
LEER BRIDGEN

Op initiatief van het Ouderencontact Profburgwijk volgt momenteel een aantal wijkbewoners met veel 
plezier en succes een bridgecursus. Bij voldoende belangstelling  zou in het najaar weer een cursus kunnen 
starten.

De bridgecursus is een cursus voor beginners en start met een blok van 12 lessen à 2,5 uur. Er wordt in 
overleg met u bepaald wanneer deze cursus start en op welk dagdeel zij plaatsvindt. Bij een deelname van 
4 personen kan de cursus aan huis worden gegeven. De kosten voor een cursusblok van 12 lessen bedraagt 
€ 80,00 per persoon. Bij 8 of meer personen zal een passende lesruimte moeten worden gezocht. De 
kosten zullen dan wat hoger zijn vanwege de huur van de lesruimte.

Wij hebben Harry van Daelen weer bereid gevonden deze cursus te geven. Hij heeft met succes de 
docentenopleiding van de Nederlandse Bridgebond afgerond en is werkzaam als docent bij de Bridgeschool
Haaglanden. Hij weet met veel enthousiasme u het bridgespel meester te laten maken.

De cursusmethode

De bridgecursus volgt de methode 'Begin met Bridge'. Deze methode heeft in een recent uitgevoerd 
vergelijkend onderzoek door de onafhankelijke Vereniging van Bridgedocenten een maximale score 
gekregen. Dat zorgt ervoor dat u als cursist alle leerstof gepresenteerd krijgt, de leerstof oefent met puzzels
en oefeningen, en het spel in de praktijk toepast. 

Contact

Voor vragen over cursussen kunt u bellen met de wijktelefoon: 06-57702800 (op werkdagen tussen 09.30 
en 11.30) of mailen naar:  info@ouderencontactprofburgwijk.nl

U kunt ook bellen naar onze bridgedocent Harry van Daelen (06 3034 4634) 

Tot slot

Bridge is leuk, houdt de geest scherp en biedt sociaal contact. Zo’n tweehonderdduizend landgenoten 
beleven veel plezier aan dit kaartspel, ieder op zijn eigen niveau. 
De basisregels van bridge zijn niet moeilijk. Na een paar lessen bent u al in staat met medecursisten het 
spel te spelen. Om een hoger niveau te bereiken, moet u er – net als bij andere sporten – wel wat voor 
doen. Een veel gehoorde opmerking bij beginnende bridgers: “Was ik hier maar eerder aan begonnen.”
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