Cursus Leer bridge met Berry Westra Deel 2

17-12-2020

Op dinsdag 12 januari 2021 begint de online cursus ‘bridge voor semi-beginners’. Voor de cursus
wordt het ruitenboekje (Leer bridge met Berry5, deel 2) van Berry Westra gebruikt. In 12 lessen
worden de basisregels die in deel 1 zijn behandeld verder uitgediept. Er is veel aandacht voor
nauwkeuriger bieden en het maken van een speelplan bij een troef- en sanscontract. Na deze cursus
kan je zo meedoen bij de lage lijn van een bridgeclub.
Wanneer je een keer een proefles wilt volgen, dan kan dat. Neem dan even contact met mij op via
onderstaand telefoonnummer of email adres.
Het online les volgen gaat als volgt:
De powerpointles:
Iedereen kan gewoon thuis zitten met pc/laptop/tablet, etc. Ik zorg voor een powerpoint les met
behulp van Zoom. In de afgelopen maanden heb ik ervaring opgedaan. Cursisten en ik waren
tevreden met hoe het ging. Het prettigst is als iedereen in het bezit is van een headset, of
koptelefoon. Zonder koptelefoon komt het ontvangen geluid via de microfoon van de ontvanger
weer terug bij de zender. Dat is zeer storend en vermoeiend. Een webcam is leuk, maar niet
noodzakelijk. Voor Zoom hoef je niets te installeren, je krijgt via e-mail een link toegestuurd en het
werkt. Alleen cursisten die uitgenodigd zijn komen er in.
Het ziet er dan zo uit op je scherm:

De oefenspellen:
Oefenspellen spelen we met Bridge Base Online
(BBO). BBO is een gratis online
bridgeprogramma waar wereldwijd gebruik van
wordt gemaakt. Het enige wat je moet doen is je
zelf aanmelden met een gebruikersnaam en
wachtwoord. Ik start een instructietafel op met
voorgesorteerde oefenspellen en dan spelen
maar. Voor de cursist ziet het er zo uit:
In dit geval ben ik Youbee, ik ben de
tafelbeheerder en neem de taak van 3 spelers
op me. De cursist: Studentico ziet alleen zijn
eigen hand en de dummy.
Er is geen ander programma nodig om dit verder
te laten werken. BBO werkt op PC, tablet, apple,
etc.

De cursusleider ziet het volgende:
Alle kaarten zijn voor de cursusleider zichtbaar.
Zoals je ziet kan er gechat worden naar de
kijkers, of naar de tafel.
Communiceren zullen wij voornamelijk met
behulp van Zoom doen.
Ik kan break-out rooms in zoom maken, dat
betekent dat je dan alleen met je tafelgenoten
kan praten, wel zo rustig.

In de afgelopen maanden heb ik ervaring
opgedaan in het begeleiden van 2 tafels, dat
gaat prima. Momenteel kan ik zelfs 3 tafels
begeleiden.

Aanvang cursus: in principe dinsdag 12-1-2021, 19:45 tot 22:45 (of zo iets)
Voortgang in principe iedere week (in overleg)
Kosten: 110 euro voor 12 lessen
Boekje: 12,50
Ik hoor graag of interesse hebt in deze (of een andere) bridgecursus.
Huib Konijnendijk
010-2440102 of 06-55021324
huib@denksportcentrumdelombard.nl

