District Delft van de NBB
nodigt je uit deel te nemen aan een cursus

Openingen op 2 niveau en de verdediging daartegen
De cursus sluit aan bij de stof uit de opfriscursus
De cursussen worden bij voldoende deelnemers en bij geen beperkende
maatregelen ten gevolge van corona, gegeven op:

Woensdagmiddagen in Pijnacker
18 januari, 1 en 15 februari 2023, ’s middag van 13.30 tot 16.30 uur in het
Denksporthuis, Thorbeckelaan 82A, 2641 WD Pijnacker
en op

Woensdagavonden in Schiedam,
18 januari, 1 en 15 februari 2023, ’s avonds van 19.30 tot 22.30 uur in de
Beethovenflat, van Beethovenplein 161, 3122 VL Schiedam.
Wie?
De cursus is bedoeld voor clubbridgers, die de basis
van 5 kaart hoog willen uitbreiden.
Ditmaal is de uitbreiding het openingsbod op
2 niveau, de antwoorden daarop en de verdediging
tegen de zwakke-2 openingen van de tegenpartij.
De basis is de sterke 2 Kl en de zwakke 2Ru/Ha/Sch.
Behandeld wordt ook de betekenis van de Multi en
Muiderberg en de verdediging daartegen (zie ook
opfrismodule volgbiedingen)
De cursus wordt verzorgd daar Aad van Rijsewijk en
Hans Nijssen.

Corona
Vanzelfsprekend zullen we ons houden aan de meest
recente door de overheid vastgestelde regelgeving.

De antwoorden worden later ook per mail verstuurd. Over
de antwoorden kunnen vragen gesteld kunnen worden
tijdens de modules.

Basis
De basis is 5 kaart hoog, 15-17 Sans atout, inclusief 5 kaart
hoog, Stayman, Jacoby transfers, sterke 2Kl, multi en/of
zwakke 2 (afhankelijk van het systeem van de deelnemers)
en de meest gangbare afspraken voor uitkomen en
tegenspelen.

Deelname: € 35,-- per persoon
De deelnemer moet lid zijn van een bij de NBB
aangesloten vereniging.
De inschrijving sluit bij 24 deelnemers per cursuslocatie.

Wat?

De cursus gaat door bij minimaal 16 deelnemers en geen
beperkende maatregelen ten gevolge van corona.

De cursus bestaat uit 3 modules. In elke module
wordt aandacht besteed aan het bieden, het af- en
tegenspel.
Aan de hand van spellen uit de praktijk wordt de
biedkennis uitgebreid, de manier waarop troef en sans
contracten het best kunnen worden afgespeeld en het
tegenspel geoefend.

Het inschrijfgeld moet vooraf, maar niet eerder dan het
zeker is dat de cursus doorgang kan vinden, worden
voldaan op giro NL 63 INGB 0000 7888 54 t.n.v. NBB
District Delft onder vermelding van “Biedingen op 2
niveau en de verdediging daartegen” en de naam van de
deelnemer

De deelnemers krijgen na de de eerste 2 modules per
mail oefeningen, die ze in eerste instantie individueel
kunnen maken en daarna kunnen vergelijken met hun
partner.

Inschrijven tot 14 januari 2023:
Door middel van de module op de site www.NBBDelft.nl.

