouwen en kunnen zich gemakkelijker focussen op één ding. Ik merkte bij de junioren 
al dat de mannen harder voor zichzelf zijn. Ik herken dat wel. Ik ergerde mij vaak aan de sfeer bij 
de meisjes. Ik zeg meteen waar het op staat. Dat wordt me niet altijd in dank afgenomen.' 

Voor VS op WK 
Om financiële redenen koos Marion Michielsen met haar partner Laura Dekkers voor deelname 
met een gesponsord Amerikaans team aan de Open WK in Philadelphia. 'Met het Nederlandse 
team verdien ik niks.' De afspraak was bovendien al eerder gemaakt. 'We wisten niet zeker of we 
in aanmerking zouden komen voor de Nederlandse ploeg. Ik heb gekeken of de sponsor niet te 
zwak was. Maar de Amerikaanse ploeg heeft ook een sterk Frans paar. Het zal gek zijn om 
eventueel tegen Nederland te spelen. Ik zie ons de voorronden nog wel doorkomen. Maar het 
wordt moeilijk om een medaille te winnen.'  


