
               
   

  Op zoek naar een leuke hobby ? 

  Bridge is : 

      Een boeiend, spannend en leerrijk kaartspel 

      Goed voor het leggen van sociale contacten 

      Een prima training van het geheugen 

      Gezelligheid troef 

  AAllss  jjee  vvaann  kkaaaarrtteenn  eenn  ggeezzeelllliigghheeiidd  hhoouuddtt,,  lleeeerr  ddaann  bbrriiddggeenn  

                OOookk  aall  hheeeefftt  uu  nnoogg  nnooooiitt  eeeenn  kkaaaarrttssppeell  ggeessppeeeelldd..  

  Leer bridge via een initiatiecursus georganiseerd door : 
 

       Bridgeclub Haacht 

                        

=>

              

14 lesdagen vanaf 9 november 2021 van 19u00 tot ca 22u30 

   Lokaal: Cafetaria Sportcentrum ‘Den Dijk’, Dijkstraat 1, 3150 Wespelaar 

   Prijs: 50 € – lesmateriaal en lidgelden inbegrepen 

   Info en inschrijvingen:   

    luc verest : tel 015/61 58 90 0479/27 00 02   luc.verest@telenet.be 

    herman de wijngaert : tel. 0471/32.00.17  dewijngaertherman@gmail.com 

    claudine trautzsch : tel 0474/71.87.58   claudine.trautzsch@telenet.be 

   
 

BRIDGE CURSUS VOOR 

BEGINNERS 

Lichaam én geest 

Door te sporten geef je aandacht en beweging aan je fysieke lichaam. Maar ook 

onze hersenen kunnen een steuntje gebruiken. Wetenschappelijk is vastgesteld 

dat geheugentraining én regelmatig sociaal contact twee bepalende factoren zijn 

voor het mentaal welzijn. 

 

Waarom “Bridge” 

Bridge is een boeiend én leuk kaartspel dat samen met dammen en schaken tot 

de “denksporten” behoort en door het IOC erkend is. 

Het grote verschil met andere denksporten is het sociale aspect. Je speelt samen 

met een partner tegen verschillende andere paren en zo leer je andere/nieuwe 

mensen (vrienden) kennen. In onze bridgeclub is er competitie maar vriendschap 

en gezelligheid primeert. Voor velen is dit sociale contact even motiverend als 

het spel zelf. Bridge kan je tot op hoge leeftijd beoefenen en is een hobby voor 

het leven! 

 

Bridge: Het spel 

Bridge wordt gespeeld door 4 spelers en 52 speelkaarten. Je speelt met een vaste 

partner, zodat er in feite twee "paren" tegen elkaar spelen. Elk spelletje bestaat 

uit twee fasen: een “biedfase” met vervolgens een “speelfase”. Het doel van het 

spel is om eerst correct te “voorspellen” (bieden) hoeveel speelslagen je samen 

met partner denkt te halen om daarna dit te trachten te realiseren (speelfase). Het 

resultaat van beide fasen resulteert in punten die worden vergeleken met deze 

van de andere paren. Omdat iedereen met dezelfde kaartverdeling speelt, is 

kennis en kunde bepalend en niet de factor ‘geluk’. 

Vanaf de eerste les zit je met speelkaarten in de hand en leer je het spel al 

“spelenderwijze”. 

Bridge heeft het etiket “moeilijk” te zijn. Dit is echter maar gedeeltelijk juist. De 

spelregels zijn vrij simpel en gemakkelijk aan te leren en zijn mondiaal identiek 

zodat het spel overal ter wereld (door zo’n 100 miljoen mensen) op identieke 

wijze wordt gespeeld (zelfs via internet).  

Het moeilijke aan het spel zijn de eindeloze mogelijkheden. Dit vereist veel van 

het geheugen én kennis, maar blijft hierdoor ook boeiend. Eén ding is zeker, 

niemand zal ooit kunnen beweren dat hij het spel volledig kent. Het is een spel 

waar je je kennis voortdurend uitbreidt. Je dient voortdurend beslissingen te 

nemen op basis van ontvangen informatie en inschatting van de situatie (maar 

dit het geeft het spel zijn charme en spelplezier).  

 

 


