
 

De tijd ver vooruit 

Een vooruitziende blijk is soms of meestal wel prettig. Maar bij 
het bridgen zeker aan te bevelen. Hoe eerder je van te voren 
ziet hoe het met de slagen kan gaan, weet je, hoe je het 
contract veilig kan stellen. Wat een woord de ‘Vooruitziende 
blik’.  
Hadden wij gegarandeerd bij de aanschaf van de eettafel voor 
de eethoek zoals dat zo deftig heet. Mijn echtgenote wist het 
precies. Als het maar een beetje in de oude stijl was. We 
hebben wat afgezocht. Uiteindelijk, en daar wil ik naar toe, 
moest de tafel uitschuifbaar zijn. Niet wetende dat we in de 
loop van de jaren vier geweldige dochters zouden krijgen en 
dus een wat grotere tafel best konden gebruiken. 
Maar juist nu, nu het bridgen in clubverband gewoon helemaal 
plat ligt, komt het thuisbridgen geweldig in de belangstelling. 
Dan is hij zo belangrijk. Daar hij groter gemaakt kan worden. 
De ene uitnodiging na de andere gaat de deur uit. Nog niet de 
kaarten, zo spannend is het ook weer niet. Dan komt het nut 
van een uitschuifbare tafel naar voren. 
Het kaarten schudden. Stukje cake bij de aanvang, de 
gezelligheid van hapjes voelen weer als vanouds aan. We 
konden deze zomer ook buiten zitten en dan is het gelijk 
makkelijker zeggen de deskundigen. In de buitenlucht 
waarschijnlijk minder last van meneer ‘’Corona’’. Met de 
uitschuifbare tafel gaat het geweldig want dan juist dan kan de 
anderhalve meter worden gebruikt. 
Blijven wel nog het inschenken van de koffie en juist het 
tweede kopje of het wijnglas bijvullen, het nadenken hoe gaan 
we dat doen zeker waard. Blijft een moeilijk iets. Met een 



beetje goed nadenken, gebeurt ook regelmatig, komt het 
allemaal goed. 
Ik wens en hoop dat we de komende tijd minder gebruik 
hoeven te maken van de uitschuifbare tafel om te genieten van 
het geweldig prachtige en interessante bridgespel en weer in 
clubverband kunnen gaan bridgen. 
Mijn vooruitziende blik is wat het club bridgen betreft minder 
positief. Er komen wel allemaal regels van de bridgebond en 
hier en daar wordt wel gebridged. Of wij al op korte termijn 
weer gaan bridgen. Ik hoop het maar betwijfel het. 
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