
Wat maakt Bridge zo interessant ?
• Als je kan zetten/ wiezen heb je al de basis om het te leren

• Bij zetten/wiezen heb je goede kaarten/geluk nodig….bij bridge niet !

• In +/- 10 lessen kan je de basis leren.

• Eens de basis onder de knie kan je overal bridge spelen, wereldwijd, met 
overal dezelfde regels.

• Je kan clubavonden spelen, wedstrijden, competitie…..

• Elke dag is er in jouw buurt wel ergens de gelegenheid om te spelen



Waarom speelt 
de factor “geluk” 
niet mee?



• De kaarten zitten in een bakje.

• Bij het spelen worden de kaarten 
niet op een hoopje gegooid, 
iedereen legt de kaarten voor zich

• als het jullie slag is

• als de slag voor de 
tegenpartij is



Oost-West hebben 4 slagen 
gemaakt en 9 slagen 
verloren

Noord - Zuid hebben 9 slagen gemaakt en 4 slagen verloren.



• Na het spelen gaan de kaarten 
terug in het bakje.

• Het bakje verhuist naar een 
volgende tafel

• Identiek hetzelfde spel wordt dus 
aan meerdere tafels gespeeld 

• Op het eind van de bridgedrive 
worden de resultaten van dat ene 
spel met elkaar vergeleken.

• DE FACTOR ‘GELUK’ WORDT ZO 
VOLLEDIG UITGESLOTEN !!!



VOORBEELD :

Met ‘slechte’ kaarten best 
tegengespeeld



Het komt er dus op aan van :

• Goed te bieden
• Goed te spelen

• En voor de tegenpartij : goed tegen te spelen



BIEDEN : hoe werkt
het 
• We geven punten aan de prentjes :

• Aas :   4

• Heer :  3

• Dame : 2

• Boer :   1

• Er zijn dus 40 punten in een spel

• Met het bieden ga je aan je partner vertellen hoeveel punten je 
hebt, en welke verdeling schop, hart, ruit en klaver

• De tegenpartij biedt ook, of stoort de bieding. En je weet van 
elkaar wat geboden wordt !!!

• Degene die de bieding wint, speelt.



WAT LEER JE IN DE CURSUS ?

• HET BIEDEN

• HET SPELEN VAN HET GEBODEN KONTRAKT

• HET TEGENSPELEN

• DE LESSEN OMVATTEN  EEN STUK THEORIE MAAR OOK HET 
KAARTEN ZELF !

• NA DE LESSENREEKS KAN JE IN DE CLUBTORNOOIEN MEESPELEN


