bridgevaria
The site has been founded by Mr. Ed Hoogenkamp, author of Dutch monthly BRIDGE, Mr. Peter
van der Linden, ex-editor of BRIDGE and the Daily Bridge Calendar, and Pien Steringa, former
DTP, or Desk Top Publisher, responsible for BRIDGE.
Bridgevaria.com is not a news site, since there are enough of those. It is a ‘do’-site as well as a
‘read’-site, as such a site is badly needed. One of the ambitions of the makers is: every day new
content.
On the one hand the site consists of bridge puzzles, quizzes, and problems, the 'do'-part; on
the other hand it features bridge articles, columns, and stories, the 'read'-part. Combined, the
two parts make up an ideal mix of learning and entertainment. The founders invite visitors of
the site to submit their own stories, the best of which will be published. The 'interactive' part
of the site includes, among others, the question section.

The founders have more than won their spurs in the world of bridge. Mr. Ed Hoogenkamp has
been an author for BRIDGE for fourteen years plus, and he has contributed regularly to IMP,
the magazine for advanced players, and the Daily Bridge Calendar as well. In addition he is
co-author of a number of books about the game of bridge, for instance the almost finished
course 'Van A naar Bridge' (‘From A to Bridge’).
Mr. Van der Linden was editor of BRIDGE for over thirteen years, authored as editor and
produced seven Daily Bridge Calendars and is Mr. Ed Hoogenkamp’s co-author of 'Van A
naar Bridge'.
Pien Steringa was responsible for DTP, or Desk Top Publishing, at BRIDGE for five years;
afterwards she established herself as a freelance web programmer.

bridgevaria
Ed Hoogenkamp en Peter van der Linden hebben onlangs de bridgesite Bridgevaria
gelanceerd. Ze hebben de ambitie elke dag iets nieuws te publiceren. Het is een droom
die uitkomt, zegt Ed Hoogenkamp, als redakteur onder andere verbonden aan het NBB-blad
Bridge.
Ik ben bridger, ik ben bridgeleraar geweest, ik ben captain en trainer van nationale teams
geweest, ik ben bridgeschrijver, ik ben bridgejournalist, maar nooit eerder heb ik een bridgewebsite gehad. Nu is het dan zover. Het plan was er al lang omdat je op het internet eigenlijk
vrijwel geen website over bridge tegenkomt die zich simpelweg met het spel/de sport bridge
bezig houdt, dus puzzels, verhalen, quizzes, ga maar door, aldus Ed Hoogenkamp.
De site bestaat uit enerzijds bridgepuzzels, -quizzes en -problemen (het 'doe'-deel) en
anderzijds bridge-artikelen, columns en verhalen (het 'lees'-deel). Samen een ideale combinatie
van leren en amusement. De makers nodigen bezoekers van de site uit eigen verhalen in te
sturen, waarvan de beste geplaatst zullen worden. Het 'interactieve' deel van de site bestaat
onder meer uit de vragenrubriek.
Ed Hoogenkamp schrijft al veertien jaar voor het NBB-blad, schrijft ook geregeld voor IMP,
heeft bijgedragen aan de Bridgekalender en is (co-)auteur van een aantal bridgeboeken,
waaronder de bijna voltooide cursus 'Van A naar Bridge'.
Peter van der Linden is ruim 13 jaar redacteur van het bridgeblad geweest tot het blad ruim
een jaar geleden werd overgedaan aan het advertentiebureau Wielaard en Ranke. Verder
heeft hij als hoofdredacteur zeven Bridge Scheurkalenders gemaakt en schrijft (samen met
Ed Hoogenkamp) 'Van A naar Bridge'.
Ed Hoogenkamp (auteur BRIDGE)
Peter van der Linden (was eindredacteur BRIDGE)
Pien Steringa (was redactiemedewerker BRIDGE, DTP en design expert))

