BRIDGECURSUS

3 Rick Emmers

1 Willem Raatsie

2 Rody van Rijn

Rick, de jongste, deed een aantal jaar terug de cursus. Is de gemiddelde bridger ontstegen.
Willem speelt een paar maal per week met veel plezier op de clubavonden.
Rody beleeft naast zijn kleinkinderen enorm veel plezier aan het bridgespel.
Bij bridge is het de

sport om samen met je partner zo hoog mogelijk te scoren.

Het is echter ook een ultieme manier om alle sores en dagelijkse beslommeringen even aan de kant
te zetten. Je bent geestelijk dusdanig bezig dat deze op de achtergrond komen.
• Is het moeilijk?
• Is het saai?
• Kan iedereen het leren?
• Is het duur?
• Meer informatie?

In het begin is het vooral veel onthouden
Nee, beslist niet, maar door de concentratie tijdens het spelen
lijkt het dat soms wel
Ja, of je nu weinig, veel of geen kaartervaring hebt, iedereen kan
het leren
Nee, zeker niet als je bedenkt dat je er in de rest van je leven erg
veel plezier aan beleeft
Bij ons (John, Harco en Piet)
Is uw interesse gewekt, u wilt toch wat meer weten, of
gewoon de sfeer proeven: op zaterdag 7 september is er
een open middag in Hotel Wienerhof. Hier kunt u ervaren
hoe het spel gaat. Hier is ook uitleg over de inhoud en kosten
van de cursus.
Weet U het nu al, dan kunt zich ook direct opgeven voor de
cursus BRIDGE.

Wanneer:
Waar:
Kosten:

woensdagavond vanaf 25 september van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur
Hotel Den Helder,
€ 100, = voor de gehele cursus (ca. 20 avonden), dit is inclusief het cursusmateriaal,
introductie lidmaatschap van de bond. Starters kunnen met korting lid worden van een
club
Opgeven of informeren:
Dhr. Piet van Ham Pvanham@zonnet.nl. (0223-618309 of 06-38331635)
Dhr. Harco Slot
harco.slot@gmail.com (0223-619990 of 06-10291246)
Dhr. John Bremer
bremer.jg@gmail.com (06-12188545)

