
Notitie ondersteuning cursussen bridge 
 
Tijdens de ALV van ons district van april 2019 is een notitie toegezegd over 
ondersteuning aan clubs die bridgelessen willen organiseren o.a. voor beginners. 
 
De reden is dat de laatste jaren meerdere keren om financiële steun is gevraagd aan 
het district met name voor het opstarten van een beginnerscursus.  
 
Regelmatig zijn er clubs of bridgescholen die deze lessen hebben georganiseerd of 
organiseren en die dit zelfstandig doen of hebben gedaan. 
 
Als voorbeeld een aantal scenario’s die hierbij worden gevolgd : 
-   De cursist wordt lid van de club, betaalt de gebruikelijke contributie en wordt in de 
 gelegenheid gesteld de beginnerscursus te volgen. 
-   De manier waarop PBC het doet is (tekst van de website van PBC ) :  
 De bridgeclub PBC geeft een cursus Startersbridge aan beginners. Zes weken lang 
leer je spelenderwijs en onder begeleiding de basisbeginselen van het bridgespel Dit 
alles kost je helemaal niets. Na deze zes weken bepaal je of je het bridgespel leuk 
vindt en verder wilt gaan. Je wordt dan voor € 92,50 tot eind 2019 lid van onze 
bridgeclub. Je krijgt dan twee bridgecursussen van ieder twaalf avonden om het 
bridgespel goed onder de knie te krijgen. Je betaalt alleen voor het lesmateriaal.  Het 
hele seizoen van september tot juni speel je onder begeleiding. 
-   Een club zoekt contact met een docent die zelf de cursus bridge geeft en 
vervolgens de cursisten in een oefenlijn inbrengt bij de club. 
-   Een bridgeschool, bijvoorbeeld in Zoetermeer, verzorgt de cursus voor € 95 en 
brengt vervolgens de groep in bij een club in een oefenlijn of zet zelf een oefenclub 
op. 
 
Ook de NBB ondersteunt en zegt op de website hierover het volgende : 
 
Bridgecursus via de club:    ‘Starten met Bridge’ 
 
De Bridge Bond (en natuurlijk ook ons District Delft) wil graag dat de 
bridgeclubs floreren.  
Naast de inzet voor de gewone bridgeavond heeft elke club ook de zorg voor 
de continuïteit van het ledenaantal op langere termijn. Om succesvol te 
bestaan moet elke club aan werving doen. Werving is het succesvolst als er 
geworven wordt onder niet-bridgers. 
 
De Bridge Bond helpt clubs daarom bij het verzorgen van bridgelessen, door 
middel van het verstrekken van gratis lesboekjes ‘Start met bridge 1’ (alleen 
theorieboek) of ‘Startersbridge’ of ‘Bridge in een flits 1’. 
De gratis boekjes zijn door het bestuur van de club aan te vragen 
via ondersteuning@bridge.nl als er bekend is hoeveel cursisten er gaan 
deelnemen. Dit o.v.v. clubnaam, clubnummer, docent en verzendgegevens 
(naam, adres, postcode en plaats). De gratis boekjes kunnen niet besteld 
worden via de Bridge- en Boekenshop.  

Voor de betreffende docent heeft de Bridge Bond diverse ondersteunende 
materialen.  



Denk aan een Docentenhandleiding, Power Points, oefenspellen, maar 
bijvoorbeeld ook lesbrieven over diverse onderwerpen. Kijk eens in de 
kennisbank onder docenten om te ontdekken wat er beschikbaar is. Deze 
materialen zijn alleen toegankelijk voor de docenten die zijn aangemeld in 
onze docentendatabase. 
Naast de lesmaterialen zijn er ook materialen voor het werven van de 
nieuwe bridgers verkrijgbaar. Meer informatie bij werving en opvang. 
 
Hoe zijn we wij hiermee omgegaan en hoe willen we in de toekomst hiermee 
omgaan 
binnen ons district. 
 
Tot nu is incidenteel wel eens een bijdrage verstrekt. Dit is niet bevredigend immers 
alle leden moet gebruik kunnen maken van een bijdrage en de regeling moet daarbij 
transparant zijn waardoor clubs vooraf kunnen bepalen of de regeling van toepassing 
en interessant voor hen is.  Om te ondersteunen door het district zijn afspraken nodig 
om dit nuttig en zuiver te laten plaats vinden. De één wel financieel helpen en de 
ander niet is geen optie. 
 
Clubs, scholen en individuele docenten blijken wegen te hebben gevonden om al of 
niet met 
hulp van de NBB beginnerscursussen op te zetten. 
Verenigingen die dit ook van ook van plan zijn kunnen van deze werkwijzen gebruik 
maken en vragen en informatie over hoe zij het hebben opgezet zullen zeker positief 
beantwoord worden. 
 
Welke rol kan het District Delft vervullen. 
Een financiële ondersteuning voor een cursus van een club of docent lijkt niet nodig 
daar, zoals aangegeven, op andere wijze voldoende mogelijkheden bestaan. 
 
Bij een initiatief van meerdere clubs om in een samenwerking cursussen op te zetten 
kunnen er kosten zijn om van start te gaan, bijvoorbeeld met reclame-uitingen en 
dergelijke. Hierbij zou het district kunnen helpen. Voorwaarde is dat de deelnemende 
clubs ook een financiële bijdrage leveren voor een degelijk project. Hiernaast kunnen 
andere initiatieven ontstaan, zoals bijvoorbeeld het ‘Jeugdbridge Delft’ project. Ook 
voor dergelijke activiteiten wil het District Delft zien of financiële ondersteuning 
mogelijk is. 
 
Per project zal na aanvraag met informatie over de activiteit beoordeeld worden of er 
een donatie gedaan kan worden. Aan de hand van de ervaringen in het lopende 
seizoen gaat het bestuur een nieuwe goed werkende regeling ontwerpen, welke ter 
goedkeuring aan de ALV wordt voorgelegd.  
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