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WELKOME AANVULLING OP HET CLUBAANBOD

KOFFER-

bridge
Zelf het moment bepalen waarop u bridge speelt, een vleugje
wedstrijdelement, even stoppen voor het inschenken van een wijntje,
zelf uw tegenstanders uitkiezen, geen oppas hoeven te regelen,
spelen in tempo naar keuze. Het zijn kenmerken van kofferbridge,
voor veel clubs welllicht een welkome aanvulling van het aanbod.

B

ij B.C. de Vechtstreek in
Maarssen ging in maart
dit jaar voor de 25.000e
keer, sinds 1997, een
koffer de deur uit. Hans Olij, voorzitter
van de vijftigjarige B.C. de Vechtstreek
en van de kofferbridgecommissie van
deze club, legt het principe uit. ‘We
hebben 25 koffers met daarin 24 voorgesorteerde spellen en een scorestaat.
Onze klanten, leden en niet-leden, laten
digitaal weten wanneer ze een koffer
komen ophalen. Binnen drie dagen
behoren ze die terug te brengen. Op dit
willekeurige moment zijn er bijvoorbeeld zestien koffers in omloop.’

Schone enveloppen
Hij zet een fraaie massieve koffer op tafel
en opent die. ‘Kijk, we bevestigden er
een kleine portemonnee in voor de 2,50

euro vergoeding die we vragen. Daarvan
gaat 1,50 euro naar de pot waarmee we
het spelmateriaal op peil houden, de resterende euro gaat naar de club. De lage
huurprijs (vroeger was het vijf gulden)
en de kwaliteit van het materiaal (altijd
nieuwe kaarten, schone enveloppen en
nieuwe scorebriefjes) zijn onze kracht.’
Een sterk punt is ook de snelle roulatie
van spellen; de afgelopen tien jaar ging
er gemiddeld 1.500 keer per jaar een
koffer de deur uit.
Een geplastificeerd tafelblad valt op.
Bridgemates en biddingboxen ontbreken
daarentegen. Roepen te veel vragen op en
maken een koffer te zwaar voor transport.
Kofferbridge legde de Vechtstreek geen
windeieren. Olij: ‘25.000 keer een euro
betekent 25.000 euro voor de club. In
negentien jaar tijd.’
Wal Aarts houdt de administratie van

Voorzitter Hans Olij

ACHTERGROND

Kist voor het
huis van Olij.

Zo zijn de koffers van de Vechtstreek ingericht.

deelnemers en de website bij. ‘In totaal
hebben we een bestand van 770 klanten,
maar daar zitten natuurlijk ook slapende
deelnemers bij. Op een gegeven moment
vis ik die eruit. Ruim vijfhonderd mensen
spelen min of meer kofferbridge bij
ons. De uitslagen zet ik op de website,
spelverdelingen verspreiden we niet, dat
is te duur.’ Een derde commissielid, Tiny
van der Lugt, zorgt met behulp van een
uitgebalanceerd Excel-programma voor
de uitslagverwerking.

Iedereen kan winnen
Nadat de spellen twaalfmaal zijn gespeeld, hetgeen gemiddeld tien tot elf
weken vergt, gaat de koffer uit roulatie.
Van der Lugt maakt de uitslag op. Er
verschijnt een ranglijst van de 24 paren
die speelden. De winnaar is niet het
paar met het hoogste percentage. ‘Dan
winnen altijd dezelfde paren. Nee, het
paar dat eindigt op de plaats van het koffernummer krijgt bij het ophalen van de
volgende koffer twee flessen wijn mee.

De commissie speelt een spelletje kofferbridge,
van links naar rechts: Olij, Aarts en Van der Lugt.

Bijvoorbeeld: de hekkensluiter van koffer
24 wint twee flessen wijn.’
Bij het samenstellen van spellen hanteert
de Vechtstreek uitgangspunten. Olij: ‘Tien
mensen waarvan wij denken dat ze dat
goed kunnen, selecteren de spellen. “Wil
je weer een koffer samenstellen?”, vraag
ik soms iemand. Een week later is die dan
binnen. Een aantal leden hoeven we zelfs
niet te vragen, die stellen met regelmaat
een koffer samen. Bij de spellen proberen
we er rekening mee te houden dat ieder-

Geplastificeerd tafelblad
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een ongeveer even vaak speelt. Rondpassen vermijden we.’ Aarts: ‘Rondpas en
kofferbridgers is als water en vuur.’
De samenstellers halen spellen op
clubsites weg, maar putten ook uit het
materiaal dat internationale kampioenschappen opleverde. Onlangs ging een
koffer met spellen van het WK 1993
in Chili in roulatie. ‘Iemand had als
commentaar: “Het WK, dat is te hoog
gegrepen voor mij”’, lacht Olij. Aan erg
specifieke wensen kan de Vechtstreek
niet voldoen. ‘Iemand wilde een koffer
met alleen maar slemspellen, maar dat
leek mij een onzalig idee’, herinnert
Aarts zich. Van der Lugt: ‘Soms doet een
speler er een briefje bij met aanwijzingen
hoe het spel geboden of gespeeld had
moeten worden.’

mee in de weekenden, sommige zijn in
Friesland en Limburg gesignaleerd.’
De Vechtstreek beseft dat kofferbridge
geen instrument is om leden te
winnen, maar wel een fenomeen
dat leden, andere bridgers
en thuisbridgers pleziert.
Sinds het eerste jaar kofferbridge houdt de club
jaarlijks een bridgedrive
voor de zestig paren met de
grootste speelzucht uit het
kofferbridgebestand.
De wisselbeker met de
ingegraveerde namen van de
respectievelijke winnaars staat op
tafel. ‘1997: echtpaar Stoker.’
www.bridgeclubdevechtstreek.nl/kofferbridge.html

Klaar voor vertrek.

Reislustige koffers
Liefhebbers kunnen op drie adressen
een bestelde koffer afhalen. Natuurlijk
zijn de distributeurs niet altijd thuis.
Bij Van der Lugt in Maarssenbroek
liggen de koffers in de schuur. ‘Meestal
maak ik een praatje. Ze komen bij ons,
omdat ze de spellen leuk vinden. Er
zijn mensen bij die wel drie of vier keer
per week een koffer halen.’ Ook bij de
voorzitter, in het centrum van Maarssen,
kunnen de kofferbridgers terecht. Bij
hem voor de deur staat een grote witte
kist. ‘Een enkele keer hoor ik ’s nachts
buiten gerommel, dan keert er weer
een koffer terug. Eenmaal in al die jaren
is er een gestolen. Maar de dief kreeg
berouw, de volgende dag stond hij weer
in de kast.’ De club koestert de koffers.
‘Bij mij thuis gaat Bowie, mijn kater,
altijd in de koffer liggen als we spelen’,
vertelt Aarts.
Het derde uitgiftepunt bevindt zich in
Maarssen-Noord. Dat is een strategische keuze, want heel veel klanten
komen uit het noordelijk gelegen
Breukelen. De koffers zijn reislustig.
Van der Lugt: ‘Mensen nemen ze vaak
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KOFFERBRIDGE IN DEN LANDE
Tientallen Nederlandse bridgeclubs bieden kofferbridge aan. Er is sprake van
toename van het aanbod. De formule verlost thuisbridgers van een noodzakelijk
kwaad, namelijk het systeem van compensatiepunten.
Er zijn accentverschillen qua opzet en omvang. Soms gaan er biddingboxen mee in
de koffers, soms niet. De huurprijzen van een koffer variëren van twee tot vijf euro.
Jump ’85 in Lochem verstrekt zelfs gratis koffers aan leden, die bovendien thuis
tegen niet-leden mogen spelen. Sommige clubs sluiten niet-leden uit van deelname.
Bridgeclub Schollevaar in Capelle aan den IJssel heeft voor leden oefenkoffers met tien verschillende thema’s in de aanbieding, ingedeeld naar
moeilijkheidsgraad. Bijna alle clubs vullen de koffers met 24 spellen. Soms,
bijvoorbeeld bij B.C. Nieuwegein, moeten de eerste gebruikers de spellen
schudden en delen. Veel clubs dupliceren spellen van (inter)nationale toernooien. De kofferbridgers kunnen dan al na afloop van een huiskamersessie
aan de hand van de scorestaten van het betreffende toernooi bekijken hoe
ze presteerden. B.C. Filarski in Haren geeft de vier windrichtingen in een
enveloppe de samenstelling van de eigen handen mee ter controle.
Meerbridge in Hoofddorp biedt tegen een vergoeding van anderhalve euro
aan de koffers te brengen en te halen.
De Oostzaanse B.C. verleidde sponsors (makelaars, bouwondernemingen, medisch georiënteerde instellingen en schadebedrijven) tot adoptie van een koffer.
Naam en logo van de sponsor sieren de koffer.
In Amersfoort en omgeving huist een groot, niet aan een club gelieerd circuit:
Kofferbridge Midden-Nederland.
Bij de roulatie van koffers is een waarschuwing op zijn plaats. ‘Nooit in de auto laten
liggen, want ze zien eruit als laptop- of diplomatenkoffers’, adviseert B.C. Nieuwegein.

