Toekomstdrive Utrecht
In Utrecht vindt dit jaar de Toekomstdrive plaats op zaterdag 18 mei 2019.
De locatie is NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht.
De drive wordt ‘s middags gespeeld en heeft een gezellig en feestelijke karakter.
De Toekomstdrive in Utrecht kent de volgende bepalingen:
• Cursisten mogen alleen deelnemen als ze tot de categorie ‘beginners’ of ‘gevorderden’ horen zie
bijlage voor de indeling.
• Van elke deelnemer moet de volledige naam (voor- en achternaam) en het e-mailadres worden
opgegeven. Er kan alleen per paar worden ingeschreven.
• Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per paar en moet door de deelnemers op de dag zelf contant
betaald worden.
• Bij het inschrijfgeld is ontvangst met koffie/thee en iets lekkers inbegrepen.
• Er zijn prijzen in natura beschikbaar.
• De drive begint om 13.30 uur, dat wil zeggen uiterlijk 13.00 uur aanwezig zijn om de inschrijving
goed te kunnen laten verlopen. Eindtijd van de drive is circa 17.30 uur.
• Er worden 6 ronden van 3 spellen in een half uur gespeeld.
• Er wordt bij het bieden gebruik gemaakt van biddingboxen en voor de invoer van de score wordt
gebruik gemaakt van Bridgemate II. Indien nodig wordt hier hulp en uitleg bij geboden.
• Het gebruik van ‘spiekbrieven’ is toegestaan.
• De Bridge- en Boekenshop is geopend van 10.00-15.00 uur.
• Cursisten ontvangen ongeveer een week voorafgaand aan de drive per e-mail een bevestiging.
• Inschrijving houdt in principe ook een verplichting tot deelname in. Plankenkoorts van
beginnende spelers is bij de toekomstdrives een bekend verschijnsel, alleen de reacties leren ons
elk jaar weer dat dit tijdens het spelen allemaal heel erg meevalt en dat de deelnemers echt een
plezierige dag tegemoet kunnen zien.
Het inschrijfformulier kan de bridgedocent/club opvragen bij Marie-José de Bruïne, docent@bridge.nl.
Vóór 29 april moet het inschrijfformulier ingestuurd zijn. Er kan alleen per paar worden ingeschreven
Uiteraard stellen we het zeer op prijs als je ons zou willen helpen de drive in goede banen te leiden.
In ruil voor jouw hulp ontvang je een aantal consumpties en een attentie. Wanneer je je opgeeft als
begeleider ontvangt je uiteraard ook een bevestiging.
Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Marie-José de Bruïne op
het bondsbureau  030 – 275 99 55 of  docent@bridge.nl.
Wij rekenen op jou om je cursisten hier enthousiast voor te maken en hopen je samen met jouw
cursisten op de Toekomstdrive te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Marie-José de Bruïne,
BridgeBond, Breedtesport

Hieronder informatie over de indeling in groepen ‘beginners/gevorderden’

Indeling van de Toekomstdrive groepen
De drive is bedoeld voor cursisten die op dit moment een cursus volgen of net hebben gevolgd.
Het belangrijkste is een plezierige dag voor alle deelnemers. Indeling in de juiste groep vergroot
het spelplezier voor de deelnemers zelf en hun tegenstanders.
Er zijn twee sets spellen met bijbehorend commentaar.
De ene set is voor beginners, de andere voor gevorderden.
Die groepen worden als volgt ingedeeld:
De categorie beginners bestaat uit cursisten die alleen deel 1 van een leermethode hebben gehad:
• Start met bridge, deel 1
• Startersbridge + Start Bieden
• Bridge in een flits 1
• Begin met Bridge, deel 1
• Contract, deel 1
• Leer Bridge met Berry Westra, deel 1
• Van Start tot Finish, deel 1
• Deel 1 van een niet nader genoemde vergelijkbare leermethode
De categorie gevorderden bestaat uit cursisten die ook deel 2 van een lesmethode hebben gehad:
• Start met bridge, deel 2
• Bridge in een flits 2
• Begin met Bridge, deel 2
• Contract, deel 2
• Leer Bridge met Berry Westra, deel 2
• Van Start tot Finish, deel 2
• Deel 2 van een niet nader genoemde vergelijkbare leermethode
De drive is niet bedoeld voor cursisten die al ervaring op een vereniging hebben of die een
vergevorderde cursus (‘boekje 3’) doen.
Het oordeel van de docent kan uiteraard worden meegewogen bij plaatsing in een groep.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat ieder op het niveau speelt waar hij of zij thuishoort en zich
thuis voelt. Cursisten die bijvoorbeeld tijdens hun eerste cursus al veel geoefend hebben op BIC
voelen zich misschien meer thuis in de gevorderden- dan de beginnersgroep.
bridge.nl/toekomstdrive

