
Activiteiten 
 
4 september  
De Oefenclub start van de  basis- en 
plusgroep op de maandagavond en 
de woensdagmiddag. 
25 september  
Beginnerscursus  Bridge, 
voorlichtingsavond 
30 september  
KV60  bridgetoernooi 
 
Vanaf 1 oktober  
Bridge op Zondag 
1 en 15  oktober 
5 en 19 november                                            
3 en 17 december 

Vaste activiteiten vanaf september 
Maandag:  
De Oefenclub Bridge 19.30 (basis en 
plus combi) 
Beginnerscursus bridge 19:30 ( vanaf 
2 oktober) 
Dinsdag: 
ANRB de Parel Bridge 13.30 
Klaver Vier Bridge 19.30  
Woensdag: 
De Oefenclub Bridge 13.30 (basis en 
plus) 
Klaver Vier Bridge 19.30 
Schaakstad Schaken 19.45 
Donderdag: 
Klaver Vier Bridge 13.30 
Drive Inn Bridge 19.30 
Vrijdag: 
ANRB de Parel Bridge 13.30 
Klaver Vier Bridge 19.30, vrije  
inloop ook voor niet-leden 
 
Voor informatie zie onze website 
www.denksportapeldoornnoord.nl 

Zomeractiviteiten 2017 
In de zomerperiode bruiste het van de activiteiten: de 
zomercompetitie van Schaakstad, de zomerdrives voor de bridgers 
en op 9 juli de inmiddels jaarlijkse Barbecue drive. 
Deze activiteiten zijn alleen mogelijk door de inzet van de 
organisatoren, wedstrijdleiders en barvrijwilligers. Deze verdienen 
een groot compliment. Hartelijk dank voor jullie inzet! 
Ook de deelnemers aan de activiteiten hartelijk bedank voor uw 
komst en uw bijdrage aan de fijne sfeer. 

Bezoekers zomer  schakers maandag wo-mi woensdag-av BBQ totaal 
aantallen   256  426  400   558  60  1.700 

Mini conferentie “Van Cursus naar Club” 
Op dinsdag 25-07-2017 is op initiatief van de DVAN een 
miniconferentie gehouden.  Het hoofddoel van deze conferentie was 
om een plan te maken om de cursisten van de beginnerscursus een 
vervolg te bieden. Met als nevendoel bestaande bridgers te behouden 
voor de clubs en thuisbridgers te verleiden bij een club te gaan 
bridgen. Na een goede inbreng en discussie is de uitkomst dat De 
Oefenclub haar aanbod uitbreidt en zich gaat richten op twee 
doelgroepen een Basisgroep en een Plusgroep. Het concept van De 
Oefenclub is in het kort: eerst een halfuur theorie en daarna 4 à 5 
rondes bridgen.  
De Basisgroep is geschikt voor bridgers die de beginnerscursus 
hebben gevolgd en voor bridgers die het basis Acol systeem beter 
willen leren. De Plusgroep richt zich op bridgers, die hun 
bridgekennis en -vaardigheden willen verbeteren.   
Ook is er een mooi voorstel gedaan om zelfstudie te promoten zoals  
het beschikbaar stellen van bridgemateriaal, bridgeboeken en/of 
verwijzingen naar websites waar informatie of oefenmateriaal is te 
vinden. Dit voorstel wordt uitgewerkt. 
 
Cursusaanbod bridgen: 
Beginnerscursus bridge, info Jouke Postma, j.postma@chello.nl 
De Oefenclub Basis, info Joke de Vegt deoefenclub@gmail.com 
De Oefenclub Plus , info Joke de Vegt, deoefenclub@gmail.com 

 
Andere initiatieven en ontwikkelingen:  
- Dammen, naast het huidige aanbod komt er een damvereninging in ons Denksportcentrum. 
- Jeugdactiviteiten, onderzocht wordt hoe de jeugd meer te interesseren voor denksporten.  
- Serious Request, in de week voor Kerst zijn er activiteiten rondom Serious Request ( Het Glazen Huis).  
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