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enksport Universiteit Antwerpen
wil kaartspel hip imago aanmeten
D

et kaartspel bridge
heeft een oubollig

imago. Daarwil
bridgeclub DUA,
De4ksport Universiteit
Antwerpen, iets aan doen. De
organisatie start 8 olrtober met
een nieuwe lesmethode om
jonge mensen te leren bridgen.
Ze doen dat via mini-bridge.

ben", legt Frédéric Depauw van DUA

uit.
Bij de meeste kaartspelen speelt
geluk een belangrijke rol. Zo is het
makkelijker met goede kaarten te
winnen dan met slechte. Bij bridge
wordt elk kaartspel maar één keer
per avond geschud en daarna doorgegeven aan de andere tafels. Het is
dan de bedoeling om met identieke
kaarten beterte presteren danje con-

"We slaan de
biedfase over en

starten direct
met de speelfase."

currenten.

rnÉoÉntcorpluw

Uitdaging

Bert Geens is de nieuwe jeugdverantwoordelijke voor bridge in
Vlaanderen. "Dat competitief ka-

PENNINGMEESTER DUA

o "Mini-bridge is een variant van
bridge die aanleunt tegen bekende kaartspelen zoals hartenjagen
cn wiezen", vertelt penningmeester

rakter trekt honderdenj onge spelers
aan in andere landen. De allerbesten
strijden jaarlijks om internationale
titels. We willen ookinVlaanderen
die kans aanjongeren geven doorhet
oubollige imago van de denksport te
doorbreken en onzejeugd te laten

van DUA, Frédéric Depauw. "Bedoeling is datjongerenvan een geoefencle lesgever eerst

mini-bridge leren

om daarna over te stappen op echte
bridge. Zo verlagen we de drempel."

kennismaken met het uitdagende
spel."
Nieuwe spelers kijgen een ervaren lid als meter of peter om met hen
te spelen. Zo zorgtde club ervoordat
de nieuwelingenhet niet alleen moeten opnemen tegen de ervaren rot-

TireeÍares
Bridge heeft niet alleen een oulxrllig imago, veel mensen denken
ook clat het spel te ingewikkeld is.
"Bridge speelje met tvvee tegentwee.
l,lr is een biedfase en een speelfase.
I let leuke aan de biedfase is dat hog,cr bieclen bcduidend meerpunten
opkrvcrt alsje het aantal slagen ook
rnaakt. I)at rnaakt de fase uitdagenrlcr, nraar ook lastiger ten opzichte

ten. Frédéric Depáuw: "Het is niet
enkel de bedoelingjongeren aan te
trekken. Ook andere mensen zijn van

hartewelkom."
De eerste les vindt op dinsdag 8
oktober plaats in het Huis van de
Sport in Berchem. Het volledige
traject duurt negen weken en kost
50 euro. Wie jonger is dan 30 jaar,

vln anclt'rc kaartspelen. In mini-

lrrirlgc bcginnen we met de speelfawaardoor het spel toegankelijker
wordt cn spelcndcrwijs aangeleerd
kan worden. De biedfase is een 1ogisch gevolg van wat we tijdens het
rnini-bridgen al zullen gedaan hebsc

betaalt niks.
De leden van Denksport Universiteit Antwerpen spelen bridge.
zit Frédéric Depauw, rechts Bert Geens. Foro w&F

links

IAilIVER}IEYET
Frédéric Depauw 0479.91.21.15,
www.dua.be
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