Start met bridge
Speciaal voor de oudere starter heeft
de BridgeBond ‘Start met bridge’
ontwikkeld. Deze methode gaat uit
van de moderne manier van spelen
op clubs, te weten vijfkaart hoog.
‘Start met bridge’ sluit hierop aan
door op te leiden met het biedsysteem Standaard Hoog©.
Moderne en praktische methode
De methode ‘Start met bridge’ is
speciaal ontwikkeld zodat starters
na boek 1 (twaalf lessen) al kunnen
meespelen op de club. Als ze in een
eigen lijn spelen krijgen ze toch het
clubgevoel. De methode bestaat uit
een theorie- en werkboek. Nadat
cursisten deel 1 hebben afgerond is
een vervolg noodzakelijk. Deel 2
volgt in 2019.

Ondersteunend docentenmateriaal
Docenten die starten met de leermethode kunnen rekenen op uitgebreid ondersteunend materiaal,
zoals een (digitale) docentenhandleiding, PowerPoint-presentatie om
de lessen te ondersteunen en een
handige starterskit om nieuwe
cursisten te werven.
Deze kit bestaat uit:
• een folder ‘Start met bridge’,
• de systeemkaart‘ Standaard
Hoog voor beginners’
• een kant en klaar pr-bericht,
waar je zelf de cursusdata,
locatie en dergelijke kunt invullen.
Al het materiaal kan worden
gedownload op de nieuwe website.
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Over de auteurs
De leermethode ‘Start met bridge’
is in opdracht van de BridgeBond
ontwikkeld door Jacques Barendregt
en Koos Vrieze.
Jacques Barendregt heeft jarenlang
voor de klas gestaan als docent
wiskunde. Hij heeft op jonge leeftijd
leren bridgen en is vanaf die tijd
gefascineerd door de vele aspecten
van dit fantastische spel. Bridge
loopt als een rode draad door zijn
leven. Hij is wedstrijdleider, bridgedocent (net zoals bijna iedereen
binnen zijn familie) en schrijver van
bridgeleerboeken.

Koos Vrieze is werkzaam geweest
in het wetenschappelijk onderwijs,
waarvan de laatste twintig jaar als
hoogleraar wiskunde. Hij heeft tal
van wiskundige artikelen, een aantal
boeken en veel studiemateriaal geschreven. Hij leerde al bridgen op de
middelbare school. Bridge is sindsdien zijn passie gebleven.
Uitgangspunt van deze methode is
dat hij moet aansluiten bij de speelpraktijk in clubs (vijfkaart hoog) en
nieuwe bridgers in staat stelt om na
12 lessen al in clubverband mee te
kunnen doen zonder voorgestoken
spellen.
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