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De eerste nieuwsbrief van 2019 ligt voor u. Het streven is om u 4x per jaar op de hoogte te
houden van onze plannen.
Voorwoord door voorzitter Henk Bloemen
SBPV en de activiteiten in Vught
Al meer dan 20 jaar worden door de SBPV activiteiten georganiseerd variërend van
bridgelessen tot de welbekende Bridge Drive Vught op de laatste zaterdag van augustus.
Inmiddels zijn er nieuwe activiteiten ontwikkeld en deze hebben een vaste plaats op de
evenementenkalender gekregen. Deze activiteiten weerspiegelen in toenemende mate de
doelstellingen van SBPV: bridge spelen toegankelijk maken voor iedereen en delen in het
plezier van het bridge spelen en mensen ontmoeten in een gezellige en ook sportieve sfeer.
De laatste jaren zijn de mogelijkheden om bridge te leren verder ontwikkeld: de
beginnerscursus en de daaropvolgende passantenclub (De Opening), als ook de
opfriscursus en themalessen ondersteunen het leren van het spel, ook in clubverband en het
onderhouden en opfrissen van de inmiddels verkregen vaardigheden. Het spelen wordt
daarnaast gefaciliteerd door de overbekende Bridge Drive Vught, de inmiddels alweer voor
de 4de keer gehouden Vughtse Bridge Battle en onlangs voor de eerste keer Bridgen voor
de Bühne. En natuurlijk voor de zomerperiode is daar de Zomeravondbridge.
Al deze activiteiten hebben de specifieke SBPV kenmerken: georganiseerd door een groot
aantal enthousiaste vrijwilligers, het voortdurend letten op de wensen van de deelnemers
en natuurlijk de toegankelijkheid voor iedereen. De activiteiten beslaan het volledige pallet
van leren, spelen en genieten. Deze samenhang zullen we ook meer tot uiting gaan brengen
in onze aankondigingen en communicatie naar de deelnemers en belangstellenden. Kortom
we zullen zeker van ons laten horen.
Privacy
Met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is opnieuw de aandacht
gevestigd op het belang van privacy. Ook voor SBPV is dit aanleiding geweest om
opnieuw de privacyaspecten te beoordelen voor de deelnemers en belangstellenden van de
SBPV-activiteiten.
Voor de deelnemers verandert er niet veel. De informatie die bij de SBPV bekend is wordt
op de zelfde zorgvuldige manier verwerkt en niet gedeeld met anderen. Wel wordt nu
nadrukkelijk om toestemming gevraagd om de informatie te gebruiken voor het doel
waarvoor de gegevens zijn ingevuld. Ook wordt nadrukkelijk gevraagd of het emailadres
gebruikt mag worden om informatie over SBPV-activiteiten te mogen sturen zo ook de
nieuwsbrieven. Natuurlijk kan deze toestemming altijd weer worden ingetrokken. Wilt u
zeker zijn dat u de informatie niet mist dan kan u zich hiervoor aanmelden op de website:
www.bridgevught.nl. Afmelden kan door bij de laatst ontvangen email ons te melden dat u
verder geen informatie wenst te ontvangen.
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Uitwerking Plannen 2019
Het plan voor 2019 is weer opgesteld, de laatste data zijn vastgelegd en binnen enkele
weken kan u het programma weer helemaal inzien. Ga daarvoor naar de website van
SBPV: www.bridgevught.nl
Van de projectleiders:
Zomeravondbridge start op 27 mei 2019 door Jeanne Bettonvil
Bij veel bridgeclubs eindigt eind mei de competitie en volgt er een zomerstop tot begin
september. Omdat veel bridgers het heerlijk vinden om in de zomerperiode door te blijven
bridgen biedt de SBPV de volgende mogelijkheid: vanaf maandag 27 mei t/m 19 augustus
kunt u met uw partner op maandagavond komen bridgen in onze gezellige en gastvrije
locatie bij Stichting Novalis, Industrieweg 9c, 5262 GJ Vught. De locatie is voor
iedereen goed bereikbaar en biedt ruime parkeergelegenheid. Wilt u meer weten over de
doelen en activiteiten van Stichting Novalis dan verwijzen wij u graag naar de website:
https://www.stichtingnovalis.nl/. Net als vorig seizoen hanteren wij de formule ‘vrije
inloop’. Dit houdt in: van 19.00 tot 19.30 uur kunt u zich uitsluitend als paar inschrijven;
gezien de grote belangstelling van vorig jaar raden wij u aan op tijd te komen, vol = vol.
Om 19.45 start de bridgedrive en eindigt om ca 23.00 uur. Er wordt in twee lijnen gespeeld
(rood en groen, zegt niets over de sterkte), 6 ronden van 4 spellen binnen 30 min. Ook
bridgers, die de Beginnerscursus hebben gevolgd, zijn van harte welkom. Aan u wordt een
bijdrage gevraagd van € 3,-- per persoon, te voldoen bij het inschrijven. We maken gebruik
van het NBB rekenprogramma en bridgemates. Eventueel lidmaatschapsnummer NBB bij
het inschrijven doorgeven. Nog dezelfde avond maken we de uitslag bekend. Wij hopen
maandag 27 mei a.s. veel bridgers bij Novalis te mogen begroeten.
Projectleider Jeanne Bettonvil – e-mail: betto041@ziggo.nl
Terugblik Vughtse Bridge Battle door Henk Rotman
Zaterdag 2 februari hebben 10 teams voor de vierde keer rond het Marktveld gestreden op
5 Battlegrounds. Na ontvangst met koffie en een Petit Four en loting voor de eerste ronde
vertrok iedereen vanaf de Supervlaai naar de diverse locaties voor de eerste strijd met open
vizier. Na 6 ronden strijden verzamelde iedereen zich bij Oud Zuid voor de uitslag en
prijsuitreiking.
Het team De Blauwe Knoop, bestaande uit de paren: Ruud van Rosmalen - Kees Tammens
en Dimphy de Jong - Arna Heymans kwamen als overwinnaars uit de eindstrijd en mogen
volgend jaar hun titel komen verdedigen.Rest mij nog om de deelnemende
horecagelegenheden te bedanken voor hun gastvrijheid: Klavertje 4; Supervlaai; Oud Zuid;
Beleef en Bij Petrus.
De 5e editie van de Vughtse Bridge Battle wordt gehouden op zaterdag 1 februari 2020.
Noteer deze datum alvast in uw agenda en hou de website in de gaten, in het najaar volgt
hierover meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.
We hebben voldoende battlegrounds voor meer teams.
Beginnerscursus door Henk Rotman
In oktober gaat de beginnerscursus weer van start, in 2 keer 12 lessen wordt u de
beginselen van het mooie Bridgespel bijgebracht. Na deze 24 lessen bent u klaar om
wekelijks op een club mee te spelen. Ook kunt u elk weekend meedoen aan de vele
(kroegen)drives die overal in het land en daarbuiten georganiseerd worden. De lessen zijn
gebaseerd op het door de NBB geadviseerde systeem: Standaard vijfkaart hoog.
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Passantenclub “De Opening” door Henk Rotman
Voor bridgers die net van een cursus komen en het spelen op een “echte” club nog te
spannend vinden of voor “thuis”-bridgers die kennis willen maken met het spelen op een
club gaat in september de passantenclub “De Opening” bij voldoende belangstelling van
start. U kunt op deze club kennis maken hoe het is om in een competitie te spelen onder
begeleiding van een aantal ervaren bridgers.
Voor een kleine kennismaking is er de mogelijkheid om vanaf 11 april a.s. tot start van de
Zomeravondbridge op 27 mei 2019 in te lopen bij Huize Theresia (Molenrijnselaan 48
Vught). Voor een kleine bijdrage in de huur van € 2,-- p.p. kunt u een avondje onder
begeleiding meespelen met ervaren en minder ervaren bridgers.
Opfriscursus door Pim Mesker
Het komend seizoen wordt er weer een Opfriscursus boekje 1 en 2 gegeven. In zes lessen
wordt de kennis van boekje 1 en 2 opgefrist en geüpdate overeenkomstig de gangbare
ideeën van dit moment. Bij de opening van 1 in een kleur is vijfkaart hoog het
uitgangspunt en de sterke 2-openingen worden vervangen door de zwakke twee (de sterke
2-openingen brengen we onder bij de 2-klaverenopening. Dit alles volgens het door de
NBB geadviseerde systeem: Standaard vijfkaart hoog.
De lessen worden gegeven in de laatste drie weken van juli en de eerste drie weken van
augustus. Zo gauw als het programma bekend is zal het gepubliceerd worden in het
Klaverblad en op onze website.
Themalessen door Pim Mesker
Ook de themalessen op zaterdagochtend krijgen een vervolg. Een aantal lessen van het
afgelopen seizoen worden herhaald, een aantal zal nieuw zijn. Uitgangspunt van de lessen
vormen de inhoud van het boek Berry's vijfkaart hoog en van de Bridge Bond Specials.
Het programma moet nog worden vastgesteld en zal gepubliceerd worden in het
Klaverblad en op onze site.
Als u persoonlijk geïnformeerd wil worden over de lessen en nog niet op de verzendlijst
staat van Pim, kunt u dat laten weten door een mailtje te sturen naar: w.mesker@planet.nl
Inloopbridge – afscheid projectleider Leon Geelen
Inloopbridge wordt al jaren georganiseerd op dinsdagmiddag in de Rode Rik 2.0 aan de
Van Sonstraat 49a, 5262 HX Vught. Zonder zich van te voren te hoeven aanmelden
kunnen bridgers deelnemen aan een gezellige en vaak ook spannende bridgemiddag.
Vier, vijf of zes tafels maken een leuke drive.
Onder de paraplu van de SBPV wordt deze Inloopbridge al jaren georganiseerd door Leon
Geelen, soms ondersteund door vrijwilligers. Soms wordt de deelname aangevuld met
invallers zodat er geen ‘stilzitters’ hoeven te zijn..
Half maart werden de aanwezigen geïnformeerd door voorzitter Henk Bloemen over het op
handen zijnde vertrek van Leon aan het einde van het seizoen. Begeleid door een
dankwoord en applaus van de aanwezigen werd Leon een kado aangeboden als erkenning
voor de vele jaren dat hij een belangrijke bijdrage leverde aan het bridgeplezier van vele
Vughtenaren.
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Gelukkig is de nieuwe wedstrijdleider al bekend: Wim Wonnink zal vanaf september 2019
de organisatie overnemen en er voor zorgen dat bridgeliefhebbers op dinsdagmiddag
terecht kunnen. Op de foto de vertrekkende en nieuwe projectleider Inloopbridge.

Leon Geelen links en Wim Wonnink rechts
Belangstellenden kunnen zich vanaf 13:15 uur aanmelden, om 13:45 uur begint de drive en
is afgelopen rond 15:30 uur. Voor meer informatie kijk op de SBPV website:
https://www.bridgevught.nl/inloopbridge/ of stuur een email naar
secretariaat@bridgevught.nl
Afscheid penningmeester Cees van den Akker en benoeming nieuwe penningmeester
Fons van Bokhoven
Op 1 januari 2019 heeft Cees het stokje in eerste instantie voorlopig overgedragen aan
Fons van Bokhoven.
Tijdens de bestuursvergadering van 23 januari 2019 is Fons definitief benoemd tot
penningmeester, het bestuur wenst hem hierbij veel succes en wijsheid toe. Het bestuur is
hiermee voltallig.
Van Cees hebben we op 20 februari jl. tijdens een gezellig etentje afscheid genomen.

Vught, maart 2019
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