
 
 
 
 

 
Beste collega Bridgedocent, beste clubverantwoordelijke  
 
Binnenkort staat het starttornooi voor beginnende bridgers weer op het programma. Dit is een zeer 
leerzame drive voor uw bridgecursisten. We hopen van harte dat u uw cursisten aanmoedigt om 
hieraan deel te nemen zodat het tornooi een groot succes wordt! 
 
De nodige publiciteit voor ons Start- en Recreatietornooi, dat dit jaar op 10 juni 2018  in Beveren zal 
doorgaan, vindt u in bijlage bij deze e-mail. 
 
Namens de Docentencommissie wil ik u wijzen op het belang van het Starttornooi. Opvang van 
beginnende spelers is uiterst moeilijk. Vele beginners haken af na korte tijd ondanks de grote 
inspanning die zij geleverd hebben met het volgen van lessen. Dit verlies is erg negatief voor de VBL 
maar misschien veel meer nog voor de clubs zelf. 
 
Het Starttornooi is uiteraard slechts één van de middelen om hen aan te moedigen. Jaar na jaar 
kunnen wij vaststellen hoe enthousiast de beginners zijn die deelnamen. Belangrijk daarbij is dat zij 
kennis maken met mensen die in precies dezelfde moeilijke periode zitten als zij zelf wat erg 
stimulerend werkt om door te zetten. 
 
Beginners zijn nog erg onzeker en alleen de stap zetten naar een tornooi buiten de eigen vertrouwde 
kring is voor hen moeilijk. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor club en docent: moedig uw 
beginners en recreanten aan om deel te nemen; zorg er voor dat ze in groep de stap naar het tornooi 
kunnen zetten want uit ervaring weten wij dat deelname in groep de drempel voor hen sterk verlaagt. 
 
Ik wil nog herinneren aan de voornaamste punten: 
 
- Wij zullen het ten sterkste appreciëren als Bridgedocenten en clubverantwoordelijken  hun 

beginners vergezellen om hen aan te moedigen tijdens het Starttornooi. 
 

- Noteer dat er belangrijke wijzigingen zijn; zo is voortaan een eenvoudige basisversie van 5-kaart 
hoog toegelaten naast de basisversie van Nederlandse Acol. 
 

- Vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijving voor het Starttornooi dient te gebeuren door de docent.  
 

- Velen van u houden er elk jaar aan om hun beginners te begeleiden naar het tornooi. Wij 
verwachten van u dat u tijdens het Starttornooi uw pupillen NIET helpt; wel heel belangrijk 
uiteraard is dat u hen aanmoedigt en gerust stelt als ze een beetje de pedalen dreigen kwijt te 
raken. Noteer ook dat enkel in de blauwe reeks (1e jaar beginners) een geheugensteun voor het 
bieden mag gebruikt worden en niet  meer in de rode reeks. 

 
- Zoals elk jaar laat de Docentencommissie het aan u over om te beslissen in welk van de twee 

tornooien de beginners thuis horen; ofwel blauw: 1e jaar – ofwel rood: 2e jaar. Er zijn namelijk altijd 
randgevallen die u veel beter kunt beoordelen dan wij. Het zou dus kunnen dat u vraagt om een 2e 
jaar toch in de blauwe reeks in te schrijven als u van oordeel bent dat hij of zij daar nog thuis 
hoort. Of zelfs iemand die al iets langer bridge speelt maar volgens u nog in aanmerking komt voor 
deelname 

 
- Verder wil ik u wijzen op het feit dat wij een tornooi voor recreatieve bridgers organiseren; de 

voorwaarden tot deelname vindt u in de publiciteit. Beginners die niet meer in aanmerking komen 
voor deelname aan het Starttornooi kunnen in dit tornooi terecht dat parallel met het Starttornooi 
gespeeld wordt. 

 
Mag ik rekenen op uw volledige inzet om dit project te doen slagen? Het is in het voordeel van 
uw eigen club en niet in het minst van uw eigen beginners. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marleen Daenen 
Voorzitter Docentencommissie 


