
De 12 bridge-geboden. 
 

 

1. Hier ben ik alweer 

dit al voor de zesde keer 

om van deze gelegenheid gebruik te maken 

U mijn beste wensen 

en Jullie een prettige Kerst 

en een gezond en spetterend 2017 toe te wensen. 

 

2. Er is alweer een jaar voorbij 

en toch horen wij er nog altijd bij 

om te bridgen in de A-, B- of C-lijn 

 

3. Het starten van de klok gebeurt 

nog steeds zoals voorheen 

doch na 24 minuten spelen 

klinkt er een luide stem 

"geen nieuw spel meer beginnen" 

de meeste van Jullie begrijpen dit wel. 

 

4. Er is drie minuten tijd om te wisselen 

dit gaat tamelijk snel 

want plots klinkt daar weer een stem 

"we beginnen aan het volgende spel. 

 



5. Netjes op hun plaats gezeten 

gaat de klok tekeer als bezeten 

alweer is daar die stem 

"ik start de klok" 

hierna klinkt een luid signaal 

zo horen we ze allemaal. 

 

6. Soms is het wat rumoerig in de zaal 

maar dat dit gebeurt is soms normaal 

waar zoveel mensen zijn 

is de stilte meestal voorbij. 

 

7. Na van iedereen wat gemok klinkt alweer het 

signaal van de klok 

dit zo zeven maal na elkaar 

en dan zijn we klaar. 

 

8. Iedereen is nu wat op zijn gemak 

en ruimt zijn eigen tafel op 

want zoals je merkt 

vele handen maken minder werk. 

 

9. De discussies na de bridge zijn soms fijn 

en iedereen wacht vol spanning 

op de uitslag van zijn lijn. 

 

 



 

10. De laptop is volop aan de slag 

voor ieders paar in ieders lijn 

op zoek naar de uitslag. 

 

 

11. Probeer weg te blijven achter de computer 

hij kan hier moeilijk tegen 

dit is voor de bedieners een zegen 

de uitslag komt er zo aan 

dan kunnen die willen reeds naar huis toe gaan. 

 

 

12. En tenslotte voor hele fijne mensen 

dit gedichtje met wensen. 

Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooie dagen 

met veel liefde voorspoed en geluk 

en fantastische BRIDGE-dagen. 

 

 

 

 

 

henri  joosten 

BBC – dichter  


