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De nieuwsbrief van de Stichting Bridge Promotie Vught voor het najaar van 2018 ligt voor
u. Hierin berichten wij over de afgelopen periode, welke activiteiten hebben plaatsgevonden
en hoe deze zijn verlopen, en daarnaast kondigen we de eerst komende activiteiten aan.
Natuurlijk kan u meer en uitgebreide informatie vinden op de website van de stichting:
https://www.bridgevught.nl/.
Over de dynamiek in het bestuur kunnen we u het aantreden van onze nieuwe secretaris Carla
de Cock en, helaas, het aftreden van onze penningmeester, Cees van den Akker, melden. De
projectleiders van de verschillende evenementen en activiteiten zijn nog dezelfde gebleven,
maar voor enkele wordt inmiddels wel uitgekeken na opvolgers.
De kerstdagen en oud en nieuw zijn al dichtbij en dan is het tijd om ook vooruit te kijken. In
een korte samenvatting worden de plannen voor 2019 toegelicht. Ook hier wordt voor meer
informatie verwezen naar de website.
Mede namens het bestuur van de Stichting Bridge Promotie Vught wens ik u en
de uwen fijne en prettige kerstdagen en een goed begin van 2019. En mochten
deze dagen gelardeerd worden met bridge, succes en veel plezier.
Plannen 2019
ACTIVITEITEN
Ook voor 2019 is een druk en interessant programma opgesteld. Naast de traditionele
programmaonderdelen zoals de Vughtse Bridge Battle op 2 februari onder leiding van
projectleider Henk Rotman en de Bridge Drive Vught op 31augustus onder leiding van
projectleider Gerard Voermans is ook voor 2019 Bridgen voor de Bühne weer opgenomen
in het programma. Voor de bridgeliefhebbers die ook in de zomer hun regelmatige bridgeavond niet willen missen wordt weer door Jeanne Bettonvil Zomeravond Bridge
georganiseerd. Ook voor bridgers die niet bij een club kunnen of willen spelen, of misschien
toch af en toe een extra ochtend willen bridgen is Inloopbridge bij De Rode Rik een mooie
gelegenheid; dit wordt georganiseerd door Leon Geelen.
BRIDGE LEREN
Natuurlijk wordt ook weer uitgebreid aandacht besteed aan het leren van bridge. Zo wordt
de Beginnerscursus voortgezet door Henk Rotman en is daar eveneens de Opfriscursus
door Pim Mesker alsmede de Themalessen van Pim voor de gevorderde bridger die de
speciale thema’s beter willen kunnen uitspelen. Om te wennen aan het tempo en hoe het toe
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gaat op een bridgeclub worden aspirant leden hierin wegwijs gemaakt op de Passantenclub
‘De Opening’. Voor 2018 waren er onvoldoende aanmeldingen. Of ‘De Opening’ ook in het
najaar van 2019 wordt gestart hangt af van het aantal aanmeldingen. Doorgaans is een jaar
op de passantenclub voldoende om door te kunnen stromen naar een reguliere bridgeclub.
JEUGDBRIDGE
Speciale aandacht in 2019 zal worden gegeven aan jeugdbridge. De plannen zijn in
ontwikkeling en we verwachten dat deze begin 2019 concreet zijn. Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst en dat geldt zeker ook voor bridge. In het land zijn al een aantal succesvolle
projecten die al enige jaren leerlingen van basisschool en voortgezet onderwijs het plezier
van bridgen laten zien en daarbij ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling. Ook als de
leerlingen niet direct actief worden in bridge weten ze wat het plezier is als ze er aan toe zijn.
ARBITERS
Bij de verschillende bridgeclubs is een groep arbiters actief die wekelijks hun nuttige werk
verrichten en de fouten die worden gemaakt aan de bridgetafel rechtzetten zodat andere
paren geen nadeel (of onverdiend voordeel) hebben. Voor deze arbiters zal onderzocht
worden of een of meerdere thema avonden hen kunnen helpen. Begin 2019 wordt een
enquête gehouden onder de arbiters.
Kofferbridge
In 2017 is het kofferbridge, ook wel thuisbridge genoemd, beëindigd. De belangstelling nam
al jaren af en rechtvaardigde niet meer de inzet van alle vrijwilligers. Voor 2019 is een kleine
commissie gevormd om kofferbridge nieuw leven in te blazen waarbij mogelijk de moderne
communicatiemiddelen kunnen worden ingezet. In het eerste kwartaal 2019 wordt een
pilotplan opgesteld.
PROJECTLEIDERS
De activiteiten voor 2019 worden weer georganiseerd door de projectleiders en hun teams.
Het bestuur streeft er naar voor al de activiteiten aan een projectleider de organisatie in
handen te kunnen geven om met grote vrijheid de activiteit vorm te geven binnen de
doelstellingen van de activiteit en de financiële afspraken. Samen met andere vrijwilligers
zorgt het team voor de organisatie en verdere ontwikkeling van het evenement.
Geïnteresseerde bridgers of zij die geïnteresseerd zijn in bridge kunnen zich eens op de
hoogte stellen bij de projectleiders of het bestuur als zij een bijdrage willen leveren aan al
die activiteiten die zoveel mensen plezier bezorgen.
Even voorstellen – Carla de Cock
Sinds 1 juli 2018 ben ik de nieuwe secretaris van de Stichting Bridge Promotie Vught. Wie
ben ik? Carla de Cock, sinds 10 jaar woonachtig in Den Bosch. Eind jaren 60 heb ik een
aantal jaren in Vught gewoond. Ik heb altijd mooie herinneringen gehouden aan Vught.
Omdat bridgen een grote hobby is van mij zet ik mij graag in voor de SBPV. Het streven
van de stichting om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor het spelen van bridge
spreekt mij zeer aan.
Ruim 28 jaar heb ik als secretaresse van een Raad van Bestuur gewerkt bij een grote
zorginstelling. Daar heb ik veel ervaring opgedaan en kan dat ook nu weer (na mijn
pensionering) gebruiken bij de SBPV.
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Terugblik Zomeravond Bridge 2018 - Jeanne Bettonvil
20 augustus is de zomeravondbridge op gezellige wijze afgesloten met een groot aantal
trouwe bezoekers. 12 maandagen lang hebben we onder tropische temperaturen onze
bridgeliefde kunnen botvieren in de mooie locatie van Stichting Novalis aan de Industrieweg
in Vught. Wij als organisatie hebben versteld gestaan van het grote aantal bridgers,
dat iedere maandag opnieuw de weg naar Novalis kon vinden, ondanks de hoge
temperaturen. We hebben bijna alle maandagen met 2 lijnen van 6 tafels kunnen spelen en
het is zelfs een keer voorgekomen dat we de boodschap 'het is vol' moesten verkopen. Maar
daar was begrip voor, we hebben natuurlijk een bepaalde capaciteit aan tafels. De bestelde
drankjes werden op een vriendelijke manier naar de tafels gebracht met daarbij een lekkere
zoute knabbel. Al met al kunnen we spreken van een zeer succesvolle zomeravondbridge,
maar zeker ook met veel gezelligheid. Reden voor het team “zomeravondbridge” om deze
activiteit ook in 2019 weer te organiseren.
Terugblik Bridgedrive Vught - Gerard Voermans
Ook de 21e Bridgedrive Vught is op 25 augustus met een tevreden gevoel afgesloten. Het
maximum aantal paren van 238 zijn op 14 verschillende locaties ondergebracht, waaronder
de mooie locaties Het Raadhuis Vught en Kasteel Maurick. Na enkele jaren van afwezigheid
werden alle deelnemers in de 1e speellocatie verrast met het overheerlijke gebak van
Patisserie De Rouw en was de vertrouwde IJscokar ook weer terug op het Marktveld. Het
was een mooi gezicht om de deelnemers met een ijsje in de hand van de ene naar de andere
locatie te zien lopen. De ontvangst en prijsuitreiking in Theater De Speeldoos verliep
eveneens vlekkeloos.
De Bridge Drive Vught 2019 vindt plaats op zaterdag 31 augustus. Via onze site
Bridgevught.nl wordt u op de hoogte gehouden.
Terugblik Bridgen voor de Bühne - Henk Bloemen
In 2018 werd voor de eerste keer Bridgen voor de Bühne georganiseerd, een benefietdrive
voor de stichting Novalis (de Theatermakers), ter ondersteuning van deze stichting die op
een unieke en succesvolle wijze mensen met een
handicap een inspirerende en activerende omgeving
aanbieden die ongekende talenten vrijmaakt. Een
dergelijk initiatief verdient ondersteuning.
Op de 10 november kwamen 56 paren samen in
Novalis te Vught en werden ontvangen door de
Theatermakers. Na een inleiding van Leo van de
Wouw van Novalis en een leuke film over het werk
van de Theatermakers werd de eerste sessie gestart. De deelnemers maakten voor het eerst
(buiten de eigen club van Alfons Beerens, die het ontwikkelde) gebruik van BridgeBoost.
Bieden en de score als ook registratie van de spelverdeling werden met de BridgeBoost wel
heel gemakkelijk gemaakt.
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Na een buffetlunch volgde weer een reeks van
spellen. Terwijl we wachten op de rekenmeesters
werden de aanwezigen verrast door een waar
Barbershop optreden van The Balcum Four.
Uiteindelijk werden als winnaars Ria Willems en
Jan van der Linden uitgenodigd om hun
schitterende prijzen te onthullen, een buste en een
schilderij gemaakt door de Theatermakers van
Novalis. Het evenement werd afgesloten met de belofte ook in 2019 Bridgen voor de Bühne
weer te organiseren. Houd de website in de gaten.
Vooruitblik Vughtse Bridge Battle - Henk Rotman
Op zaterdag 5 februari 1600 werd de Slag van Lekkerbeetje uitgevochten. Gewelddadig en
met weinig overlevenden. Lees het verhaal van Gerard Scharf (via website te lezen).
Op zaterdag op 2 februari 2019 wordt de 4e Vughtse Bridge Battle gestreden op een
speerworp afstand van de stadsgalg van Den Bosch en de molen van Vught. Op 2 februari
2019 wordt de 4de Vughtse Bridge Battle georganiseerd rondom het Marktveld in Vught.
Viertallen strijden tegen elkaar en betwisten de weg naar de hogere locatie om uiteindelijk
de eerst plaats te kunnen veroveren. Iedereen overleeft, al zullen verwachtingen bekneld
raken en ego’s worden gedeukt.
Een belevenis van het bridge spel in een strijdvaardige omgeving met na iedere ronde een
winnend team en een verliezend team, die het natuurlijk tot het einde van de battle blijven
proberen. Nu als viertal, dus samen met vrienden of een vriendelijk ander paar, een mooie
gelegenheid om het bridgespel samen te beleven.
Het is inmiddels een vast onderdeel van het SBPV programma geworden en zal naar
verwachting ook nu weer meer deelnemers trekken dan vorig jaar. De deelname is beperkt
dus op tijd aanmelden is van belang. Via onze site https://www.bridgevught.nl/ leest u meer
informatie en kunt u zich aanmelden!
Afscheid penningmeester Cees van den Akker
Op 31 december 2018 neemt onze penningmeester Cees van den Akker afscheid van het
bestuur. In de afgelopen periode heeft Cees met strenge hand waar dat nodig was en
souplesse waar het kon de financiën van de stichting beheerd en daarnaast ook de financiële
opzet van de verschillende activiteiten vorm gegeven. Daarbij was overleg met de
projectleiders van al die activiteiten een belangrijk onderdeel. Ook voor de nieuwe
activiteiten, zoals Bridge voor de Bühne en zomerbridge in de nieuwe omgeving, is een goed
financieel plan onontbeerlijk. Cees zorgde daarvoor en als nodig werden betrokkenen
herinnerd aan de tijd die maar niet wilde pauzeren. We zullen Cees zeker gaan missen, niet
alleen zijn waken over de schatkist maar ook vooral zijn bijdrage aan de inspirerende sfeer
in het bestuur van de stichting.
Cees zal ongetwijfeld nog van zich laten horen bij de verschillende activiteiten van de
stichting maar dan vooral vanwege zijn speelsuccessen samen met zijn vrouw Bernie.
Voorlopig zal de functie van penningmeester worden ingevuld door huidig bestuurslid Fons
van Bokhoven.
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