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WAAROM BRIDGE? 
 

Als je nog nooit bridge speelde, werkt de naam van deze e-mailcursus  
‘Leuk, Leuker, Bridge!’ op z’n minst provocerend. Want als je nog niet weet wat 

bridge inhoudt, denk je eerder: Moeilijk, Moeilijker, Bridge! 
 

Dat verkeerde beeld is wel begrijpelijk. In de vorige eeuw speelde vooral de hogere 
klasse bridge; ‘gewone arbeiders’ klaverjasten. Daardoor ontstond automatisch de 

gedachte dat de spelregels van bridge veel ingewikkelder zijn dan van klaverjassen 
en andere kaartspelen. En dat je super intelligent moet zijn om je aan de 

bridgetafel te wagen. Geheel ten onrechte, de bridgespelregels zijn zelfs 
eenvoudiger dan die van klaverjas!   

 

Een ander misverstand is dat een bridger alle gespeelde kaarten moet onthouden. 
Als dat zo zou zijn, kunnen we alle bridgeclubs nog deze maand opdoeken! Op een 

gewone bridgeclub onthoudt niemand alle gespeelde kaarten. Als je alleen sterk 
vermoedt welke hoogste kaarten nog in het spel zitten, scoor je al snel boven het 

gemiddelde.  
 

Wat maakt bridge dan zo leuk? 
Het mens zijn met elkaar. Bridge speel je met z’n vieren aan één tafel. 

Tegenover jou zit je ‘vaste’ bridgepartner. Elke wedstrijd bestaat uit zes 
ronden van vier spellen; elke ronde wissel je van tafel en tegenstanders. Je 

komt dus twaalf verschillende tegenstanders tegen. Je houdt wel de hele 
wedstrijd dezelfde bridgepartner. Elke ronde duurt ongeveer een half uur; dus 

ben je met een bridgemiddag of –avond ruim drie uur ‘onder de pannen’. 
 

En omdat bridge zeer veel tactische concepten en stijlen kent (zoals 

behoudend, eenvoudig, complex of vooral aanvallend), kies je met je partner 
voor een pakket dat voor jou en jouw partner het beste voelt. 

In deze cursus gaan we voor supereenvoudig! 
 

Tijdens elk spel probeer je een brug te slaan naar je partner. Je moet je 
echter ook verdiepen in je tegenstander: wat is die van plan, en hoe kan ik 

dat verijdelen? Bridge wordt daarom ook wel de beste ‘smoes’ genoemd om 
met mensen om te gaan! 

 
 

Voordeel van deze e-mailcursus 
Je bepaalt je eigen leertempo. Wel loop je daarmee het risico dat je steeds 

sneller wilt, omdat het spel steeds leuker voor je wordt! 
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Wat bridge extra leuk maakt  
Je speelt allemaal dezelfde spellen. Hiernaast zie je één van 

de 24 spelborden. Alle spelers halen hun eigen kaarten 
daaruit, wie noord zit, de kaarten uit het noordvakje, etc. En 

omdat alle spelers tijdens het spel hun eigen kaarten bij 
zich houden, kunnen de kaarten nadat het spel is gespeeld 

ook weer terug in het bord en door andere paren worden 
gespeeld.  

 
Na afloop van de wedstrijd hebben alle paren dezelfde (24) 

spellen gespeeld. En de uitslag ontstaat door per spel alle 
resultaten met elkaar te vergelijken. Als jij met je partner in 

de NZ-richting speelde, en de meeste punten haalde van 

alle NZ-paren, scoor je effe lekker 100%! Zit je score in de 
middenmoot, dan zul je rond de 50% eraan overhouden, en 

ging het even helemaal verkeerd, dan zit je onder de 50% 
. Het gemiddelde percentage over alle gespeelde spellen 

bepaalt jullie plaats in de eindstand. 
 

Leuk, Leuker, Bridge! 
 

Leuk 
We beginnen de cursus met het zogenaamde ‘spelen’: het winnen van 

zoveel mogelijk slagen. Dat doen we op uiterst ontspannen wijze. En dit 
super eenvoudige spel is al leuk! 

 

Leuker 
Pas als je weet wat ‘het winnen van slagen’ inhoudt, kijken we naar de 

puntentelling en naar het onderdeel dat aan het spelen voorafgaat: het 
bieden. Door de opbouw van deze cursus zul je ook dát onderdeel als 

een prettig hulpmiddel ervaren. 
 

Bridge! 
Zodra we het spelen en bieden aan elkaar koppelen, kan het écht niet 

leuker meer: dan speel je bridge!  
 

Geruststelling 1 
Begon je ooit eerder aan een bridgecursus, en haakte je af omdat je het veel 

te complex vond, dan heeft dat niets met jou te maken en alles met de 
opbouw van die andere cursus. Ik garandeer je dat je dat gevoel niet zult 

krijgen met deze mailcursus! 

 
Vanaf de eerste les kun je dus rekenen op pure ontspanning! 

 
Lijk je een keer iets van het tegendeel te voelen, mail dat dan onmiddellijk 

naar rob.stravers128@gmail.com, want dan kan alleen ík iets verkeerds 
hebben gedaan/geschreven! 
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Geruststelling 2 
Bridge is een enerverend spel waarin emoties gemakkelijk kunnen oplopen. 

Aan het eind van deze mailcursus geef ik enkele handvatten waarmee je 
vervelend voelende opmerkingen en gedrag met bijzonder veel plezier (!) 

kunt pareren. Want al je tafelgenoten zijn bijzonder aardige mensen, 
sommigen kunnen dat echter verbazend knap verbergen.  

Die techniek werkt zó effectief, dat je daardoor zelfs kunt gaan hópen op 
onprettig voelend gedrag …   

 
Waarschuwing 

Zelfs als je dénkt dat een kaartspel niets voor jou is, en je alleen maar even 
meedoet om je goede wil te tonen en van het gezeur af te zijn, is het risico 

van verslaving onwaarschijnlijk groot. Veel studies en relaties komen dan 

gemakkelijk onder druk te staan. Daar staat tegenover dat ik geen verslaving 
weet die zo goed kan zijn voor lichaam en geest. 

 
Op de volgende pagina staan de keiharde cursusvoorwaarden … 
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Keiharde cursusvoorwaarden 
 

Géén dwangmiddelen als: huiswerk, strafwerk en nablijven, want: 
1. Ik heb voldoende natuurlijk gezag om je bij de les te houden! 

2. Bridge zit zó eenvoudig en logisch in elkaar dat je de spelregels vanzelf 
opneemt! 

Vind je tóch iets niet helder, dan ligt dat per definitie niet aan jou maar aan mijn 
tekst. Schroom dan niet, mail die onduidelijkheid naar: 

rob.stravers128@gmail.com 
 

Géén tijdsdruk, géén stress! 
Jij bepaalt helemaal zelf wanneer je een volgende les opent en leest. Dat mag 

meteen, maar ook over een week of maand. Helemaal in je eigen tempo. 

Niets moet en bijzonder veel mag. Geen enkele reden voor stress als je straks 
alle lessen nog ongeopend op je pc hebt staan! 

 
Wél een klaagverbod! 

Ga alleen niet bij mij lopen klagen dat ik je onder druk had moeten zetten om 
meteen aan de cursus te beginnen. Veel cursisten die over de bridgedrempel 

stappen nemen het zichzelf namelijk bijzonder kwalijk dat ze er niet eerder 
aan begonnen! 

 
Géén controle! 

Je hoeft ook niets naar mij op te sturen ter controle dat je een les hebt 
gedaan. Dat zeg ik ook voor mijzelf, want volgens een ruwe schatting is deze 

cursus reeds door ongeveer anderhalf duizend giganten gevolgd. 
 

Doormailen naar anderen 

Weet je iemand in jouw omgeving die je ook graag besmet met deze cursus? 
Dan mag je de tekst doorgeven: Mits je dat gratis doet! 

 
17 lessen 

Het aantal lessen van de cursus is zeventien. 
 

Ik wens je, mede namens mijn steunpilaren Ron Jedema en Joseph Amiel, 
bijzonder veel genoegen, zowel tijdens het opnemen van de lesstof, als later, aan 

de échte bridgetafel. 
 

Roberto 
 

Kosten? 
Zijn er niet; we vonden het veel te leuk om te doen! Mocht je toch graag een 

tegenprestatie leveren, wat echt geen plicht is, dan alleen mag je een 

bedragje in de Bridgepot storten. Geef als omschrijving: Leuk, Leuker, Bridge. 
Elk jaar financieren we uit die pot een leuke bridgemiddag met diner en 

genieten we nog even na van ons denk- en schrijfwerk. 
 

NL76 ABNA 05494444 40, ten name van R. Stravers 
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