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

Vervolg opfriscursus
Volgbiedingen en de verdediging daartegen
De cursussen worden bij voldoende deelnemers en bij geen beperkende maatregelen
ten gevolge van corona, gegeven op:

Woensdagmiddagen in Pijnacker (met wachtlijst)
7 en 21 september en 5 oktober 2022, ‘s middags van 13.30 tot 16.30 uur in het
Denksporthuis, Thorbeckelaan 82A, 2641 WD Pijnacker

Als u op de wachtlijst staat kunt
u zich voor de onderstaande cursussen opnieuw inschrijven.
Woensdagmiddagen in Pijnacker (nieuw)
14 en 28 september en 12 oktober 2022, ‘s middags van 13.30 tot 16.30 uur in het
Denksporthuis, Thorbeckelaan 82A, 2641 WD Pijnacker

Woensdagavonden in Schiedam
14 en 28 september en 12 oktober 2022, ’s avonds van 19.30 tot 22.30 uur in de
Beethovenflat, van Beethovenplein 161, 3122 VL Schiedam.

Wie?

Basis

De cursus is bedoeld voor clubbridgers die de basis van ‘5
kaart hoog’ verder willen uitbreiden, een vervolg op de
eerste opfriscursus.
Deze keer is de uitbreiding:
- het volgbod en de antwoorden daarop
- de verdediging tegen volgbiedingen
- in hoeverre volgbiedingen af- en tegenspel
beïnvloeden
De cursus wordt verzorgd daar Aad van Rijsewijk en
Hans Nijssen.

Deelname: € 35,-- per persoon

Wat?
De cursus bestaat uit 3 modules.
In elke module wordt aandacht besteed aan het bieden en
het af- en tegenspel. Aan de hand van spellen uit de
praktijk wordt de biedkennis uitgebreid, behandeld hoe
troef en sans contracten het best kunnen worden
afgespeeld en wordt het tegenspel geoefend.
De deelnemers krijgen vóór elke module oefeningen
opgestuurd die ze individueel maken en die in de module
worden besproken. Na afloop van de eerste 2 modules
krijgen de deelnemers oefeningen die ze als ze paar
kunnen maken om hun afspraken te herijken.

De basis is 5 kaart hoog, 15-17 Sans Atout, inclusief
5 kaart hoog, Stayman, transfers, multi en/of zwakke 2
(afhankelijk van het systeem van de deelnemers).
Vooraf worden de systemen van de deelnemers
geïnventariseerd. Ze krijgen een systeemkaart
opgestuurd waarop ze kunnen aankruisen welke
conventies ze spelen en welke tegenspelafspraken ze
hanteren.

De deelnemer moet lid zijn van een bij de NBB
aangesloten vereniging.
De inschrijving sluit bij 24 deelnemers per
cursuslocatie. De cursus gaat door bij minimaal 16
deelnemers en mits er geen beperkende maatregelen ten
gevolge van corona zijn.
Het inschrijfgeld moet vooraf, worden voldaan op
giro NL 63 INGB 0000 7888 54 t.n.v. NBB District
Delft onder vermelding van “Vervolg opfriscursus” en
de naam van de deelnemer

Inschrijven tot 5 september 2022:
Door middel van de module op de site
www.NBBDelft.nl.

