Vughtse Bridge Battle – VBB2017
Wordt in een parendrive aan het eind bekend wie het beste bridge heeft gespeeld en wordt bij viertallenbridge de staat
opgemaakt na iedere ronde om te bepalen wie tegen wie speelt, bij de Vughtse Bridge Battle is het voor ieder duidelijk
aan het eind van de ronde. Je hebt verloren en druipt af om een ander verslagen team te zoeken en een nieuwe ronde
strijd te leveren. Of je hebt gewonnen en met het hoofd in de nek ga je naar het volgende slagveld om weer strijd te
leveren. Als je toch een team tegenkomt waar je eerder tegen gestreden hebt dan is de zoete smaak van revanche
natuurlijk bedwelmend.
De Vughtse Bridge Battle levert een mogelijkheid om na iedere ronde met je teamgenoten te genieten van een klinkende
overwinning of te treuren om het verlies dat met die ene scherpe snit voorkomen had kunnen worden als de kaarten eens
goed zouden hebben gezeten. Na iedere ronde worden er weer nieuwe kansen geboden. Naar welke locatie je zal gaan
wordt enkel bepaald door winst of verlies. Als je vaak wint zal je hoog in het slagveld eindigen, als je vooral verliest
evenredig lager. Bridgen wordt zo ook een avontuurlijk genoegen.
De 2de Vughtse Bridge Battle wordt gehouden op zondag 29 januari 2017 en georganiseerd door de STICHTING BRIDGE
PROMOTIE VUGHT. U wordt met uw team ontvangen met koffie en gebak om 10:00 uur in de Gereghthof, Marktveld 8,
Vught. Na ontvangst van vechtinstructie gaat u na uw eerste strijdtoneel, een van de horeca lokaties in de directe
omgeving, om in een ronde van 5 spellen uit te maken wie de sterkste bridgers zijn (Aangepaste Pattonbridge Telling). Na
iedere ronde krijgt u te horen waar u de volgende battle moet strijden. Om 17:00 uur is het sterkste team doorgedrongen
tot de top van het slagveld en kan als de overwinnaar worden binnengehaald. De anderen worstelen nog steeds met elkaar
en hopen op betere tijden, of toch dat andere team.
Natuurlijk wordt tijdens de tocht over het strijdveld u een lunch aangeboden. Daarnaast is voor de deelnemers van de 2de
Vughtse Bridge Battle door de kok van het Gereghthof een menu samengesteld geïnspireerd op de middeleeuwen, het
Lekkerbeetje menu te serveren aan alle overlevenden. Wij zullen u hierover later informeren.

Deelname
Deelname is mogelijk na aanmelden met uw gehele team en betaling van € 60 per team (iDeal). Nadat u bent aangemeld
krijgt u een bevestiging per email.
Klik hier om u aan te melden als teamcaptain
Begin januari ontvangt u per email verdere informatie. U kunt ook op de website van de SBPV verdere informatie vinden
over de VBB2017.
Bij onverhoopt afmelden vindt restitutie plaats (minus aanmeldingskosten - € 15) als een vervangend team kan worden
gevonden. Mocht u nog vragen hebben dan kan u ons bereiken op bridgebattle@bridgevught.nl

De Vughtse Bridge Battle en de Slag van Lekkerbeetje
In 1600 wordt een slag geleverd tussen twee groepen strijders op de
Vughterhei. Deze slag zal later als de slag van Lekkerbeetje de geschiedenis in
gaan en worden beschouwd als het laatste riddergevecht in Europa. Lees het
relaas van de strijd speciaal voor ons neergeschreven door Gerard Scharff. In
2016 wordt de eerste Vughtse Bridge Battle gestreden, niet ver van het
slagveld van de Slag van Lekkerbeetje. Hoe deze moderne slag bekend zal
worden zal de geschiedenis uitwijzen. Zeker is dat bij deze moderne slag alleen
koffie, wijn en bier zullen vloeien en over boeren of heren slechts zal worden
gesneden.

