Cursus Flitsend spelen

28-3-2021

Beste bridger,
Vanaf woensdag 14-4-2021, ’s middags en ’s avonds en donderdagmiddag 15-4-2021 geef ik de
bovenstaande online cursus. Deze cursus gaat alleen over afspelen en tegenspelen. Bij het leren van
bridge is het bieden in eerste instantie uitermate lastig. Het spelen blijft daardoor vaak wat
onderbelicht. En dat terwijl echt goed leren spelen veel meer tijd en inspanning kost dan goed leren
bieden. Inzicht komt met ervaring, maar met deze cursus wordt u aan de hand genomen om langs de
juiste lijnen te leren denken.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de cursus op meerdere momenten in de week gegeven
worden.
Het programma ziet er als volgt uit:
14/15-4-2021:
21/22-4-2021:
28/29-4-2021:
5/6-5-2021:
12/13-5-2021:
19/20-5-2021:
26/27-5-2021:
2/3-6-2021:
9/10-6-2021:
16/17-6-2021:
23/24-6-2021:
0/1-7-2021:

les 1
les 2
les 3
les 4
les 5
les 6
les 7
les 8
les 9
les 10
les 11
les 12

de eerste slag
stoelendans
de discard
de kunst van het troeftrekken
communicatie
tempo
tomtom
timing
tegenspoel troef
tomtom 2
aanval en verdediging
kansen combineren

Het online les volgen gaat als volgt:
De powerpointles:
Iedereen kan gewoon thuis zitten met pc/laptop/tablet, etc. en ik zorg voor een powerpoint les met
behulp van Zoom. Ik heb afgelopen jaar ervaring opgedaan en ben zeer tevreden met hoe het gaat.
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 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 kan op verschillende manieren gechat worden.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van spraak via een headset.
Er is geen ander programma nodig om dit verder te laten werken. BBO werkt op PC, tablet, apple,
etc. BBO is zo ook een prima alternatief voor Stepbridge. Je kan een privétafel opstarten met
gereserveerde plaatsen.
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 breakout rooms in zoom maken, dat
betekent dat je dan alleen met je tafelgenoten
kan praten, wel zo rustig.

Het afgelopen jaar heb ik ervaring opgedaan in
het begeleiden van 3 tafels.
Het is wat hectisch voor mij maar het werkt goed.

Aanvang cursus: in principe 14-4-2021, 13:30 uur en 19:45 uur en 15-4-2021 13:30 uur
Voortgang in principe iedere week (in overleg)
Kosten: 110 euro voor 12 lessen
Boekje: 13,50
Ik hoor graag of interesse hebt.
Huib
010-24540102 of 06-55021324
hkonijnendijk@gmail.com

