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bridgeCLUBservice                         Nr 4   3 maart 
 

Aantal clubs: 95 Aantal clubleden: 8.193 

 

Inhoud 
 

Eigen clubblad: opzetten en kopij 
 

Handleiding docent voor de beginnerscursus ‘Leuk. Leuker, Bridge!’ 
 

Eigen clubwebsite met Bridge-It-uitslagen 
 

Gesprek met Johan Pieters (de nieuwe voorzitter van de NBB) 
 

 

 
Eigen clubblad: opzetten en kopij 

 
 Opzetten 

Met dit bericht geef ik drie bestanden mee van Ferry van Huut: een 
voorbeeld van zijn clubblad, een leeg Worddocument met het format en 

een opsomming van aandachtspunten voor het opzetten en handhaven 
van een succesvol clubmagazine. 

 
In Word kun je je clubblad vullen. Zodra het klaar is én opgeslagen (!), 

exporteer je dat bestand naar PDF (Klik daarvoor achtereenvolgens op: 
‘Bestand’ / ‘Exporteren’ / ‘PDF of XPS maken’). Voordeel van PDF is, dat 

de ontvangers geen verminkte tekst krijgen, zoals vreemd tekens in 

plaats van de kaartsymbolen. Dat risico loop je wel met een 
Worddocument.  

 
Goed om voor (enkele) de clubleden die nog niet over internet 

beschikken een exemplaar uit te printen.  
  

Kopij 
Omdat onverwacht veel clubs graag bridgevraagstukken willen voor hun 

clubblad, geef ik met deze brief alle Bridge Trainingen mee van 2005 
in een Worddocument. Daarin zit ook veel materiaal voor de net 

begonnen bridgers. En, ook niet vervelend, een inhoudsopgave van het 
hele jaar, waardoor je bepaalde thema’s gemakkelijk kunt vinden. 

 
In magazine Bridge Beter verzorg ik al vele jaren een 

etiquettecolumn. Wil je die – met bronvermelding – in je clubblad 

plaatsen, dan mail ik je met alle genoegen een paar afleveringen toe.  
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Handleiding docent voor de beginnerscursus ‘Leuk, Leuker, Bridge!’ 
Omdat een groot deel van de bridgeclubs de gratis beginnerscursus 

‘Leuk, Leuker, Bridge!’ willen gebruiken, en vroegen om de Handleiding, 
rondde ik die versneld af. Daarom sluit ik schoonheidsfoutjes zeker niet uit. 

Tref je die aan, dan vind ik het fijn als je die aan mij doorgeeft. 
 

In de cursus (les 16 en 17) en in deze handleiding zitten uiterst belangrijke 
onderdelen waarmee je elke andere beginnerscursus kunt uitbreiden.  

Vooral de ‘mini communicatietraining’, waarmee je beginners kunt laten 
oefenen in het omgaan met bridgehorkerig gedrag, verkleint het risico van 

een vroegtijdig clubafscheid. Ook het voorbereiden van de clubbridgers op de 
noodzaak van extra hoffelijk tafelgedrag is geen luxe. Eén hork kan in één 

ronde meer verpesten (een beginner van de club jagen) dan wat een docent 

in minstens drie maanden met veel energie heeft opgebouwd.   
 

 
Eigen clubwebsite met Bridge-It-uitslagen 

Dit schone onderwerp wordt voorbereid door mijn ‘broer’ Ron. En volgens mij 
zeg ik niet te veel als er al uitzicht is op iets moois. 

 
 

Gesprek met Johan Pieters (de nieuwe voorzitter van de NBB) 
Dinsdag 8 maart hebben Ron en ik een kennismakingsgesprek met de nieuwe 

NBB-voorzitter: Johan Pieters. Ook met Johans twee voorgangers hadden we 
de eer van een kennismakingsgesprek.  

 
 

De lopende enquete over Ledenwerving 

Volgende week verwachten we de uitkomst van de eerste enquête 
‘Ledenwerving’. Tot en met morgen kun je je antwoorden nog aan Maurice 

Peereboom doorgeven. 
 

Mooie dag en hartelijke groet, 
 

 
Ron en Rob 

 
   

 

mailto:rob.stravers128@gmail.com

