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Starterscursus bij de Lunterse Bridgeclub LBC
De Lunterse Bridge Club LBC organiseert vanaf september
2022 weer een starterscursus. Er is geen enkele voorkennis of ervaring vereist. De cursus bestaat uit twaalf lessen
die deels op de woensdagavonden en deels op de donderdagavonden gegeven worden in het Westhoffhuis te
Lunteren.
De cursus van het afgelopen jaar trok maar liefst 24 deelnemers van jong tot oud. Allemaal mensen die het leuk vinden een spelletje te spelen en hun geheugen te trainen.
Daarom wordt bridge ook aangeraden om mentaal fit te
blijven.
Denksport
Bridge is een denksport dat met kaarten gespeeld wordt.
In tegenstelling tot andere spellen is het bij bridge niet belangrijk of je ‘goede’ kaarten krijgt. Je eigen resultaat wordt
namelijk vergeleken met andere paren die met dezelfde
kaarten hebben gespeeld.
De Lunterse Bridge Club (LBC) heeft ca. 150 leden en speelt
op maandagmiddag en/of donderdag in het Westhoffhuis.
De club heeft een open gezellige sfeer, waardoor ook
nieuwkomers zich snel thuis voelen. De cursus is ook bedoeld om leden te werven voor LBC, maar cursisten gaan
daarna ook naar andere verenigingen of thuis spelen. De
kosten bedragen € 100 voor twaalf lessen van 2,5 uur, inclusief een startersboek. Aanmelden kan individueel of
met z´n tweeën. Voor informatie en aanmelden: luntersebridgeclub@gmail.com of bel: Jan Telgen, 06-53186958 of
Jan Schraven, 06-57537562.

Dit jaar zijn 24 starters begonnen met de starterscursus bij
de Lunterse Bridge Club. Sommigen hadden nog nooit een
kaart vastgehouden, anderen hadden ervaring met bijvoorbeeld klaverjassen. Een groot aantal heeft de cursus nu afgerond en stroomt door naar de club. Wij spraken met een
aantal van hen, waarbij steeds het enthousiasme opviel.
Waarom meegedaan?
Henny Brunekreef uit Lunteren deed mee omdat zijn partner bridge speelde en hij het ook wilde leren. Dat argument
gold ook voor anderen waar in de familie bridge gespeeld
werd. Maar er waren er ook mensen bij die bridge en de
cursus voor de sociale contacten deden, bijvoorbeeld na
het verlies van een partner. Je zit bij bridge met steeds wisselende anderen aan tafel en leert zo ook anderen kennen.
Hoe was het?
Paul en Christel van de Koot uit Barneveld noemen de fijne
sfeer onderling en de leuke manier van lesgeven door de
docent als eerste opvallend punt. Ook starters die zich niet
als paar, maar als individu aanmeldden werden meteen op-

genomen, geven de KootwijkeTrudie Theelen en Gon Radstake uit Lunteren aan. Een aantal van de cursisten zoeken
elkaar nu ook op buiten de cursus en de club om. Vooraf
waren ze een beetje huiverig dat bridge een mannenwereld
zou zijn, maar in de praktijk bleek dat eigenlijk andersom.
Hersens trainen
“Bridge is een spel waarbij het om nadenken en onthouden gaat. Het krijgen van ‘goede kaarten’speelt eigenlijk
geen rol. Dus je hebt je volledige aandacht nodig”, zegt
ook Dicky van Deuveren uit Barneveld. “Het traint echt je
hersens en het leidt af van je dagelijkse beslommeringen.”
Sommige deelnemers geven zelfs aan dagelijks op de computer te oefenen. Het houdt je namelijk lekker scherp.
Door naar de club
Iedereen heeft nu voldoende basiskennis om op de club
mee te kunnen doen. Natuurlijk is er altijd meer te leren en
kun je routine opbouwen, maar de basis is er en men kan
tegen iedereen spelen.

Bovenbouw School met de Bijbel ‘De Zaaier’
maakt kennis met landbouwvoertuigen
HARSKAMP - Donderdag 23 juni deed de
bovenbouw van School met de Bijbel 'De
Zaaier' mee aan een landbouwvoertuigendag, georganiseerd door brancheorganisatie Cumela.
Het doel van deze dag was om kinderen
van groep 5-8 veilig te leren omgaan met
grote landbouwvoertuigen in het verkeer.
Anderzijds leren de bestuurders van deze
voertuigen (MBO-studenten van een agrarische opleiding) hoe ze als bestuurder
moeten omgaan met kinderen in het verkeer.
Naast een uitleg in de klas gingen de kinderen naar een groot parkeerterrein bij 'De
Molen' in Harskamp. Daar kregen ze uitleg
over de voertuigen en leerden ze in de
praktijk welke gevaren er zijn bij grote
landbouwvoertuigen. Tenslotte volgde nog
een evaluatiemoment in de klas.
Met deze leerzame dag hoopt ‘De Zaaier’
een bijdrage te kunnen leveren aan de verkeersveiligheid in de omgeving.
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