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ACHTER DE SCHERMEN BIJ:

BridgeT V!de basis
Ook bridge kreunt onder het juk van corona. Maar toch zullen duizenden 
relatieve beginners later met enig plezier terugkijken op deze sombere 
periode omdat zij dankzij ‘BridgeTV: de basis’ plotseling een grote 
sprong maakten in hun theoretische en speltechnische ontwikkeling. 
Spelenderwijs en met een lach.
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hij in De Denktank in Arnhem bij docent 
Ruurd Riewald de beginnerscursus Bridge 
met een Lach. “Bridge is altijd uitdagend, 
dat vind ik leuk.” In het online onderonsje 
vooraf tussen de panelleden stipt Mark 
de 2SA-conventie van Anton Maas aan, 
een manier om met behulp van een 
tamelijk sterke hand een fit in de hoge 
kleur van partner aan te geven. Daarmee 
kwam hij met zijn bridgepartner Carel 
Kruip in aanraking tijdens een cursus 
in De Denktank. Je vraagt je af waarom 
docent Ruurd in een beginners cursus 
deze conventie van hoog niveau opneemt. 
Ruurd barst in lachen uit. “Mark en Carel 
deden anderhalf jaar geleden mee met 
de beginnerscursus en ze volgen nu een 

tweewekelijkse uitzendingen. Die ogen 
strak opgezet en tegelijk frivool.

Caféklaverjasser
Voor dit verslag bekijkt uw Bridge-ver-
slaggever aflevering 11 van BridgeTV ten 
huize van Mark Giesen (53), vast panellid 
in de serie. Het onderwerp van deze 
aflevering is: verdediging tegen pre-
emptieve openingen. Geconcentreerd zit 
Mark er die maandagmiddag ruim op tijd 
klaar voor. Op tafel staan een laptop, fles 
met water, biedbakje, doos met kerst-
ballen, telefoon en het laatste nummer 
van Bridge. De Arnhemmer, opgegroeid 
als caféklaverjasser, toont zich gretig en 
is gegrepen door bridge. In 2019 volgde 

Met het verdwijnen 
van fysiek clubbridge 
begon de Bridge-
Bond vorig jaar met 

‘BridgeTV: gevorderd’; een programma 
dat op maandagmiddag direct te volgen 
is op de Facebookpagina en website van 
de BridgeBond en achteraf ook online 
bekeken kan worden. De reacties waren 
enthousiast. Zo enthousiast dat kort 
daarna een tweede initiatief gestalte 
kreeg: ‘BridgeTV: de basis’, een uitzen-
ding voor basisspelers. Bridgedocenten 
Tom Drijver en Ruurd Riewald spelen 
de hoofdrol in dit programma in co-
ronaverpakking. Inmiddels kijken ruim 
vijfduizend belangstellenden naar de 

Met grote demonstratiekaarten visualiseert Ruurd de handen op het bord
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biddingboxen. Ruurd rommelt achter de 
schermen en tovert een andere hand 
tevoorschijn: ! 4 3 2    
  " H V B     
  # H B 4 2     
  $ A V 2

Na een 2"-opening biedt het panel 
unaniem 2SA, punten in de 16-18-range 
en een dekking in harten.
Maar partner doet ook mee, na pas bij 
de tegenstander links van je biedt die 
3". “Wat bieden jullie nu als je weer aan 
de beurt bent?”, vraagt Ruurd. In huize 
Giesen begint het grote denken. Mark 
kiest net als de andere panelleden voor 
4". Ruurd wendt hevige teleurstelling 
voor. “Fout Mark. Na een 2"-opening 
voor je wil je nooit meer harten spelen, 
want bedenk dat er rechts zes harten 
zitten.” Maar wat dan wel? “Na jouw 
2SA biedt de maat net als na een 2SA- 
opening stayman en jacoby. Dus 3" is 
een transfer naar schoppen.” Mark bromt 
instemmend.
De nieuwsgierige Erik Havinga wil wel-
eens weten hoe het zit zonder dekking in 
de kleur van de tegenstander:
! H V B     
" 4 3 2      
# H B 4 2     
$ A V 2
“Wat doe je met deze kaart als er rechts 

ten of meer en een vierkaart schoppen. 
Als je niet aan die voorwaarden voldoet, 
moet je een rondje passen. Creativiteit is 
soms vereist, het is niet zo makkelijk als 
na een opening op éénniveau.”

Improviseren
Standaard neemt Ruurd over met enkele 
oefenhanden. Improviseren is hem op het 
lijf geschreven.
De rechtertegenstander opent 2" en je 
hebt in handen: ! H V B 4 3     
  " V 2     
  # H B 4 2     
  $ V 4
Alle panelleden graaien 2! uit de 

cursus voor hoofdklassers en hoger. Het 
slaat helemaal nergens op dat ze mee-
doen, maar ze vinden het wel erg leuk.”

Parkeerterrein AH
Het panel van BridgeTV bestaat uit zeven 
personen. Presentatoren Tom Drijver 
en Ruurd Riewald, Geon Steenbakkers 
als gastheer van de BridgeBond, Mark 
Giesen, Bineke Heringa, Erik Havinga en, 
jawel, Berit van Dobbenburgh, directeur 
van de BridgeBond. Vier bridgers die 
alleen de basis kennen; ‘basisspelers’ 
noemen we die in bridgejargon. Ging er 
een selectieproces aan vooraf? Ruurd: 
“Niet bepaald. Bineke, een vroegere 
cursist van me, kwam ik op het parkeer-
terrein van Albert Heijn tegen. ‘Ik heb iets 
leuks voor je’, riep ik.” 
De rest is geschiedenis. Bineke en de 
overige leden van het illustere zevental 
komen via de videoservice Zoom in 
beeld. Tom Drijver verzorgt een inleiding 
op het thema. “Op tweeniveau kun je een 
vijfkaart bieden met 10 tot 16 punten, 
eigenlijk vanaf een opening.” Met 10 of 
11 punten moet de kleur natuurlijk wel 
‘body’ hebben. “2SA is een optie met 16 
tot 18 punten en een dekking in de door 
de tegenstander geboden kleur. Na een 
2"-opening kun je doubleren met 12 pun-

Een tweede camera is gericht op het bord

Panellid Mark Giesen
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pen en ontdekken. Lesboeken gebruik 
ik niet, ze krijgen een samenvatting en 
dat is de systeemkaart. Het gaat hier 
om een combinatie van oefening en een 
soortement samenvatting.” Helpt het 
kijken naar BridgeTV: de basis je verder? 
“Veel basisspelers zeggen dat ze al heel 
lang spelen, soms ruim twintig jaar, maar 
nu met BridgeTV pas echt bijleren.” 
Als het aan Ruurd ligt, slaat heel Neder-
land aan het bridgen. “Er zijn nog massa’s 
mensen die bridge willen leren, vooral in 
de categorie van veertig tot zestig jaar. 

de aanpak. “Bij het switchen van beeld 
houd ik er rekening mee dat kijkers het 
bord met kaarten willen zien en af en toe 
het panel. Onderwerpen zijn er genoeg, 
kijkers dragen ze bovendien aan.” 
Meestal gaat het over bieden maar ook 
onderwerpen als uitkomen, speelplan en 
tegenspelen komen aan de orde.
Bridge TV: de basis is geen beginners-
cursus. Ruurd: “Naar schatting kun je na 
twintig beginnerslessen meedoen. Ik wil 
niet dat deelnemers iets doen omdat ik 
het zeg. Nee, ze moeten het zelf begrij-

van je met 2! wordt geopend?” De 
vraag brengt Ruurd Riewald en Tom 
Drijver in verlegenheid. “Dit is lastig. 
Erik wil naar onmogelijke handen toe. 
Voor pas is wat te zeggen, voor doublet 
ook, maar je moet eigenlijk een vierkaart 
schoppen hebben.”

Geinig
Na afloop evalueren de cursusleiders 
met plezier. Ruurd: “Nee, de vragen van 
Erik waren niet besproken, zoiets gaat 
vanzelf. Dat het die kant opging, was wel 
geinig.” Tom Drijver en Ruurd Riewald 
lijken een goed ingespeeld duo. “We 
vinden het beiden leuk om te doen, we 
zijn ook beiden entertainers. Tom doet 
de presentatie en ik lul eromheen. Ter 
plekke en onvoorbereid, ik heb al zo veel 
bridgeles gegeven over zo veel verschil-
lende thema’s. Voordat BridgeTV begon, 
wist ik niet eens dat Tom bestond”, aldus 
Ruurd. Hij heeft zijn eigen ideeën over 

Docent Tom Drijver

Bij BridgeTV valt ook regelmatig wat te lachen
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Hun kinderen zijn op een leeftijd dat ze 
alleen thuis kunnen zijn.” 
Het programma slaat aan. Direct live op 
Facebook of de website van de Bridge-
Bond kijken ruim vierduizend mensen 
naar BridgeTV voor basisspelers. Op 
kanalen als YouTube en www.bridge.nl 
zijn globaal per aflevering ook nog eens 
ongeveer vierduizend hits geteld. 

En profile
Geon Steenbakkers, van de afdeling 
opleidingen van de BridgeBond, fungeert 
vooral op de achtergrond. Vaak zien de 
kijkers hem ‘en profile’ in beeld. “Dat komt 
doordat ik met twee grote beeldschermen 
werk, een met de Zoomsessie en de ander 
met de uitzending op Facebook waar ik 
zelf reageer op vragen en opmerkingen.” 
Ook op de website stellen geïnteresseer-
den vragen. Geon: “Er komen honderden, 
veelal positieve, reacties en vragen binnen. 
Mensen willen bijvoorbeeld weten waar 
BridgeTV wordt uitgezonden, NPO1, NPO2 
of NPO3?” Grappig, tot de publieke omroep 
is BridgeTV (nog) niet doorgedrongen.
Geon keek in maart vorig jaar met 
argusogen naar de lancering van 
‘BridgeTV: gevorderd’. “Eigenlijk zouden 
we zoiets voor een grotere groep moeten 
uitzetten, dachten we. We mikken met 
BridgeTV: de basis op mensen die net van 

de cursus komen, of die door corona een 
cursus af hebben gebroken. 
De BridgeBond probeert op deze manier 
in corona tijden iets voor de beginnende 
bridger te betekenen.” Gelijktijdig met 
BridgeTV is op StepBridge ook een begin-
nersclub van start gegaan. 
Wat Geon betreft gaat BridgeTV voor 
basisspelers voorlopig door. “We verleng-
den al stilzwijgend. Er zijn nog voldoende 
onderwerpen, er is nog veel te doen.” 

Het programma valt vooral in de smaak 
door de hoge mate van interactie. De 
initiatiefnemers staan niet stil en zoeken 
naar mogelijkheden om meer basisspelers 
te interesseren. De hoge waarderingen 
en de getoonde flexibiliteit inspireren de 
BridgeBond door te gaan. Die belofte viel 
te beluisteren tijdens de algemene leden-
vergadering in november. 

De panelvragen zijn altijd leuke momenten, vooral als iedereen een ander ant-
woord geeft. Het is overduidelijk welk panellid het bij het rechte eind heeft

Voor de juiste camerahoogte zet Ruurd de laptop op een theedoos

BridgeTV: de basis is live te zien 
via de Facebook pagina en website 
van de BridgeBond om de week op 
maandag om 15.30 uur 
(8 februari, 22 februari, enzo-
voort). Alle uitzendingen zijn 
ook achteraf te bekijken via de 
website van de BridgeBond. Kijk 
voor alle info over BridgeTV op 
www.bridge.nl/bridgetv

Voor meer informatie over de 
 beginnersclub op StepBridge: 
www.bridge.nl/beginnersclub
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