
District Delft van de NBB 
 

nodigt je uit deel te nemen aan de  

 

Cursus Spelpeilverbetering najaar 2017 
Voor bridgers die hun af- en tegenspel willen verbeteren 

 

De cursussen worden gegeven op: 

maandagmiddag in Delft 

docenten Maurice Peereboom en Teun Huijer 
2, 16 en 30 oktober 2017, ’s middags van13.30-16.30 uur 

kantine van Korico, sportpark Tanthof Zuid, Henk van Riessenlaan 2, 2626 AB Delft 

en 

donderdagmiddag in De Lier 

docent Hans Nijssen 
5 en 19 oktober en 9 november 2017, ’s middags van 13.30-16.30 uur 

’t Centrum Hoofdstraat 100, 2678 CM De Lier 

en 

woensdagavond in Schiedam 

docent Aad van Rijsewijk 
4 en 18 oktober en 1 november 2017, ’s avonds van 19.45 tot 22.45 uur 

Beethovenflat, van Beethovenplein 161, 3122 VL Schiedam. 

 

Wie?        Deelname: Euro 35,-- per persoon 

Voor alle bridgers die al enkele of veel meer jaren   De deelnemer moet lid zijn van een bij de NBB 

spelen en hun spelpeil willen verhogen.   aangesloten vereniging. 

Het is slim je samen met je partner op te geven,  De inschrijving sluit bij 20 deelnemers per  

maar het is geen verplichting.    cursuslocatie     

     . 

Wat?        Inschrijven tot 29 september 2017: 

De te behandelen stof is eliminatie en ingooi,  Door middel van een e-mail naar: 
de lage kleuren en mogelijkheden na interventie op   a.noort@xs4all.nl  

onze 1SA.       onder vermelding van je naam en voornaam, 

        alsmede : Spelpeilverbetering 2017 in Delft of  

Je kan de stof achteraf nalezen. Het besprokene en  Schiedam of de Lier en je bondsnummer.   

de spellen worden na afloop per mail verstrekt.    

Spelen staat centraal in de cursus.    Het inschrijfgeld moet vooraf voldaan worden 

Je speelt 8 tot 12 spellen per middag of avond en   op giro NL 63 INGB 0000 7888 54 t.n.v.   

de spellen worden besproken.     NBB District Delft onder vermelding van 

“Verbetering Spelpeil”, de cursusplaats en  

je naam. 

 

 

 

 

Informatie Zie eveneens onze website:  www.NBBDelft.nl 

mailto:a.noort@xs4all.nl

