
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 de ‘beginners’, de andere 
voor de ‘gevorderden’. De indeling is als volgt:

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. 

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 tijdens hun eerste cursus al veel geoefend hebben, bijvoorbeeld op 
BIC, voelen zich vast meer thuis in de gevorderden- dan de beginnersgroep. Voorheen was het 
ook niet de bedoeling dat cursisten die deel 3 hebben gedaan mee zouden doen. Deze cursisten 
hebben de afgelopen twee jaar nauwelijks kunnen spelen, dus het is voor deze cursisten  
wellicht ook een mooie gelegenheid om mee te doen.
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