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WK Lyon:
medailleloos huiswaarts
Spelen in een
vliegtuighangar

Tome loze ambitie om te winnen

Jeugdbridgekamp 2.0

TEKST: LEO HEUS | FOTOGRAFIE: MARJOLEIN VAN ROTTERDAM

VERFRISSENDE
RENTREE VAN HET

jeugdkamp

Een van de leukste fenomenen uit de geschiedenis van het Nederlandse
bridge is terug van weggeweest: het jeugdbridgekamp. Vijf
achtereenvolgende dagen bridge spelen en leren, spelletjes, avonturen,
verkleedpartijen, een speurtocht en trampoline-uitstapje.
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Reportage

O

nder aanvoering van
Simone Verlage van de
jeugdcommissie van de
BridgeBond en enthousiaste
en deskundige medewerkers - deels afkomstig uit nationale selecties - streken
medio augustus vijftien geïnspireerde
jongens en meisjes neer in het fraaie in
Salland gelegen Lettele.
“Ik weet wel waarom jullie ons komen
interviewen”, roept de tienjarige Martijn
Goor. Nou? “Jullie willen dat er meer
kinderen gaan bridgen.” Natuurlijk willen
we dat en we zijn ervan overtuigd dat
een jaarlijks jeugdkamp in de vakantieperiode daaraan een bijdrage levert.

Snit onder de knie
Zeven meisjes en acht jongens meldden
zich aan. Drie van de meisjes reisden
zonder bridgekennis naar Lettele af.
Geen probleem. Daar weet de technische
staf, onder leiding van international Tim
Verbeek, wel raad mee.
Onder de vijftien bevindt zich een opmerkelijke eeneiig e tweeling: Sarah en Lotte
de Wijs, stralende dochters van Simon de
Wijs, júíst in de week van het jeugdkamp
namens Nederland volop in competitie
tijdens het WK bridge in Lyon. “Jazeker,
we hebben regelmatig mailcontact.
Gisteravond heb ik hem nog succes
gewenst”, zegt een van de twee. Deze
avond zal ze waarschijnlijk mailen dat ze
de snit nu volledig beheerst.
Bridge en spellen vormen de hoofdmoot
van de activiteiten. Op zo’n kamp komen
niet alle jeugdigen af. Je moet van spellen, uitslagen en standen houden. Bridge,
al dan niet in de minivariant, poolbiljart,
tafeltennis en driedimensionaal vier op
een rij – de denkertjes van de toekomst
spelen het allemaal fanatiek, vol overgave, met tomeloze ambitie om te winnen.
Uiteraard geeft de jeugd zich buiten op
het veldje ook over aan voetbal.
Richard van Zandbeek uit Venray speelt
in oranje shirt. “Ben je een fan van het

Nederlands elftal, Richard?” Hij kijkt
verbaasd op. “Nee, ik ben voor PSV. Maar
hoe weet je dat ik Richard heet?” “Dat
staat in grote letters op de achterzijde
van je shirt.” “Oh ja, dat is waar ook.”
Oranje Richard moet keepen, maar heeft
daar al gauw schoon genoeg van en
loopt pardoes, zonder mededeling, naar
de aanvalslinie.
Ook de tweeling doet mee, aan iedere
kant een. Ze dragen het blauwe shirt met
de tekst ‘Bridgekamp 2017’. Daar hoort
een rood broekje bij. Lotte droeg eerder
op de dag een groen broekje, maar
verruilde dat omwille van een fotosessie
voor een rood exemplaar. Martijn Goor
kijkt eens goed. “Nou moet het niet
gekker worden. Wie is wie? Hoor jij bij
mijn partij?”

Bungalowdrive
De 64-jarige Rob Spee - vooral verantwoordelijk voor het keukengebeuren
- was er in 1997 al bij. “Alle negen
jeugdkampen, van 1997 tot 2005, maakte ik mee. De eerste keer telden we 48
deelnemers. We zaten in bungalows in
Overloon en organiseerden een bungalowdrive. De jeugd trok van bungalow
naar bungalow om een paar spelletjes
te spelen. Later kwamen we onder de
twintig deelnemers door te weinig animo.
Er moest te veel geld bij.”
Spee is blij met de wedergeboorte van het
jeugdkamp. Want: “Het leverde veel op.”
Hij somt een rijtje Nederlandse toppers op
dat destijds aan het jeugdkamp deelnam.
“Onder meer Bob Drijver, Berend van den
Bos, Gerbrand Hop, Aarnout Helmich en

Rob Spee: “Marion Michie lsen

huilde tranen met tuiten toen ze
er niet meer bij kon zijn”

Biedquiz uit boek Berry Westra tijdens broodjeslunch.
Geen tijd verliezen, schaven aan je bieden
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Wie zijn de sterksten?

De zusjes
Verlage

Zo gaat Kiki Burkels
de bonte avond in

Gabor Friesen

Jule Verlage

Titanenduel op
tafel 2: Tim Verbeek
(links) en Richard
van Zandbeek tegen
Wout Klarenbeek
(wit shirt,
boven) en
Martijn
Goor

Lilu Revzina gaat
op in het spel
Wout Klarenbeek luistert
aandachtig naar de
themasessie snijden
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Rob Spee haalt sperziebonen af tijdens de cursus

Ronald Goor
Sigrid en Jamilla Spangenberg.” Het kamp
was en ís voor jeugd van tien tot zeventien
jaar. “‘Kunnen jullie er niet een jaartje
bij doen’, riepen de zusjes Spangenberg
toen het dreigde af te lopen.” Vorige
maand trouwden Sigrid Spangenberg
en Ernst Wackwitz. Spee: “Laat dat nu
een jeugdkamphuwelijk zijn. Zij leerden
elkaar destijds hier kennen.” Ook Marion
Michielsen, prima donna van het Nederlandse vrouwenbridge, groeide op met het
jeugdkamp. “Die huilde tranen met tuiten
toen ze er niet meer bij kon zijn.”

Biedquiz uit boek
In Lettele stonden er op de eerste avond
hamburgers op het menu. Simone Verlage: “En soep. Ze konden kiezen tussen
kippen- of tomatensoep. Laat iedereen
nu kippensoep kiezen. Raar hè.”
De middagbroodjes gaan er goed in.
De jeugd heeft het hoogste woord. De
oudste van de drie broers Goor, de lange
Sander, laat geen tijd verloren gaan: hij
doet tijdens het eten een biedquiz uit een
boek van Berry Westra. Hij legt lachebek
Gabor Friesen een van de problemen
voor. “Hier, wat volg jij met deze hand?
Ruiten op boertje vijfde? Belachelijk.” Het
juiste antwoord, een paar pagina’s verder
(pas), geeft hem gelijk.
“Weet je, ik heb al een paar keer in de
krant gestaan”, roept de negenjarige Wout
Klarenbeek. Hij verenigde zich met de drie
broers Goor in een viertal dat in mei het
Nederlands kampioenschap viertallen bij de
pupillen in de wacht sleepte. Het kwartet
bridget in Utrecht bij Dombo en BCO, beide
clubs leggen veel accent op jeugdbridge.
Na de lunch maakt Tim Verbeek de
pupillen wegwijs in de geheimzinnige
wereld van het snijden. De jeugd luistert
gespannen, stelt intelligente vragen.
Rob Spee zit er ook bij. Hij begeleidt een
drietal minibridgers en haalt en passant
een grote hoeveelheid sperziebonen af.
Hij heeft meer aan zijn hoofd, want deze
avond gaat zich onder zijn leiding het

Tim Verbeek: “Ik ken kinderen uit
woonplaatsen waar geen andere

kinderen bridgen . Daarom vind ik
een jeugdkamp be langrijk”
zogeheten ‘bosjassen’ afspelen. “Doen
we in het donker. Ik verkende het bos al
en weet waar de posten zullen staan.”

Groots sluitstuk
De zusjes Verlage en Burkels inspecteren
na de lunch de aanwezige voorraad kleren.
“We gaan ons verkleden voor de bonte
avond.” De bonte avond met optredens
van alle deelnemers lonkt als het grootse
sluitstuk van het kamp.
Het jeugdkamp nieuwe versie is het
geesteskind van Tim Verbeek. Hij kent als
geen ander de problemen die er bij de
opleiding van jeugdbridgers om de hoek
komen kijken. Verbeek: “Ik ken kinderen uit
woonplaatsen waar geen andere kinderen
bridgen. Daarom vind ik een jeugdkamp
belangrijk. Alleen Grave, Leidschendam,
Ruurlo en Venray hebben een jeugdbridgeclub. Als ze klaar zijn met minibridge,
kunnen de meesten nergens naartoe.”

Schuilen er onder de deelnemers aan
het jeugdkamp 2017 toekomstige
toppers? Wie weet, de tijd zal het leren.
Onthoud vooralsnog de namen van de
deelnemers: Lilu Revzina, Kiki Burkels,
Tessa Burkels, Sander Goor, Ronald Goor,
Martijn Goor, Sarah de Wijs, Lotte de Wijs,
Wout Klarenbeek, Richard van Zandbeek,
Jule Verlage, Cécile Verlage, Tobias Westerveld, Jorn Essink en Gabor Friesen.
Het kamp 2017 ontpopte zich tot een
doorslaand succes. Alle deelnemers
gaven te kennen dat ze er in 2018 ook
bij zullen zijn.

Het jeugdkamp vindt volgend jaar
plaats van 13 tot en met 18 augustus. Schrijf je alvast in.
Voor meer informatie:
jeugdbridge@bridge.nl
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