
(Nieuwe) leden stelen zich voor…                                                             
 
Aan het verzoek van Herma Bons om mezelf aan de club voor te stellen, voldoe ik graag. 
 
Mijn naam is Joop Faber en ik ben met Ina woonachtig aan de Ericalaan 15 in Rhenen.  
Zoals velen wellicht weten (anders nu wel) was ik de afgelopen 40 jaar, eerst als leerkracht 
en vanaf 1986, directeur van de Ericaschool in Rhenen. Een heerlijke school om te werken.  
Op een gegeven moment was het tijd om ruimte te maken voor anderen. In maart 2014 ben 
ik met prepensioen gegaan en geniet momenteel van huis, tuin en veel vrije tijd die naadloos 
en met veel plezier wordt ingevuld. 
 
Toen ik nog werkte en het echt druk had, was er steeds het excuus geen tijd te hebben voor 
een denksport als bridge. Dat excuus is nu, als vrij man, weggevallen en de aansporing van 
Ina, mijn vrouw en bridgefanaat, resulteerde erin dat ik me opgegeven heb voor de 
bridgecursus georganiseerd door de Bridge-Instuif Rhenen. 
Het bridgespel was niet helemaal nieuw voor me: in het najaar van 2001 heb ik bij good old 
Bob van der Weerd (ere wie ere toekomt) in Kesteren een eerste cursus gevolgd. 
In september 2015 startten we met 15 cursisten een bridgecursus later gevolgd door een 
verdiepingscursus in januari 2016. Herma Bons was onze bevlogen cursusleidster met 
assistentie van Ineke, Jos, Ina en Riet. Het was echt een topcursus met een plezierige groep. 
Hoewel het bridgespel met z’n talloze regels en afspraken voor een eenvoudige jongen als ik 
zeker niet gemakkelijk was, heeft de aanbieding van de cursus met behulp van beknopte 
instructie, computer, beamer, veel praktijkoefening onder intensieve begeleiding  (zodat we 
niet teveel de fout in gingen) gevolgd door thuisstudie, bridge cd en thuis spelen ons heel 
goed op weg geholpen. 
 
Nu we een aantal keren in jullie kring hebben meegedraaid, worden we als nieuwelingen 
alleen maar positiever: gezellige middagen waarbij de tijd voorbij vliegt. Aardige 
tegenspelers. Soms lukt het al heel aardig (vinden we) en even later komen de bekende ‘o 
ja’-opmerkingen voorbij. 
Ik hoop op veel mooie, gezellige momenten met jullie bij deze leuke bridgeclub! 
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