Teachers kit
1-2-3-4 Leer Bridge met Berry: H H H H
De vier basis-leerboekjes voor de beginners van Berry Westra

5-6-7-8-9 CD’s voor beginners om te oefenen
5: Progress 1, gratis bij elk boekje H aangekocht door docent
6-7-8-9: Progress 1+2+3+4: oefeningen bij elke les van de 4 boekjes van Berry

10-11-12-13 Boekjes “Oefenspellen” met gecodeerde kaarten
Een reeks boekjes met oefeningen die aansluiten bij de lessen uit de boekjes Leer Bridge met
Berry. Er hoort ook één spel kaarten bij met codes op de rugzijde zodat de beginners eenvoudig
zelf kunnen dupliceren om dan een spel te krijgen dat bij de les hoort; deze spellen kunnen ook
afzonderlijk bekomen worden.

14-15-16-17-Hulp voor de beginners
14
15
16
17

Berry Westra: Geheugensteun
Berry Westra: Spiekbrief
Rita Ballinckx: samenvattingen biedsysteem Leer Bridge met Berry – gratis pdf
Eric Cools: Systeemkaart Acol – gratis pdf

18-19 Docentenhandleiding bij de boekjes H en H
Handleiding voor de docent met opbouw van elke les en telkens een reeks oefenspellen om te
spelen tijdens de les. Deze handleidingen zijn digitaal (pdf) en gratis.

20-21 PowerPoint presentaties
Gemaakt door commissieleden Rita Ballinckx en Patrick Vermael op basis van de lessen uit de
boekjes H en H. Gratis ppt file

22 Minibridge Bert Geens
Syllabus van Bert Geens met instructies om een startcursus te beginnen met enkele lessen
gebaseerd op eenvoudige vormen van minibridge – pdf – gratis

23 Leergericht Bridgeles Geven
Boek van Willem Van der Linden voor Docenten.

24 Docentenbord

zie foto in bijlage 1

Een groot houten bord, deels opvouwbaar, om met grote speelkaarten de kaartverdeling te tonen
en het biedverloop met biedkaartjes uit de bidding box. Kan enkel op bestelling geleverd worden.
De prijs bedraagt € 199 op voorwaarde dat de VBL er minstens drie tegelijk kan bestellen.

25 Grote speelkaarten
Om te gebruiken in het docentenbord. Kunnen ook met magnetische strips gekleefd worden.

26 Grote kaartsymbolen zie afbeelding in bijlage 2
Kunnen met magnetische strips gekleefd worden op een whiteboard om één, twee of vier handen
mooi in te vullen.

27 Vervolgcursus ppt Patrick Vermael
Power point presentatie met verschillende onderwerpen voor een vervolgcursus – gratis ppt file

28-29–30 Spelregels
28 Samenvatting basisreglement in pdf - Martijn Verstraelen - gratis
29. Rob Stravers: Gids voor Bridge boekje over rechten en plichten aan de bridgetafel
30.Spelregels Robert Ketels - gratis ppt file

Bijlage 1: Docentenbord

Bijlage 3: Boekje Oefenspellen met gedoceerde kaarten

Bijlage 2: kaartsymbolen magnetisch, ware grote

