Bridge: leer het ook!

Ontdek waarom het wereldwijd zo veel gespeeld wordt.
En waarom iedereen het op deze manier wil leren...

Bridge met een Lach
omdat (leren) bridgen gewoon leuk is...
We beginnen helemaal vooraan.
De ONLINE beginnerscursus start 21
Bridgecursus
Meld je hier aan!
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Kijk op onze website en schrijf snel in:

www.bridgearnhem.nl
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Waarom is Bridge met een Lach zo populair?
Voor alle starters is dit met voorsprong de beste methode:
Veel lachen

Altijd op maat

Interactief

Terugkijken!

Quiz Style

Relatief snel leren bridgen

Snappen (meer dan regels)

Live demonstratiebord

Spelen in je eigen groep

Meest natuurlijke methode

Bridge met een Lach is de meest natuurlijke manier om te leren bridgen. Het is daardoor heel laagdrempelig. In je vrije
tijd wil je iets leuk doen, dus het is belangrijk dat je veel kunt lachen en dat het gezellig is.
Wat is er leuk aan bridgen? Uitdagingen en 'puzzeltjes' die je telkens oplost. Die wil je dus ook als je het leert. Door de
quiz-stijl en de inzet van het unieke demobord groeien de lessen soepel met je mee. Elke vraag, tip of voorbeeld wordt
visueel. Je ziet (van)zelf of je het snapt. De training krijgt zo altijd het juiste tempo. Gaat het te snel of mis je een les?
Dan kun je terugkijken.
Bridge is veel te dynamisch om te leren via ‘regels’. Elk spel is anders, je moet samenwerken en inzicht kweken. Dát maakt
het spel leuk. Bridge leren uit een boek of via presentaties doet het spel veel tekort!
Het demonstratiebord en panel maken dit de snelste en duidelijkste manier om bridge te leren. Het vereist een docent
met veel kennis, humor en improvisatievermogen, sterk door jarenlange ervaring. Die krijg je erbij :-)
Online kunnen we twee lessen op een avond doen en leer je het dus in een dubbel tempo. Je leert niet alleen hoe het
werkt, we helpen je echt op weg in de wereld die bridge heet. En het enorme plezier doet de rest.

Het leukste en complete digitale pakket!
Meld je nu aan
tot snel!

Kijk op onze website en schrijf snel in:

www.bridgearnhem.nl
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