Cursussen
Er zijn verschillende mogelijkheden
Beginnerscursus
De cursus bestaat uit 12 lessen, die wekelijks gegeven worden.
Na een uur theorie, waarbij de lesmethode van de Nederlandse
Bridge Bond wordt gevolgd (“Bridge in een flits” van Berry
Westra), wordt er gedurende twee uur geoefend met voorgestoken
spellen, waarbij de theorie in praktijk gebracht wordt.
Daarnaast is er ook een mogelijkheid om thuis in je eigen
tempo op de computer de geleerde kennis in praktijk te
brengen.
Tijdens het spelen zijn meerdere ervaren spelers aanwezig om
te assisteren.
De cursus wordt gegeven door een ervaren docent.
De kosten bedragen € 70,– per persoon, inclusief lesmateriaal
(Jongeren onder de 30 jaar krijgen € 25,- korting ).
Interesse/Vragen voor Dongen?
Ed van Boxel : 06 365 920 38 of Wilma Leemans (06 15506466 )
of Leo Verhoeckx: 06 53724995 of rechtstreeks aanmelden
of mail naar: lerenbridgen@gmail.com
Vervolgcursus (voor starters).
Medio september of indien gewenst eerder ( begin mei), wordt
gestart met de vervolgcursus.
In deze cursus wordt de bridgekennis verder uitgebouwd en oude
kennis opgefrist.
Ook deze cursus bestaat uit 12 lessen, die steeds op
maandagavond in de nieuwe Cammeleur te Dongen gegeven worden
van 19.30 tot 22.30 uur.
Onderwerpen zijn o.a.: het bieden volgens het Acol systeem,
herwaarderen van kaarten,
tegenbieden, conventies, maken van een speelplan, uitkomen,

afspelen en signaleren.
De kosten bedragen € 70,- per persoon*, inclusief lesmateriaal
en (eventueel) aspirantlidmaatschap van de BC Bridge82. Dit laatste houdt in dat men
gedurende het seizoen op één speelavond bridgeervaring kan
opdoen.
Interesse/Vragen voor Dongen?
Ed van Boxel : 06 365 920 38 of Wilma Leemans (06 15506466 )
of Leo Verhoeckx: 06 53724995 of rechtstreeks aanmelden
of mail naar: lerenbridgen@gmail.com

Op weg naar A lijn (licht gevorderden)
Het bridgespel blijft zich ontwikkelen waarbij het accent
steeds meer komt te liggen op de hoge kleuren en de zoektocht
naar een mogelijke fit hierin. Voor degenen die met deze
ontwikkelingen willen meegaan, geven we een cursus “Op weg
naar de A lijn”.
Hierin leer je initiatiefvol bieden en te antwoorden op
spelers die van agressief bieden houden. Dit kan alleen maar
met extra hulpmiddelen.
In deze cursus komen een aantal belangrijke biedontwikkelingen
aan de orde, zoals beschermd bieden, negatief doublet, vierde
kleur, de multi (zwak en sterk), uitkomen, signaleren.
Deze is dan ook uitstekend geschikt voor bridgers die hun
kennis willen opfrissen en verder willen uitbreiden waardoor
ze definitief in de hoogste lijn kunnen blijven zitten.
We willen op woensdagavond 30 september 2015 om 19.30 starten
in Het Schouw met de cursus “Op weg naar de A lijn” die uit 8
lessen bestaat. De kosten zijn €45.- (Dit is inclusief
bridgeboek)
Ed van Boxel : 06 365 920 38 of Leo Verhoeckx: 06 53724995
of per e-mail: lerenbridgen@gmail.com

Thema-avonden

Naast bovengenoemde cursussen voor beginnende bridgers worden,
ook op maandag- of woensdagavond, in Cultureel Centrum De
Cammeleur te Dongen, bij voldoende
belangstelling, één of
meer thema-avonden gehouden.
Deze zijn bedoeld voor (al wat meer) gevorderde bridgers.
Er worden bepaalde conventies of speltechnieken uitgelegd en
daarna wordt er gespeeld. Iedereen speelt dezelfde spellen,
zodat er direct na afloop van een spel gediscussieerd kan
worden. Na afloop krijgt men de lesstof en gespeelde spellen
op papier mee naar huis.
De kosten bedragen € 4,00 per avond.
Interesse/Vragen?
Ed van Boxel : 06 36592038 of Leo Verhoeckx: 06 53724995
of per e-mail:
aanmelden
*

lerenbridgen@gmail.com

of

Rechtstreeks

Jongeren onder de 30 jaar krijgen € 25,- korting

