
Het grootste Nederlandstalige Bridgeboek! 
 
‘Bridge op een presenteerblaadje’ van Joseph Amiel 
 
Bridge op een presenteerblaadje is geschreven voor iedereen. Nog-niet-bridgers 
treffen een volledige beginnerscursus aan; 4-kaart-hoog aanhangers én 5-
kaarthoog fans komen aan hun 
trekken. Vuistregels voor minder 
ervaren spelers, maar ook bied- en 
speeltechnieken voor de ervaren 
spelers maken dit boek tot een 
aangenaam en volledig naslagwerk. 
Wie graag alleen maar even 
ontspannen wil lezen, zonder 
schoolbankinstelling, grijpt evenmin 
mis. Zowel over het ontstaan van 
bridge, als bijzonder interessante én 
komische gebeurtenissen verhaalt 
Joseph op uiterst aangename wijze. 
Naast de grenzeloze varianten in het omgaan met speel- en biedkaarten, krijgt ook 
het omgaan met de mens aan de bridgetafel en vooral het noodzakelijke plezier in 
en rond het spel veel aandacht. 
 
Wie ook graag geniet van bridge zónder speelkaarten, kan eigenlijk niet om Bridge 
op een presenteerblaadje heen. Het enige obstakel kan de prijs zijn. En die heeft 
alles te maken met de vele - gekleurde - illustraties en de bescheiden oplage, wat 
dit boek tegelijk uniek maakt. 
 
Joseph Amiel is in het topbridge volslagen onbekend. Alle reden voor de indiscrete 
vraag of zo’n uitgebreide verhandeling van bridge niet getuigt van enige hoogmoed. 
 
Zijn antwoord geeft een mooi beeld van de stijl waarin Joseph de vele 
bridgeboodschappen in zijn boek vervoert. 
 
‘Er bestaan geen indiscrete vragen, slechts indiscrete antwoorden. Misschien ben je 
overigens niet ver genoeg gegaan in jouw annalenonderzoek en heb je de lokale 
Nootdorpse pers niet met voldoende aandacht gelezen. Anders was je erachter 
gekomen dat ik bij de plaatselijke club in 2005 met mijn dochter tweede of derde 
ben geworden in een open drive, weliswaar in de B-lijn, en in 2006 kampioen 
viertallen, zij het door de verrichtingen van het nevenpaar. Serieus: ik meen dat Co 
Adriaanse, Dick Advocaat, Louis van Gaal nooit een interland voor Oranje hebben 
gespeeld, en toch zijn ze als trainer befaamd tot ver over de Nederlandse 
grenzen …’ 
 
Mail voor nadere informatie (bijvoorbeeld het per mail ontvangen van een bepaald 
onderwerp) of bestellen naar: joseph.amiel@ziggo.nl 
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295 mm hoog, 210 mm breed en (samen) 63 mm dik.  
€ 179,-, inclusief verzendkosten. 

 


