NIEUWSBRIEF /augustus 2017

Na een periode van stilte rondom de Nieuwsbrief verrassen wij u met heel veel nieuws
over onze projecten. Veel leesplezier.

Mini-/Jeugdbridge
De stichting gaat op basisscholen in Vught minibridge lessen verzorgen voor de groepen
7 en 8. De scholen zijn enthousiast, nu de leerlingen nog. De leerkrachten brengen
minibridge onder de aandacht van de jongens en meisjes van groep 7 en 8. De stichting
rekent ook op steun van de ouders om ook thuis minibridge te spelen. De introductie
van minibridge voor de leerlingen is in het begin van het schooljaar. De minibridge lessen
starten begin oktober 2017. De leerlingen kunnen zo wennen aan het idee van
minibridge. Er is een speciaal lesboek geschreven voor minibridge met veel aandacht
voor het plezierelement van dit kaartspel, van deze denksport. Al na een paar lessen
minibridge kun je beginnen met een vorm van competitie. Zowel voor eerstejaars als
tweedejaars minibridgers is er in het voorjaar een nationaal kampioenschap in Den
Hommel (denksportcentrum NBB). Er nemen dikwijls meer dan honderd minibridge paren
deel. Er bestaat ook een minibridge scholenkampioenschap waar twee minibridge paren
van dezelfde school een team vormen. De ervaring die de Bridge Bond heeft opgedaan
met minibridge heeft uitgewezen dat de start in groep 7 belangrijk is vanwege het
opdoen van speelervaring en spelplezier bij die ervaring. De Nederlandse Bridge Bond
geeft veel medewerking in de vorm van lesmateriaal en begeleidingscursus voor leraren,
leraressen. Er is een speciale “Handleiding Bridgeleraren Minibridge” uitgebracht door de
Bridge Bond. De stichting gaat op zoek naar leraren/leraressen/ouders die de minibridge
cursus willen geven aan de kinderen . We maken er iets moois van!
BRIDGE IN DE GEVANGENIS VUGHT
Het idee was al eens geopperd door Jan Rijnaarts en Fons van Bokhoven bij de Stichting
Bridgestad ’s-Hertogenbosch. Stichting Bridge Promotion Vught gaat nu over tot
daadwerkelijke uitvoering, die toen, door omstandigheden in de gevangenis, niet door
kon gaan. In samenwerking met PI-Vught gaat er een bridgecursus aangeboden worden
voor gedetineerden en wellicht ook nog medewerkers. Het gaat om een cursus voor
beginners, een aspect dat vanuit de PI erg belangrijk wordt geacht. De bedoeling is om in
achttien lessen de beginnerscursus door te werken en om enthousiasme te kweken bij de
gedetineerden voor de denksport Bridge. De medewerkers bij PI zijn alvast ingenomen
met dit, geheel andere, aanbod om de gedetineerden iets aan te bieden wat ze ook
kunnen gebruiken na hun tijd in de PI. We gaan er van uit dat gedetineerden sowieso
graag spelletjes spelen en dan kaarten in het bijzonder. Daar sluiten we dan bij aan met
deze bridgecursus. We denken ook dat we deelnemers een gelegenheid bieden om buiten
hun gebruikelijke kaders te treden en hen ook die gelegenheid te bieden. De PI zal er wel
bij varen alsmede de deelnemers maar zeker ook de maatschappij. Allemaal hebben we
er baat bij om de deelnemers meer bieden na hun tijd in PI en hen een mogelijkheid aan
te reiken die een terugkeer in de maatschappij wellicht zal gaan vergemakkelijken. Ze
kunnen met andere instanties in aanraking komen dan alleen de reclassering, die hier
overigens ook baat bij zal kunnen hebben. Er wordt in ieder geval iets aangeboden
waardoor de deelnemers buiten de gebruikelijke kaders kunnen treden die ze dan zelf,
met eventueel hulp, zelf kunnen invullen. Die kans zullen ze zelf wel grijpen, denken wij,
die kans moet ze dan wel gegeven worden.

TOMBOLA BIJ DE BRIDGEDRIVE VUGHT 2017
U zult begrijpen dat bovengenoemde initiatieven, die ook gedragen worden door de
Bridge Bond, de nodige financiële middelen vereisen en dat het de bedoeling is dat de
stichting aan deze middelen bijdraagt. Vanuit de stichting zullen alle materialen worden
verzorgd in samenwerking met de Bridge Bond en ook de leraren dienen vanuit de
stichting een financiële tegemoetkoming te krijgen. Voor niets gaat, vooralsnog, de zon
op. De financiën haalt de stichting uit haar promotieactiviteiten zoals de Bridge Drive
Vught, Zomeravondbridge, Passageclub en Kofferbridge. Helaas is dat nog niet voldoende
om de continuïteit te waarborgen. Daarom een TOMBOLA. De tombola wordt gehouden
voorafgaand aan de officiële prijsuitreiking bij de Bridge Drive Vught. Tijdens het
wachten op de uitslag kan die tombola plaatsvinden. Veel ondernemers in Vught hebben
prijzen beschikbaar gesteld van duur naar minder duur, maar bij verschillende prijzen
hebt u het inschrijfgeld er al weer voor de helft uit! We hebben veel prijzen gekregen van
de ondernemers die ons doel steunen. Niet dat dit, die prijzen, de overweging moet zijn
om LOTJES te kopen, u doet dat denken wij voor het doel wat de stichting heeft en u
wilt wel helpen om het doel te verwezenlijken, maar een prijs helpt wel natuurlijk. De
loten kosten € 0,50 per stuk (12 loten voor € 5,--). Ons streven is minimaal 2.500 loten
te verkopen. Help de stichting om haar twee initiatieven waar te maken en die
maatschappelijk gezien ook nog heel verantwoord zijn.
Fons van Bokhoven, projectleider
Bridge Drive Vught 2017
Op zaterdag 26 augustus a.s. vindt de traditionele bridgedrive Vught weer plaats in
diverse horeca gelegenheden c.q. locaties rondom het hart van Vught, de Markt. Alle
locaties zijn op loopafstand te bereiken. Om 10.00 uur wordt u verwacht bij Allescafé De
Gereghthof, Marktveld in Vught, waar u wordt ontvangen met een kop koffie/thee met
gebak. Om 10.30 uur begint u in de eerste locatie; tussen de middag wordt u een goed
verzorgde lunch aangeboden. Rond 17.00 uur verwachten wij de drive te kunnen
afsluiten, gevolgd door de TOMBOLA en een muzikaal omlijste prijsuitreiking.
Inschrijfgeld: € 52,-- per paar (inclusief koffie/thee en de lunch). Tot 14 augustus kunt u
nog inschrijven; daarna komt u op de reservelijst te staan. Het inschrijfformulier kunt u
vinden op onze site www.bridgevught.nl. Vanaf dit jaar kunt u als NBB-lid meesterpunten
verdienen; mocht u nog geen lid van de NBB zijn dan kunt u voor 3 maanden een gratis
proefabonnement bij de NBB aanvragen; misschien iets voor u?
Gerard Voermans, projectleider
Themaochtenden
Op zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur worden in de Rode Rik, van Sonstraat
49 te Vught 8 themaochtenden georganiseerd. Bridgedocent Pim Mesker. De volgende
thema’s worden behandeld:
16/9 Vijfkaart hoog - 21/10 Vechten om de deelscore - 11/11 Reverse biedingen en de 2e
biedronde - 09/12 Het negatief doublet - 20/1 De vierde kleur - 17/2 Het speelplan troef
- 17/3 Signaleren - 14/4 Volgbiedingen met 2-kleurenhanden.
Inschrijving: het inschrijfformulier kunt u vinden op onze site: www.bridgevught.nl. U
kunt het inschrijfformulier ook bij mij aanvragen. U hoeft niet voor de hele serie in te
schrijven, u kunt een keuze maken. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 per les. U dient het
inschrijfgeld over te maken op rek.nr. NL12 INGB 0668 8205 27 t.n.v. W. Mesker. Na
betaling krijgt u per mail een bevestiging van uw inschrijving.
Pim Mesker, bridgedocent NBB w.mesker@planet.nl of 073-6415284.
Beginnerscursus
Op donderdag 5 oktober 2017 starten wij in Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan
48 in Vught een bridgecursus voor beginners. De cursus bestaat uit twee delen van 12
lessen plus een herhalingsavond; de lessen duren van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Na het afronden van de lessen is het mogelijk door te stromen naar de pas opgerichte
Passageclub ‘De Opening’. Meer informatie over de Passantenclub in deze Nieuwsbrief en
eveneens te vinden op onze site www.bridgevught.nl. De cursus wordt gegeven door
Henk Rotman, bridgedocent NBB, tel.nr. 06 14658989 – e-mail: kneh60@gail.com. Voor
de lessen wordt gebruik gemaakt van de lesboekjes van Berry Westra: Leer bridge met
Berry Westra deel 1 voor de eerste 12 lessen, en deel 2 voor de tweede serie van 12
lessen. Het cursusgeld bedraagt € 180,00; betaling in twee termijnen is mogelijk.
Inschrijven: via het inschrijfformulier, dat u kunt downloaden van www.bridgevught.nl. of
aan kunt vragen bij Henk Rotman. De lesboekjes van € 12,-- per stuk kunt u eveneens
bestellen via het inschrijfformulier. Na ontvangst van het inschrijfformulier en het
verschuldigde cursusgeld bent u ingeschreven. De data waarop de lessen plaatsvinden
kunt u vinden op onze site www.bridgevught.nl./cursussen-activiteiten.
Henk Rotman, bridgedocent
Oprichting nieuwe bridgeclub in Vught – Passantenckub ‘De Opening’
De Stichting heeft besloten een bridgeclub op te richten, bedoeld om minder ervaren
bridgers te helpen zich verder te bekwamen in het bridgespel en de overgang naar een
bridgeclub te vereenvoudigen. De praktijk wijst uit dat de stap naar een club erg groot is
door o.a. het verschil in speeltempo en het kennisniveau, hetgeen vaak leidt tot afhaken
van de bridger. Door lid te worden van deze passantenclub worden zij hiermee vertrouwd
gemaakt en krijgen zij uitleg over de puntentelling en het omgaan met bridgemates. Op
de speelavonden zijn enkele ervaren bridgers aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden. Na een jaar lidmaatschap van de passentenclub heeft men de volgende
keuze: - lid worden van een reguliere bridgeclub – als groep een eigen bridgeclub
oprichten of nog een jaar lid blijven van de club. De clubavonden worden gehouden in:
Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught, op donderdagavond van 19.30
uur tot 23.00 uur in de periode 7 september t/m 14 december 2017 en 11 januari t/m 3
mei 2018. De contributie voor deze 2 x 15 avonden bedraagt € 45,--. Op 24 en 31
augustus a.s. kunnen leden en eventuele potentiële leden kennis komen maken. Deze
informatie kunt u ook vinden op onze site www.bridgevught.nl. Een inschrijfformulier
komt binnenkort op de site te staan, maar kunt u tussentijds ook aanvragen bij Henk
Rotman, tel. 06 14658989 – kneh60@gmail.com.
Jos Clerx, projectleider
Zomeravondbridge
Wanneer deze brief onder uw aandacht komt is de zomeravondbridge al weer bijna
afgelopen. 21 augustus a.s. is de laatste speelavond en begint binnenkort voor vele
bridgeclubs alweer de competitie. Ook deze zomer is gebleken dat bij veel bridgers de
behoefte bestaat in de zomerperiode lekker door te bridgen. We hebben 11 speelavonden
gehad, die gezellig druk zijn bezocht. Alle deelnemers zijn in ons adressenbestand
opgenomen en ontvangen in 2018 weer een uitnodiging voor de zomeravondbridge.
Graag wil ik Gerard Voermans, Henk Rotman en Therie de With bedanken voor hun
geweldige medewerking en assistentie.
Jeanne Bettonvil
Woord van de redactie
Het is wel een erg lange Nieuwsbrief geworden, maar het is toch informatie, die wij u niet
willen onthouden. Genoemde projecten zijn weer een geweldige uitdaging voor de
Stichting, waaronder zij hun schouders gaan zetten. Maar, zoals u weet, kunnen ook wij
niet zonder de steun van vrijwilligers. Zo zijn we nog steeds op zoek naar een
uitleenadres voor de bridgekoffers voor de regio Esch. Bridgers uit Esch moeten nu
uitwijken naar Haaren, Vught en St. Michielsgestel. Welke enthousiaste bridger uit Esch
wil dit op zich gaan nemen?
Jeanne Bettonvil

Opvolging secretaris Stichting Bridge Promotie Vught
Bij deze deel ik u mede dat ik per 1 september a.s. na een periode van 5 jaar aftreed als
secretaris; blijf wel als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van de Zomeravondbridge
en de Bridge Drive Vught. Mochten er onder u belangstellenden zijn die de taak van
secretaris van mij over zouden willen nemen, bel of mail mij dan. Ik vertel u graag wat
de werkzaamheden van een secretaris inhouden. Het zijn voor mij 5 leerzame jaren
geweest met interessante contacten. Wil u bij deze hartelijk bedanken voor het in mij
gestelde vertrouwen.
Jeanne Bettonvil, secretaris

