
Tachtig jaar bridgen in Castricum 

Wat doe je als een groep mannen, die dagelijks gebruikmaakt van de trein, te maken 

krijgt met regelmatige vertragingen? Dan ga je met een aktetas op schoot samen een 

potje kaarten. Tenminste, zo ging dat in 1940. Toen brak het moment aan dat een van 

de mannen voorstelde een club op te richten. Dat was het begin van Bricas, de grootste 

bridgeclub in de regio. Bricas werd op 10 september 1940 opgericht en viert dit jaar 

het tachtigjarige bestaan.  

 

De officiële oprichting vond plaats op een dinsdag als een klein protestsymbool tegen de Duitsers die 

Nederland sinds mei 1940 bezetten. Op dinsdag 17 september 1940 zou het Prinsjesdag moeten zijn, 

met de opening van de Staten-Generaal, de troonrede van de koningin en een rijtoer per koets door 

Den Haag. Maar nu was Nederland in handen van de Duitsers. De oprichters van Bricas, oranjegezind 

zoals velen destijds, kozen juist voor die datum, zodat ze de derde dinsdag van september van start 

konden gaan in clubverband. Tot vele jaren na de oorlog is de derde dinsdag van september de start 

geweest van het nieuwe seizoen. Het bestuur bestond bij de oprichting uit J. Teerink, C. Peters, W. 

Padt, G. Klaasse, B. Hopman en J. Morelis. De echtgenotes van de bestuurders Morelis en Teerink 

hebben tot op zeer hoge leeftijd gebridged; beiden zijn ruim zestig jaar lid geweest. De naam Bricas is 

een samenvoeging van bridgeclub en Castricum. 

  

Eerste drive 

In het huishoudelijk reglement werd ook voorzien in een ballotagecommissie, waarmee nieuwe 

aanmeldingen geweigerd konden worden als ze bijvoorbeeld Duitsgezind waren. Na enige weken 

meldde een echtpaar zich aan, lid van de N.S.B. Het echtpaar werd toegelaten en bij de herenclub werden 

voortaan ook dames welkom. Het is niet bekend of er door de avondklok in de oorlog nog gebridget 

werd of dat er in die tijd gewoon te weinig leden in Castricum waren. Maar  in het najaar van 1945 

schoven de meeste leden weer aan en werd het spel hervat.  

De eerste drive werd gehouden in wat toen café Roozendaal heette op de Dorpsstraat 75. De 

prijswinnaars gingen met een mud kolen, een pakje boter of een stukje kaas naar huis. Na elke 

speelavond werden de uitslagen gecontroleerd en de volgende ochtend afgeleverd voor plaatsing in de 

krant en opgehangen in de etalage van juwelier Plas in de Burgemeester Mooijstraat. De eerste bridgers 

kwamen al voor 9.00 uur langs om te kijken hoe ze gespeeld hadden. Bricas heeft na café Roozendaal 

gespeeld in café Broksma (nu Okawari), hotel Kornman (nu Bij de Buurvrouw) en sinds 45 jaar in 

cultureel centrum Geesterhage. 

Meester Bouwen van de Augustinusschool was lange tijd lid van de bridgevereniging. Tijdens de 

laatste periode maakte hij gebruik van een zuurstoftank in een tas, tot hij in 2002 overleed. Er wordt 

met plezier aan hem teruggedacht. “Het was een fijne tegenstander en hij probeerde je altijd op een 

leuke manier pootje te lichten. Als je tegen hem speelde en iets fout deed, zei hij steevast: ‘Ja jongen, 

jij hebt op de verkeerde school gezeten’. Een andere keer begon hij plotseling slecht te spelen. We 

keken een beetje verbaasd tot hij zei: ‘Aha, ik zie het al. Mijn zuurstoftank stond nog dicht.’ Het 

antwoord luidde: ‘Mooi, dan weten nu hoe we de volgende keer kunnen winnen’.” 

 

Gemiddelde leeftijd 

In de jaren ‘80 zond de AVRO een bridgecursus uit op televisie en dit zorgde voor een enorme aanwas 

van bridgers. In de hoogtijdagen in de jaren ’90 had de club 375 leden en was daarmee de derde grootste 

club van het land. Deze aanwas zorgde ook voor een breed kader binnen de club: wedstrijdleiders, 



arbiters, docenten en veel vrijwilligers werden ingezet. Het aantal speelmomenten breidde zich door de 

jaren heen uit naar vijf. Veel spelers bridgeten op meerdere dagen en sommige ook nog bij andere clubs. 

In de directe omgeving waren nog vijftien bridgeclubs actief. Vroeger zag de bridgezaal blauw van de 

rook, maar in de loop der jaren is de rookstrijd beslecht.   

Op dit moment telt de vereniging 290 leden. De gemiddelde leeftijd op de bridgeclub is hoog. Het oudste 

lid is nu 88 en er lopen meer krasse tachtigers rond die nog op een redelijk hoog niveau strijden. In 

samenwerking met de Nederlandse Bridge Bond worden activiteiten georganiseerd om bridge bekender 

en aantrekkelijk te maken voor de jeugd. De leden van Bricas hopen ondertussen aan het tachtigjarig 

bestaan nog eens tachtig jaar toe te voegen, want zo wordt gesteld: ‘Bridge is een sport die de hersenen 

fit en actief houdt. Bridge houdt je jong’.   

                                                                                                                                         Gert-jan Bremer 

 

Bronnen: 

▪ Jubileumbladen Bricas; 

▪ Website Oud-Castricum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


