FAQ Bridge
Q Wat zijn de kosten van de cursus?
A Deze kost € 90,00 p.p. voor 12 lessen en 2 oefenavonden
Q Mag ik ook vrijblijvend één of twee keer op proef komen; ik weet nog niet of bridge iets voor mij
is?
A Ja hoor, dat is geen enkel probleem. Wel graag even aanmelden in verband met het lesmateriaal.
Q Kan je ook alleen komen? Ik heb geen partner.
A Ja hoor, de meeste mensen komen alleen voor de cursus. Je vindt hier vanzelf een partner, of wij
helpen je daarbij.
Q Kan je ook alleen lid worden van de Oefenclub?
A Ook dat kan; de wedstrijdleiding zorgt voor een bridgepartner.
Q Kan je ook alleen lid worden van een bridgevereniging in 2B-Home?
A Je kunt je aanmelden via het formulier “partner gezocht” op de website. Geef hierbij aan op welke
avonden je beschikbaar bent en wat je niveau is.
Q Ik weet mijn speel nivo niet. Hoe kom ik hier achter?
A Het beste is om even te bellen met de organisatie van 2B-Home. Zij helpen u om te bepalen waar
uw nivo ongeveer ligt.
Q Ik heb jaren geleden leren bridgen, hoe kan ik het nu het beste weer oppakken?
A Er zijn meerdere opties. U kunt de beginners of beginners plus cursus nog een keer doen; of u kunt
zich aansluiten bij de Oefenclub. Na een paar weken of maanden daar gespeeld te hebben beseft u
dat dat prettig is en u blijft, of dat uw nivo hoger ligt dan verwacht en wij begeleiden u naar een
gevorderde vereniging.
Q Waar kan ik vinden hoe laat de bridgecursus start?
A Dat staat op de website onder Bridgeschool Zoetermeer. Elke cursus wordt op een andere avond of
middag gegeven.
Q Kan ik ook overdag bridgen?|
A Ja zeker. Op donderdagochtend en op donderdagmiddag hebben wij beiden een bridgevereniging
in huis. De ochtend is van 9.00 tot 12.00 uur. De middagclub van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Q Kan ik makkelijk parkeren bij 2B-Home?
A U kunt gratis en voor de deur parkeren. We hebben ongeveer 150 parkeerplekken en ook
tegenover en bij de sportverenigingen is er voldoende gratis parkeerplaats.

