
De Belgen komen………! 
 
Maandag, 13 december 2010 was het zover. In rijen van twee trokken de Belgen de Maas 
over. Hadden zij kwade bedoelingen? Nee, Belgen hebben nimmer kwade bedoelingen. Wat 
dan……Wilden zij bepaalde Ollanders een poepeke laten ruiken? Wellicht, dat komt al meer 
in de richting….  
 
Beste lezer, ik wil het u uit de doeken doen. Zoals bekend geef ik namens de bridgeclub 
Geleen bridgeles. Een bijzonder lukratatieve bezigheid die door sommigen ook wel een 
vreemde wijze van zelfkastijding wordt genoemd. En wat gebeurt aan de andere kant van de 
grens. Daar hebben Henk en Annemie Bremen dit gat in de markt ontdekt. Met alle 
medewerking van de schepen van vermaak van de gemeente Dilsen overigens. En ook de 
plaatselijke middenstand doet haar duit in het zakje. Nee, Henk en Annemie hebben het 
prima voor elkaar.  
 
En zo ontstond het plan om eens de degens, of in ons geval de azen, met elkaar te kruisen. 
Want –zo was gebleken- we zaten in hetzelfde ritme van cursusgeven. Een afspraak voor 
vorig jaar werd cru gefrusteerd door slecht weer. Maar maandag de dertiende was het dan 
zover.  
 
De maandagavondleden wisten niet wat hen overkwam. Zelfs inschrijven was niet direct 
mogelijk. De gasten hadden voorrang en Lea wist het vaste volk met ferme stem op afstand 
te dirigeren. Tegen 20.00 uur was alles echter geregeld en kon de eerste interland van start. 
Het moet gezegd worden de gasten uit ons buurland waren bij voorbaat in het nadeel. De 
reden: onze Ollandse kaarten, met plaatjes die in het geheel niet lijken op de Franse kaarten 
die onze gasten gewend zijn. En als docent, die stiekem hoopt dat een van je leerlingen met 
de winst gaat strijken, denk je dan: in oorlog, voetbal en bij bridge-interlands zijn alle 
middelen geoorloofd.  
 
Het tempo van 4 spellen per half uur was natuurlijk een forse barrière, maar slechts tien keer 
was het niet mogelijk alle spelletjes binnen deze tijdslimiet te spelen. Een compliment aan 
alle deelnemers. De scores liepen op sommige spelletjes nogal uiteen. Een ruiten plus 3 
voor de oost/west lijn tegenover 4 schoppen contract voor de noord/oost lijn op hetzelfde 
spelletje.  
 
Uiteindelijk was er de uitslag. De Nederlandse cursist met het hoogste percentage werd 
gediskwalificeerd. Doping, zo werd vastgesteld, in de vorm van hulp van de docent, (tja soms 
moet je wat om een rusttafel te voorkomen). En dus ging de eerste prijs naar het Belgische 
paar vandeWeerdt/vandeWeerdt. 
 
Na afloop alleen maar positieve geluiden. Een geslaagde opzet, uiteraard met als 
achterliggende opzet cursisten naar de club te lokken. 
 
Met dank aan Roland (van ’t Plenkhoes), Lea en Jean (wedstrijdleiding en organisatie), Henk 
en Annemie. 
 
PS: Nog een one-liner, die ik las toen ik tijdens het schrijven van dit stukje, wat oude 
documenten opende. Verplaats u terug in de tijd toen de melkboer nog langs de deur kwam 
en briefjes in de flessen staken. “Melkboer, graag een melk. Mijn vrouw ligt in bed en de 
beurs ligt op de tafel. Pak maar wat je nodig hebt”. 
 
Thei Maessen, bridgedocent namens de BC Geleen. 


