Jeugd in Drenthe leert bridgen
Onderwerp: introductie bridge op scholen
Geacht schoolbestuur,
De bridgeclubs in Drenthe slaan de handen ineen om, onder auspiciën van het
District Drenthe van de Nederlandse Bridgebond, de jeugd in Drenthe te leren
bridgen.
Waarom de jeugd?
We zien dat de gemiddelde leeftijd van bridgers sterk omhoog gaat. Veel mensen
denken dat met bridgen beginnen pas leuk is als het pensioen in zicht komt.
Hierdoor wordt vergeten dat alles wat je jong leert veel makkelijker oud gedaan is.
Waarom is bridge voor de jeugd belangrijk?
Bridgen is een sociale denksport, je speelt het met vier personen en niet met twee
zoals bij schaken en dammen. Je leert na te denken, te analyseren en het verscherpt
je geest wat voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk is en hen later in de
maatschappij extra kansen biedt.
Het nadeel van bridgen is dat je eerst wat regeltjes moet leren. Voor de jeugd zijn er
aangepaste en eenvoudige regels, die ze na enkele keren oefenen zich eigen
kunnen maken.
District Drenthe heeft speciaal voor de jeugd een 2 jarig project gelanceerd onder de
naam “Jeugdbridge Drenthe”. Hiervoor worden allerlei activiteiten ondernomen
waaronder niet alleen een ouder - en kind drive en een cursus op de bridgeclubs
aangeboden maar ook bridge les op scholen. Het doel is zowel middelbare - als
basis scholen voor bridge te interesseren door een jeugd - en mini bridge cursus als
talentvak aan te bieden
.
We hopen met dit project veel scholen te interesseren om hun leerlingen bridge als
talentvak aan te bieden en dat we binnen de 2 jaren van dit project een scholen
toernooi in Drenthe kunnen organiseren.
Wij verzoeken u na te gaan of uw school geïnteresseerd is om dit "denkvak" te
introduceren. Een vrijwilliger in het District Drenthe van de BridgeBond zal u hierover
benaderen. Tezamen en met materiaal van de BridgeBond kan dan gekomen worden
tot een concrete aanpak.
Namens het Bestuur van het District Drenthe van de BridgeBond,
Coby Wichers (projectleider Jeugdbridge) tel. 0592-262091 en
Hans Hoek (voorzitter) tel. 06-10919263

