Initiatie
Cursus
Bridge
Wat is bridge?

Bridge is een sociaal, competitief, uitdagend, boeiend, maar vooral leuk kaartspel. Bridge is een populair
kaartspel dat je recreatief als competitief kan spelen dit wereldwijd met meer dan 50 miljoen spelers.
Waarom kiezen voor bridge?

Bridge is een sociaal gebeuren en sociale contacten zijn van belang voor onze gezondheid: eenzaamheid
leidt tot stress en maakt ongelukkig.
Bridge is competitief waarbij niet de factor “geluk” maar kennis en kunde leiden tot goede resultaten.
Het spel zal nooit vervelen door de oneindige variatie in speel- en tegenspeelmogelijkheden.
Bridge is een goede training voor het geheugen, het vereist concentratie, bevordert het logisch denken
en stimuleert de samenwerking: dus op een leuke manier geestelijk vitaal en gezond te blijven (met
wetenschappelijk bewijs!).
Op clubniveau is er aandacht voor andere sociale activiteiten: bbq, weekendje weg, nieuwjaarsfeest, …
Het is budgetvriendelijk: geen aankoop van materiaal of outfit en laag jaarlijks lidgeld (max 50 €).
Je kan tot op hoge leeftijd deze hobby blijven beoefenen - geen risico op fysiek letsel of ongemak.
Het is onafhankelijk van weersomstandigheden.
Je kan het zowel in clubverband als thuis onder vrienden beoefenen.
Waarom kiezen voor een club?

Het leukste is om bridge in clubverband te beoefenen. Hier is er niet enkel het competitieve spelelement,
maar ook het sociale aspect. Je zal vele toffe medespelers (bridgers) ontmoeten en nieuwe contacten
leggen waaruit zeer regelmatig vriendschappen ontstaan. Kortom, een gezellige hobby voor jong en oud.
Moet je kunnen kaarten?

Neen, iedereen kan leren bridgen. Deze startcursus is bestemd voor absolute leken in bridge of kaarten.
In een aangepast tempo wordt het spel aangeleerd. Op het einde van elke les zijn er telkens praktische
oefeningen voorzien. Voorkennis of ervaring met kaartspelen is niet nodig.
Dus bridge is er voor iedereen : jong of oud, man of vrouw, iedereen kan starten met bridge
Praktisch

Een nieuwe reeks van 14 lessen start vanaf november 2021 in het zaaltje in de cafetaria van het
sportcentrum “De Dijk” – Dijkstraat 1 te Wespelaar, telkens van 19u30 tot ca 22u30
Interesse?

Schrijf je in bij Herman De Wijngaert (0471/32.00.17) of bij een van de bestuursleden (gegevens te
vinden op onze website www.bridgeclub-haacht.be) of kom langs op onze speeldagen (woensdagavond
en vrijdagnamiddag) en ontdek waarom bridge jouw nieuwe hobby kan zijn.

