
Minicursus docent pure bridgebeginners 
 
Alarmbel: zodra je woorden gebruikt als: ‘maar’ en ‘toch’, ga je te snel!  

 
Inleiding 

Het is van groot belang dat je met belangstelling luistert en kijkt naar 

tegenwerpingen. Ga niet op de voorhand uit van je gelijk. Geef pas 
jouw visie als je de woorden van je student volkomen begrijpt.  

 
Het minimale niveau voor deze docentencursus 

Om een uitstekende docent te kunnen zijn moet je de stof die je wilt 

overbrengen zelf goed begrijpen. Minstens zo belangrijk is het plezier 
dat je zelf aan het spel beleeft. Want het zal vooral ook het 

bridgeplezier zijn dat je op je studenten zult moeten overbrengen.  
 

Twee soorten vaardigheden 
Om oneindig veel plezier aan bridge te kunnen beleven, zijn twee 

soorten vaardigheden van belang:  
- voorkomen dat bij een tafelgenoot een gevoel van gezichtsverlies 

ontstaat; 
- creatief omgaan met speelkaarten.  

 
Gevoel van gezichtsverlies voorkomen 

Natuurlijk ontstaat na een briljante behandeling van de speelkaarten 
een warm gevoel van voldoening. Toch is voor de meeste bridgers 

aangenaam contact met de tafelgenoten de belangrijkste voorwaarde 

voor bridgeplezier. Artikel 74A van de spelregels spreekt weldadig 
duidelijke taal:  

 
Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te 

vermijden die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken 
bij een andere speler of het genoegen van het spel zou kunnen 

verstoren. 

Deze boodschap is zo sterk, dat zij artikelnummer 1 verdient.  

 
Gelukkig kreeg ik de toenmalige voorzitter (Koos Vrieze) en directeur 

(Gijs van der Scheer) van de NBB zover om deze tekst op de buitenkant 
van het spelregelboekje af te drukken! 

 
 De Training Bridgetafelcommunicatie 

Met behulp van deze tekst kun je je ‘studenten’ gericht trainen in 

het omgaan met ‘lastig tafelgedrag’ van bridgetafelgenoten. 
 

Wat is dus het hoofddoel van deze minicursus?  
Plezier bijbrengen voor het mooie spel dat wij bridge noemen!   

 
 

  



Noodzakelijk profiel van de bridgedocent 
1. Zelf met plezier kunnen bridgen. 

2. Plezier belangrijker vinden dan perfectie. 
3. Fouten van anderen zien, zónder daar iets over te zeggen. 

4. Zes keer hetzelfde uitleggen, zónder stemverheffing en/of dodelijke 
woordjes als ‘maar’ en ‘toch’. 

5. Compliment geven voor iets wat je zelf (nog) beter zou doen. 
6. Zich kunnen verplaatsen in de beleving van een pure beginner. 

7. Fouten zien, zónder daar iets over te zeggen.  

 

Als jou opviel dat voorwaarden 3 en 7 hetzelfde zijn, ben ik gerustgesteld. Dat is 

namelijk de belangrijkste voorwaarde om je studenten met een uitstekend gevoel 
te laten groeien. Niet meteen je vinger leggen op elke aanpak die volgens jou beter 

kan, is uiterst moeilijk. Niet omdat wij mensen nu eenmaal graag etaleren hoe goed 
we zijn . Maar vooral omdat je je verplicht voelt elke fout te corrigeren. Uit angst 

dat ze anders denken dat hun verkeerde actie goed zou zijn. 
Probleem is echter dat als een beginner na de meeste acties hoort dat die fout zijn, 

of beter kunnen, de lol er snel vanaf gaat. Zelfs bij ‘studenten’ die om correcties 
vragen omdat ze het meteen goed willen leren.  

 

Hoe je wél kunt omgaan met essentiële fouten 
Je sluit elke sessie af met een korte luchtige quiz. De vraagstukken maak je van 

de fouten waarbij je je tong moest afbijten. Daarmee doen alle deelnemers dan 
hun voordeel. Ook degene die het eerder helemaal verkeerd, of helemaal niet, 

zag. 

 

De spelregels van bridge zijn eenvoudig en daardoor gemakkelijk te leren.  

Maar voor beginners is alles nieuw. Wij, ervaren bridgers, kunnen in één oogopslag 
een situatie overzien, omdat we weten waar we naar moeten kijken. Beginners zien 

die lijn niet; die gooien al hun energie op alles wat beweegt. Die denken dat wij 
bridgers alle gespeelde kaarten onthouden… Maar veel meer dan de kaarten tellen 

(in plaats van onthouden) van een belangrijke (troef)kleur, doen de meeste 
bridgers (gelukkig) niet.  

 
Zoals in de meeste wetenschappen gaat het in bridge niet om het weten van de 

regels en/of het onthouden van de kaarten die nog in het spel zitten. Nee, de kunst 
zit vooral in het creatief omgaan met wat je weet. Dat proces komt vanzelf op 

gang. Bij de een sneller dan bij de ander. Als je de kaarten ziet als verf, en de 
bridgetafel als het doek, kun je een bridgespel uitstekend vergelijken met de 

schilderkunst. Ook de ware kunst van het schilderen ontstaat bij de gratie van in 
alle vrijheid kunnen uitproberen. En als we weten dat er slechts drie primaire 

kleuren zijn in de schilderkunst, en in bridge vier, zegt dat heel veel over de 

onbegrensde mogelijkheden van ons edele kaartspel. 
 

De docent kan de pure beginner al na enkele minuten een eenvoudig doch 
aantrekkelijk spel laten spelen. Telkens voegt hij daar volgens het deze cursus een 

onderdeel aan toe. Zodra het spel niet meer leuker kan worden, zijn alle 
onderdelen van het bieden en spelen geserveerd en kan de beginner zeggen dat hij 

kan bridgen! 
 



Basis van de bied- en speelstof is jouw reeds aanwezige kennis en inzicht 
Maar… als je een bepaald onderdeel van je eigen systeem liever meteen 

vernieuwt, zoals openen met 5-kaart hoog en/of 1SA openen met een 
mogelijke hoge 5-kaart, is dat natuurlijk mogelijk.  

 
Belangrijkste richtlijnen voor de Huiskamerdocent 

 

Hoffelijkheid 
Wijs op het belang van hoffelijkheid! Wat niets anders betekent dan 

voorkomen dat een tafelgenoot zich ongemakkelijk of zelfs onprettig 
voelt door een bepaalde opmerking of houding.  

 
Grofweg kun je het karakter van ieder mens verdelen in drie 

houdingen: dominant, volgzaam en afstandelijk. Het is ideaal als je 

deze drie totaal verschillende houdingen beheerst. Het is immers de 
omgeving en situatie die de gewenste houding bepaalt. Bij een brand 

zou het ronduit rampzalig uitpakken als alle aanwezigen zich volgzaam 
zouden opstellen. Het mooie van bridge is dat het spel verschillende 

rollen vereist. In het ene spel kun je leider zijn, wat toch enige 
dominantie vereist, en in het volgende spel dummy, waardoor je alles 

wat je aan volgzaamheid in je hebt, moet aanwenden. 
 

Mensen die gewend zijn om ongeacht de situatie één houding vast te 
houden, kunnen het aan de bridgetafel even lastig hebben. Denk aan 

een echtpaar, waarvan één steevast de broek aan heeft. Om dan heel 
volgzaam de dummy uit te hangen, en gedwee, zonder ook maar iets 

van afkeuring te laten merken, kaarten moeten bijspelen die helemaal 
verkeerd lijken te zijn, vreet energie en vereist veel oefening. Dan ook 

nog de hoffelijke houding vasthouden, is voor enkelen te veel gevraagd.  

 
Spring er meteen - hoffelijk - bovenop zodra vormen van 

onhoffelijkheid lijken te ontstaan… Benadruk dat in geen enkel ander 
spel mensen zo intensief met mensen omgaan als in bridge. Door de 

ongekende mogelijkheden van bridge, hebben we zelfs het volste recht 
op het maken van fouten .  

 
Geef alle tijd 

Geef je studenten de kans om achter hun eigen fouten te komen. Sta 
het maken van fouten toe. De meeste fouten ontstaan namelijk omdat 

de beginners alle aandacht nodig hebben voor zaken die wij heel 

normaal vinden. Denk aan een kind dat fietsen leert. Door alle energie 
te moeten steken in het houden van het evenwicht, is er geen enkel 

oog, laat staan begrip, voor de verkeersborden en andere 
weggebruikers. 

 
Vooral als je zelf geen al te sterke bridger bent, is het toestaan van 

fouten ook ter bescherming van jezelf. Want al help je bij de eerste 
beginselen van het spel, het is helemaal niet uitgesloten dat je een 

toekomstig kampioen bij z’n eerste stappen begeleidt en dat die het al 
vele malen scherper ziet dan jij. 

 



Spreek met je studenten ook duidelijk af dat je alle ruimte geeft om 
achter hun eigen fouten te komen. En dat je alleen jouw visie geeft als 

ze al het vermoeden hebben dat er iets niet goed ging en jou vragen of 
het misschien iets beter kon. 

 
Houd de kudde bij elkaar 

Stem het tempo af op de deelnemer die de meeste tijd nodig heeft om 
de stof op te nemen. Laat niemand vooruit rennen! Het ‘gevaarlijkst’ 

zijn de ‘deelnemers’ die geen pure ‘leerling’ zijn. Die beginnen 
begrijpelijkerwijs over onderwerpen waar de echte ‘beginners’ nog lang 

niet aan toe zijn en daar alleen maar van kunnen schrikken.  
Maak met zo’n vooruitloper de afspraak - zo nodig buiten de les - 

dat hij degenen die nog geen ervaring hebben, de kans geeft een 

antwoord te vinden. Maar zet hem ook niet helemaal buitenspel. 
Bij het uitleggen van een bepaald vraagstuk mag je hem het 

antwoord en uitleg gunnen als de anderen dat niet lijken te 
vinden. 

 
Zorg voor humor 

Daarmee kan het vooroordeel van velen, namelijk dat bridge een 
serieus spel zou zijn, waarbij niet mag worden gepraat en/of gelachen, 

het snelst worden afgeschoten!  
 

Niemand kan afgaan, alleen de docent! 
Ook al lijkt een antwoord of actie vrij zwak, zet nooit een student voor 

schut. Gemeten naar de korte tijd dat hij dit spel speelt, verdient zelfs 
de Chinese snit een compliment!  

  



Opgelet! 
 Sluit elke bijeenkomst af met een leuk vraagstuk. Een soort uitsmijter. Laat 

de studenten met elkaar overleggen over het antwoord. In het 
Bridgestappenplan geef ik per stap een vraagstuk. Maar je kunt ook zelf 

vraagstukken maken, van de fouten die je zag en - met veel moeite - niet 
noemde. 

 
 Begin elke volgende bijeenkomst met een korte evaluatie van de vorige: de 

inhoud van de stof én jouw rol van docent (Wat vinden jullie het moeilijkst 

tot nu toe? Wat moet ik van mijn rol als docent veranderen en wat moet ik 
vasthouden?) 

 
 Begin pas aan een volgende stap als de bedoeling van de vorige stap voor 

alle spelers duidelijk is.  

 

Tip voor twee docenten voor één beginnersgroep… 
Als je met twee docenten werkt, leidt het tegenspreken van elkaar snel tot 

verwarring bij de studenten! Spreek daarom vóór elke bijeenkomst af wie 

welk onderdeel zal doceren. De ander controleert dan of de stof goed 
overkomt. Bij waargenomen twijfel, kan hij een verduidelijking vragen of een 

voorbeeld. Een groot voordeel van twee docenten is, dat als een deelnemer 
moeite heeft met een bepaalde uitleg, de tweede docent datzelfde vraagstuk 

met andere woorden kan uitleggen. Ben jij de enige docent, dan zul je zelf 
naar andere woorden of een andere benadering moeten zoeken. Wat in ieder 

geval niet helpt is stemverheffing of de gevreesde woorden: ‘maar’ en ‘toch’. 
 

Zelftraining Docentenprofiel 
Je moet als docent geduldig zijn, ruimte geven voor fouten, en complimenten 

geven voor iets wat maar een beetje goed is en in jouw ogen nog (veel) beter 
kan. Dat is gemakkelijker voorgenomen dan uitgevoerd.  

 
Daarom is het zeker geen luxe om daar nu al op te trainen. En dat kan! Door 

deze vaardigheden vanaf nu als gewone speler aan jouw eigen club- en 

Stepbridgetafel toe te passen.  
 

Om je te helpen, jawel, heb ik je boodschappenlijstje alvast gemaakt. 
 

1. Geef geen enkele opmerking op het bieden en spelen van je partner. 
2. Geef per zitting minstens één compliment per vier spellen. 

3. Neem actie - op hoffelijke wijze en zonder ook maar een spoor van een 
oordeel - als een tafelgenoot zich onhoffelijk gedraagt. 

4. Begin een gesprek met je tegenstanders, waarbij je niet zelf orakelt 
maar vooral belangstelling toont, als er tijd over is tussen het laatste 

spel en het eind van de ronde. 
 

Maak een printje van deze vier punten, geef dat vóór aanvang van de zitting aan je 
bridgepartner en vraag na de laatste ronde of je al je ‘boodschappen’ binnen hebt. 



Ná de cursus… 
Omgaan met speelkaarten is één. Maar als je studenten echt ongekend veel 

plezier willen beleven aan bridge, zullen ze ook optimaal moeten omgaan met 
hun bridgetafelgenoten.  

 
Ook daarop kun je je studenten voorbereiden, met de  

Training Bridgetafelcommunicatie. 
 

Inderdaad, de vaardigheden die je daarmee verwerft, zijn ook heel goed te 
gebruiken búiten de bridgetafel!  En ja, ze zijn ook puberproof!  

 
Pleziergarantie aan de bridgetafel 

Waarschijnlijk zullen je studenten ook uitvliegen naar andere bridgetafels. Dat 
betekent kennismaken met alle soorten tafelgenoten. Van uiterst aimabel tot 

spelers die deze eigenschap in bescheidener mate tonen. 
 

Mensen, ook bridgers , hebben de gewoonte om zich bescheidener, en 
daardoor kwetsbaarder, op te stellen naarmate zij zich minder zeker voelen. 

En als net afgestudeerd thuisbridger voel je je minder zeker tegenover 
ervaren spelers. 

 
Minder kennis en inzicht in het spel betekent echter niet ook minder rechten. 

Zeker niet het recht op een aangenaam gevoel aan de bridgetafel.  

 
Afhakende bridgers doen dat zelden omdat ze het spel niet meer leuk 

zouden vinden. Meestal worden ‘de club’ en/of de spelers genoemd als reden 
voor het afscheid.  

 
Plezier zul je hebben. Zo niet mét, dan wel óm je tafelgenoten  

Bridgers die stoppen met actief bridge, haken vrijwel nooit af omdat ze 
het spel niet meer leuk vinden. Vrijwel altijd ligt de oorzaak bij ‘de 

mens’ aan de bridgetafel. En hoe gek dat misschien ook klinkt, jouw 
eigen houding bepaalt het gemiddeld aantal bridgetafelgenoten 

waarmee je plezier beleeft. Zelfs aan spelers die nu gemakkelijk 

ergernis bij je oproepen, kun je plezier beleven met behulp van enkele 
eenvoudige techniekjes.  

 
Met de Training Bridgetafelcommunicatie kun je je studenten die 

techniekjes aanleren waardoor je extra plezier kunt garanderen aan de 
bridgetafel. En niet zelden ook daarbuiten, dus eigenlijk overal.  

 
  



Bridgetafelcommunicatie 
Inleiding voor de trainer, voor jou dus! 

 
Met meer bridgetafelgenoten meer plezier beleven 

Met behulp van deze communicatietraining kun je net afgestudeerde 
studenten enkele vaardigheden meegeven waarmee ze hun toekomstige 

tafelgenoten in het hoffelijke spoor kunnen helpen en houden.  
 

Daarmee verklein je het risico dat een groot deel van de nieuwe lichting al 
snel ontgoocheld afhaakt. Bekend is immers dat de meest voorkomende 

reden om met (club- of Step)bridge te stoppen, niets met het spel en alles 
met de mens/de sfeer aan de bridgetafel te maken heeft. 

 

Hoe meer mensen een speler liever niet tegenkomt, des te groter het risico is 
dat het totale bridgeplezier daalt naar een niveau dat tot een afscheid leidt. 

Betekent dit dat bridgers volledig afhankelijk zijn van het aantal aangename 
leden van een bridgeclub? Gelukkig niet! Het gehalte bridgers waarmee je 

plezier aan tafel beleeft, kun je zelf namelijk zeer sterk beïnvloeden. 
 

Hoe? Dat leren ze van jou, met deze training: Bridgetafelcommunicatie! 
 

Let tijdens de training op verandering in houding! 
Het geven van een communicatietraining is heel andere koek dan het 

overdragen van je bridgespelkennis en inzicht. Bridgen richt zich op het 
omgaan met de bied- en speelkaarten. Maar omgaan met bridgetafelgenoten 

richt zich in de eerste plaats op de speler zelf! Het plezier en het gevoel van 
verlegenheid en ergernis dat tafelgenoten kunnen oproepen, hebben immers 

alles te maken met hoe je naar jezelf kijkt, jezelf waardeert en jezelf vooral 

ruimte gunt. 
 

Pauze inlassen 
Daardoor kan deze training heel confronterend uitpakken. Het is van 

groot belang dat jij als trainer daar alert op bent. Zodra iemand zich 
lijkt terug te trekken, of zich opeens heel anders gedraagt dan je 

gewend bent, trap je op de rem. Dat kun je onopvallend doen, door te 
zeggen dat je opeens een droge keel hebt, en daarom een pauze inlast. 

 
Vertrouwen wekken 

In die pauze kun je de persoon in kwestie dan even polsen. Is dat niet 
mogelijk, dan kun je de hervatting laten voorafgaan door een kort 

rondje waarin de deelnemers mogen zeggen wat ze tot nu toe het 
leukst en wat ze het lastigst vinden van deze training. Realiseer je dat 

alleen al het toegeven dat iets lastig wordt gevonden, veel moed 

vereist. Ga daar niet op in met vragen als: ‘Wat vind je daar dan 
moeilijk van?’, of: ‘Waaróm vind je dat lastig?’ Zelfs niet als je denkt 

dat de betreffende persoon best wel sterk in elkaar zit. Het onzichtbare 
nadeel van daarover doorvragen is namelijk dat anderen, die dezelfde 

moed niet kunnen opbrengen, zien dat ze ter verantwoording worden 
geroepen als zij ook hun ‘drempels’ vertellen. Door dat niet te doen, 

schep je vertrouwen en verlaag je de drempels van de anderen. 
 



Demonstratie geven 
Wat beter werkt is, dat je over dat stukje communicatie graag een 

kleine demonstratie wilt geven. Daarbij vraag je een omschrijving van 
het specifieke gedrag waarmee jij dan geconfronteerd moet worden. 

Vraag aan de groep wie jouw opponent wil spelen. Uiteraard geef je 
degene die moeite heeft met zo’n gedrag voorrang.  

Vooral als dit de eerste communicatietraining is die jij geeft, verdien je 
daarmee het predicaat van uitstekende trainer! In mijn werkleven viel 

het mij namelijk al op dat communicatietrainers hoogst zelden een 
demonstratie gaven… De meesten gingen niet verder dan het geven van 

commentaar/adviezen op de verrichtingen van de deelnemers. 
 

Algemene trainingsregel 

Benadruk ook dat tijdens deze training niets moet en dat alle 
deelnemers het recht hebben om te zeggen: ‘Dit doe ik liever niet!’ 

Zonder dat je naar de reden vraagt!  
 

Metacommunicatie 
Vooral als trainer is het goed om onderscheid te maken in twee 

communicatieniveaus. Voor de duidelijkheid noem ik die:  
 het inhoudelijke niveau, zoals we normaal inhoudelijk met 

elkaar praten; 
 het afstandelijke niveau, de wijze waarop we met elkaar 

praten. 
 

Metacommunicatie is een instrument dat veel te weinig mensen, ook 
bridgers, kennen/toepassen. Met metacommunicatie praat je met 

elkaar, heel populair gezegd, over wat we nu eigenlijk met elkaar aan 

het doen zijn. Dat is vooral uitermate nuttig in gesprekken die zijn 
vastgelopen of duidelijk de verkeerde kant opgaan. Ook in 

conflictsituaties en welles-nietes-spiralen.  
 

Een beeldend voorbeeld van metacommunicatie. 
Als de motor van je auto gaat sputteren, kun je twee dingen doen. 

1. Harder op het gaspedaal trappen, in de hoop dat je de 
bestemming – tegen beter weten in – bereikt. 

2. Of… de rit onderbreken, de motorkap opengooien, en - met hulp 
van alle inzittenden - de oorzaak opsporen en verhelpen. 

Daarbij is het mooie van metacommunicatie dat daarmee 
spanningen/confrontaties worden voorkomen, omdat het dan niet meer 

gaat tussen mij en jou, maar om wij. 
 

Hoe pas je metacommunicatie toe?  

Stel, een docent heeft net Stayman en Jacoby uitgelegd aan vier 
beginners. Eén daarvan heeft al eerder bridge gespeeld, maar heel lang 

geleden, de andere drie ‘komen net kijken’. Na het advies dat je met 
een 5-4 in de hoge kleuren en minstens 8 punten het beste Stayman 

kunt toepassen, ontstaat het volgende gesprek. 



De ervaren beginner:  
‘Met een 5-4 in de hoge kleuren kun je het beste Jacoby 

toepassen.’ 
Docent: 

‘Dat raad ik af; Stayman geeft minder misverstanden.’ 
De ervaren beginner: 

‘Integendeel, met Jacoby geef je snel en duidelijk je verdeling en 
kracht.’ 

Docent, schakelt over op metacommunicatie: 
We stoppen deze dialoog. In plaats daarvan kijken we naar wat 

we op dit moment aan het doen zijn. Welk effect heeft onze 
gedachtewisseling op de drie andere studenten?’  

 

Als ook maar één van die drie iets opmerkt als: ‘Ik snap daar 
helemaal niets van.’, ligt het probleem meteen op tafel. Met de 

oplossing. Waardoor de docent kan vervolgen met: 
 

‘Dan stoppen we nu ons verschil in inzicht; na afloop van deze 
sessie zal ik met jou en degenen die dat leuk vinden nader ingaan 

op Stayman en Jacoby.  
 

De docent kan ook meteen een ‘metabesluit’ nemen als hij maar 
één oplossing ziet. 

  
‘Onze discussie kan gemakkelijk verwarring oproepen bij de 

andere drie. Daarom zullen we onze gedachtewisseling na afloop 
van deze sessie voortzetten. Nu gaan we uit van mijn invulling.’  

 

Leg nooit de keus bij anderen als je zelf maar één weg aanvaardbaar 
vindt! 

 
De drie belangrijkste rechten van elke bridger 

 
1. Het recht op plezier in het spel 

Een weldadig voelend recht. Niet voor niets staat dit recht in spelregel 74 A 2 
duidelijk omschreven. 

Een speler behoort zich hoffelijk te gedragen. Hij moet voorkomen dat bij 

een tafelgenoot een gevoel ontstaat van ergernis en/of verlegenheid. 

Toch wordt van alle spelregels deze regel het meest overtreden. En, net zoals 

dat geldt voor verreweg de meeste overtredingen aan de bridgetafel, zo’n 
overtreding wordt zonder opzet gedaan. Als bij jou een gevoel van ergernis 

ontstaat, mag je ervan uitgaan dat degene wiens opmerking of gedrag jou 
stoort, zich niet van dat negatieve effect bewust is. 

 
2. Het recht te zeggen wat je ziet/hoort, voelt en wilt 

Als door iemands gedrag bij jou een vervelend gevoel ontstaat, heb je het 
volste recht te melden wat je voelt en wat moet gebeuren/veranderen om 

dat vervelende gevoel te stoppen. 

Het is van elementair belang dat je uitsluitend meldt wat je waarnam, zoals 
een bepaalde opmerking, handeling of het ontbreken daarvan. Wat je beslist 



NIET moet doen is: het vormen van een oordeel. En als dat niet lukt, houd 
dan in ieder geval dat oordeel voor je!  

De reden van dit onderscheid is eenvoudig: je gevoel kan niemand 
ontkennen, dat voel jij immers. Met een oordeel begeef je je op glad ijs, dan 

doe je een uitspraak over wat de ander zou voelen/van plan zou zijn. 
 

Vergelijk: ‘Je hebt mij nog niet begroet’, met: ‘je negeert mij.’  
De eerste opmerking kan niemand tegenspreken; de tweede wel: zelfs als jij 

je genegeerd voelt, betekent dat niet dat de ander dat ook bewust deed. 
 

3. Het recht om fouten te maken 
Dit recht is een oerrecht van de mens. Dus zeker voor net begonnen bridgers. 

Als je daarbij bedenkt dat je juist van fouten leert, mag je het zelfs als een 

voorrecht beschouwen om veel fouten te maken. Tafelgenoten die daar 
bestraffend op reageren, hebben kennelijk geen notie van de heilzame 

werking van een blokkade, een vergeten vrije kaart, een veel te hoog bod, of 
wat voor geschoten bok ook. 

Wat je moet voorkomen is dat ze door hun beperkte inzicht jou de heilzame 
werking van rampen zouden onthouden… 

   
Vijf communicatietechniekjes 

De drie genoemde rechten hébben is één. Maar die ook krijgen of zo 
nodig afdwingen, is vaak lastiger. Ik geef vijf techniekjes waarmee je 

uiterst gemakkelijk je recht kunt halen. Zonder strijd en met heel veel 
plezier! 

 
Dat uiterst gemakkelijk moet ik nuanceren. Iemand die uit gewoonte 

anderen altijd alle ruimte geeft, zal gevoelsmatig een hele grote stap 

moeten zetten om de opgesomde en uiterst gebruikersvriendelijke 
hulpmiddelen in de praktijk toe te passen. Enige oefening in een 

vertrouwde omgeving, tijdens het ontbijt, of ’s avonds bij de 
aardappelen, kan dan uitstekend helpen.  

 
Kapotte grammofoonplaat 

Je zegt – én herhaalt – na elk gesputter je wens; op tegenwerpingen 
bedenk je geen (nieuwe) argumenten, je herhaalt alleen je wens. 

‘Ik wil alleen complimenten horen.’ 
‘Ik wil geen gemopper aan mijn tafel.’  

 
Misten (met een lach!) 

Je maakt met je woord en uitstraling duidelijk dat wát je opponent ook 
doet of zegt, er niets zal veranderen. Deze zeer eenvoudige techniek 

geeft de ander het gevoel van om zich heen slaan in dichte mist. Wat 

hij ook doet, het zicht blijft slecht. Misten is niets anders dan je 
opponent in korte zinnetjes gelijk geven. Inderdaad, met een glimlach. 

‘Ja, wat vreselijk hè!’ of: ‘Inderdaad zeg, ik dacht nog: daar gaat 
m’n aas.’ 

  



Veralgemeniseren (eveneens met een lach)  
Met veralgemeniseren trek je de opmerking in ‘het algemene’, waarmee 

jouw actie automatisch buiten schot ligt. 
Na een opmerking als: ‘Dat deed je helemaal verkeerd!’ reageer 

je met: 
 

‘Er gaat de laatste tijd inderdaad heel veel mis’, of:  
 

‘Ik hoorde laatst dat heel veel vrije kaarten niet meer worden 
gemaakt.’ 

 
Verandering van onderwerp 

In plaats van in te gaan op een vervelend voelende opmerking of 

houding, snijd je een nieuw onderwerp aan.  
‘Wat een leuk overhemd heb je aan!’ of: ‘Wanneer ben jij 

begonnen met bridge?’, of: ‘Heb je al vakantieplannen?’ Niet te 
snel aanvullen met: ‘Wanneer vertrek je?’  

 
Er later op terugkomen 

Vooral als je je vrij onzeker voelt, en welke net afgestudeerde bridger 
voelt zich dat niet, of als je niet snel uit je woorden komt, is dit een 

heerlijke techniek. Je hoeft niet meteen een weerwoord te geven, of 
een verklaring. Op opmerkingen waardoor je van je stuk raakt, of liever 

geen antwoord geeft om wat voor reden ook, kun je reageren met iets 
als:  

‘Daar ga ik over nadenken.’  ‘Daar kom ik volgende week op 

terug.’ ‘Ik heb daar nu nog geen commentaar op.’  ‘Ik wil hier nu 
niets over zeggen.’ 

 
Het zal mij niet verbazen als je bij het lezen van deze reacties veel 

uitspraken van ‘hoger geplaatsten’ herkent. Met deze eenvoudig toe te 
passen techniek zit je dus zeker niet in een hoek met zieligerds! 

 
Waarschuwing 1 Onderschat niet de kracht van deze technieken! 

Omdat deze technieken uiterst gemakkelijk zijn toe te passen, ook 
omdat ze bij voorkeur met een lichte lach worden uitgevoerd, zou je 

kunnen denken dat ze vrij soft en onschuldig zijn. Niets is echter minder 
waar! Het effect van deze reacties kan net zo vermorzelend zijn als 

zonder echte inspanning met een waterpomptang een vinger 
‘versmallen’. Vooral de opponent die jou al kent, en gewend is zich op 

een bepaalde wijze tegenover jou te manifesteren, komt van een 

bevroren kermis thuis als jij hem zonder enige inspanning, zelfs met 
een lichte glimlach, opeens in de hoek zet. 

 
Waarschuwing 2 Kondig je nieuwe opstelling aan bij mensen die 

belangrijk voor jou zijn! 
Ook ouders, kinderen, bridgepartners en vrienden kunnen opmerkingen 

plaatsen die je niet leuk vindt. Dan wil je het liefst dat alleen dat trekje 
verdwijnt, maar het contact niet. Als een gewoon gesprek waarin je 

hebt gezegd wat je vervelend vindt, niet helpt, is het moment 
aangebroken voor een van de vijf gegeven techniekjes. Maar… juist 



vanwege de kracht daarvan, adviseer ik je de persoon in kwestie in 
vertrouwen te nemen. Met iets als: Wij spraken al eerder over de 

moeite die ik heb met jouw manier van kritiek geven. Omdat dat tot op 
heden niet hielp, heb ik nu een manier gevonden om daar met een goed 

gevoel mee om te gaan. En omdat ik jou een leuk, belangrijk en/of lief 
mens vind, voel ik mij verplicht om je dat vooraf te zeggen.  

 
Waarschuwing 3 Niet uit het hoofd leren! 

Het heeft geen enkele zin om de bovenstaande reacties uit je hoofd te 
leren. Waar het om gaat, is dat je net als je drie tafelgenoten het recht 

hebt om met plezier je kaartje te leggen. Zodra je van dat recht 
overtuigd bent, vind je vanzelf de juiste woorden als een tafelgenoot 

buiten zijn oevers dreigt te treden. 

 
Geruststelling 

Als je niet eerder actief voor jezelf opkwam, is de eerste toepassing voor jou 
een uitzonderlijk grote stap. Je kunt je daardoor heel gespannen voelen vanaf 

het moment dat de betreffende tafelgenoot het gedrag begint te vertonen dat 
jij wilt stoppen.  

 
Neem dan van mij aan, dat je het vermogen hebt om dat gevoel van angst 

uitstekend te verbergen! Tijdens mijn communicatietrainingen maakte ik 
opnamen van zeer lastige gesprekken. Zonder uitzondering waren de 

deelnemers aangenaam verrast bij het zien van die beelden. Ze zagen vrijwel 
niets van de spanning die ze tijdens het voeren van dat gesprek van binnen 

voelden. 
 

En… oefen deze technieken met je vrienden/huisgenoten. Dat wordt zo leuk, 

dat je zelfs gaat hopen op situaties waarin je deze technieken kunt 
toepassen!  

 
 

 



Een paar techniektoepassingen 
Opmerking aan jouw 
adres 

Jouw mogelijke reactie Toegepast 

 

 
 

 
‘Je ging onnodig down’ 

‘Ik vind het aardig dat je 

met mij mee wilt denken, 
maar ik vind de beste 

aanpak liever zelf.’  

Recht om zeggen wat je 

hoorde, voelt en wilt. 

Met een glimlach:  

Ja, wat jammer hè! 

Zuivere mistvorm. 

Heb je al 
vakantieplannen? 

Verandering van 
onderwerp. 

Tegenstander moppert 
voortdurend en 

onaangenaam op partner. 
 

Mogelijke reactie op jouw 
wens: ‘Dat is iets tussen 

mijn partner en mij.’ 

Ik vind het fijn als je aan 
deze tafel alleen 

complimenten geeft. 
 

Ik wil aan mijn tafel 
alleen complimenten 

horen. 

Zonder oordeel, zeggen 
wat je wilt. 

 
 

Kapotte 
grammofoonplaat. 

 
Opmerking van partner: 

‘Dat hartenbod van jou 
slaat ook nergens op.’ 

Met een glimlach: 
De laatste tijd wordt er 

inderdaad heel vreemd 
geboden.  

Veralgemeniseren. 

Daar kom ik na de 

wedstrijd op terug. 

Denktijd nemen, zonder 

oordeel alvast aangeven 
wat je wilt. 

De leider speelde B; 

nadat jij deze neemt met 

V zegt de leider: ’Wacht 

even, waarop hij B 

verwisselt voor A. 

Op jouw vragende blik 

zegt hij: ‘Ik ben arbiter, 
de leider mag inderdaad 

een kaart terugnemen.’  

‘Ik heb het gevoel dat B 

niet meer terug mag. Een 

mooie situatie om de 
dienstdoende arbiter te 

testen.’ En met wat 

luidere stem: ‘Mag ik 
arbitrage?’  

Zonder oordeel zeggen 
wat je voelt en wilt.  

Vooral bij onzekerheid 
over jouw gelijk, kun je 

tegenover dominante 

eigen rechters de arbiter 
uitnodigen voor een ‘test’. 

 

 

 



Tot slot 
 

Ga standaard uit van het positieve 
Ga ervan uit dat degene wiens woord of gebaar een vervelend gevoel 

oproept, absoluut geen kwade bedoeling heeft. Dat maakt je meteen al wat 
minder boos . Groot nevenvoordeel is dat als de ander bij hoge uitzondering 

wel enig kwaad in de zin had, hij door jouw aanname van een goede 
bedoeling, toch nog wat te verliezen heeft. Door jouw reactie zonder oordeel 

maak je het de ander gemakkelijk om zonder het gevoel van gezichtsverlies 

zijn gedrag en/of opmerking positief bij te stellen.  
 

Met deze misschien overdreven nobel ogende opstelling, maak je het de 
ander het gemakkelijkst om dat te doen wat jij graag wilt. 

 
Neem jezelf niet (al te) serieus 

Je voelt je dan veel minder snel persoonlijk aangevallen. Het is immers 
heerlijk als je een vervelende opmerking met een welgemeende lach naast je 

neer kunt leggen. 
 

Nadat onze club, onder mijn voorzitterschap, het roken in de speelruimte had 
afgeschaft, beet een bezoeker van onze zomerdrive mij toe: 

‘Je moet wel een vreselijke machtswellusteling zijn; anders zou je niet 
de vrijheid van rokers beknotten. Ik heb een hekel aan mensen die mij 

niet zelf laten beslissen of ik mijn sigaar wel of niet rook.’ 

Ik kon niets anders dan lachend zeggen: 
‘Dan moet er een heel groot misverstand zijn. Je sigaar gaat inderdaad 

de tent uit, maar jij houdt daarbij alle vrijheid om te beslissen of je daar 
wel of niet aan vast blijft zitten.’ 

 
Weet je niet zeker of jij jezelf serieus neemt? Doe dan de test! 

Kijk een minuut in de spiegel. Als je dat zonder lachen kunt doen, is het 
ernstig met je gesteld. Dan neem je jezelf écht veel te serieus! 

 
Hoe minder je jezelf serieus neemt, des te minder snel je boos wordt als een 

ander jou ‘onheus bejegent’. Zelfs na een beledigende opmerking kun je dan 
zonder boosheid en met oprechte interesse vragen naar de reden van deze 

volgens jou verkeerde inschatting…  



Een paar oefeningen voor je studenten 
 

Lees voor aanvang van deze training nog even de inleiding door! 

 
Jij gaat als docent vanuit drie verschillende hoeken vervelend gedrag 

vertonen.  
Je richt dat op een bepaalde leerling. Zodra je vermoedt dat die er niet 

uitkomt, laat je een andere leerling helpen. Ga niet door tot iemand 
helemaal vast zit! 

 
Leg voor elke oefening duidelijk uit met welke student je in de slag gaat 

en waar het precies om gaat in die oefening.   
 

Oefening 1  

 Geef als tegenstander voortdurend kritiek op het spel van de student.  
 

De student moet proberen op ontspannen wijze jouw kritiek te stoppen. 
 

Oefening 2  
 Geef als partner vervelende kritiek op het spel van de student. 

 
De student moet de kritiek laten stoppen, en verwijzen naar een latere 

gelegenheid. 
 

Oefening 3  
Geef als tegenstander van de student vervelende kritiek op jouw 

partner, dus op de andere tegenstander van de student. 
 

Houd vooral goed in de gaten of de reacties van de studenten ‘oordeelvrij’ 

zijn.  
Door alleen te zeggen wat ze zagen, voelen en/of wensen, geven ze de ander 

geen enkel houvast voor een negatieve voortzetting. Een oordeel kan 
namelijk worden tegengesproken. Dat wat is gezegd/gedaan en wat zij 

voelen niet. 
 

Dus niet reageren met: Beter is: 
 Je bent negatief.   Je opmerking geeft mij een vervelend gevoel. 

  
Je gebruikt de denkpauze. Je bod volgt op een denkpauze van je partner. 

  
Dat is oneerlijk.   Dat roept vraagtekens op. Ik wil graag het 

oordeel van de arbiter. 
  

  

 
 


