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                     NIEUWSBRIEF juni 2019  
  

 

Voorwoord door voorzitter Henk Bloemen 
De Nieuwsbrief van de Stichting Bridgepromotie Vught is weer gepubliceerd met 

bijdragen van de projectleiders die u informeren over de actuele activiteiten of waarvoor de 

aanmelding momenteel open is of dat binnenkort zal zijn. En natuurlijk bijdragen van het 

bestuur.  

 

Een van de meest opvallende veranderingen is het logo. Het oude logo werd door nog maar 

een enkele herkend als de kleuren van de kaarten. Een verandering was op til. We willen 

duidelijk de verbinding van Vught met bridge tot uiting brengen en kan het eenvoudiger 

dan met het nieuwe logo? Wij denken van niet. Het maakt het de bridgespeler ook 

gemakkelijker om te herkennen of een activiteit tot het brede scala van initiatieven behoort 

van de SBpV.  

 

Het bestuur en de projectteams wensen u een plezierige zomer met veel bridgeplezier. 

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief en ander nieuws van de SBpV 
Om verzekerd te zijn van het laatste nieuws, zoals het openstellen van inschrijvingen, 

uitleg over nieuwe activiteiten of juist aanpassingen, dan is het ontvangen van de 

nieuwsbrief erg handig. U wordt dan ook geattendeerd op nieuws dat op de website te 

vinden is. 

Mochten uw bridge-partners of anderen ook de nieuwsbrief willen ontvangen dan kunnen 

zij zich aanmelden op de website van de SBpV (https://www.bridgevught.nl/, rechtsboven 

op de openingspagina). 

 

Bridgen voor de Bühne 2019 
De datum voor Bridgen voor de Bühne is bekend: 16 november. Op die dag zal de tweede 

BvdB worden georganiseerd samen met de Stichting Novalis. Van deze activiteit zal de 

opbrengst ten goede komen aan de activiteiten van de Stichting Novalis die daarmee een 

unieke dagbesteding bieden aan mensen met een beperking in de wereld van het theater. 

Binnenkort zal de inschrijving open worden gesteld. Iedereen die zich heeft aangemeld 

voor de nieuwsbrief zal hier over geïnformeerd worden. 

 

Vrijwilliger bij de SBpV 
De activiteiten van de SBpV worden georganiseerd door een projectleider en zijn team. 

Naast het dankbare werk om voor mensen een soms vooral uitdagend, dan weer 

onderhoudend, maar bovenal een gezellig bridge-evenement te organiseren is voor veel 

van de vrijwilligers het samenwerken in een team een belangrijke reden om hun tijd en 

zorg te geven. Bij veel van de activiteiten zijn nog plaatsen over voor allerlei taken binnen 

https://www.bridgevught.nl/
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het team. Wilt u hier meer over weten of lijkt het u wat om toe te treden tot een van de 

teams neem dan vrijblijvend contact op met het bestuur (bestuur@bridgevught.nl)  

 

Van de projectleiders: 

 

Zomeravondbridge door Jeanne Bettonville 
Op maandag 27 mei jl. zijn we gestart met de Zomeravondbridge en het is en blijft iedere 

keer spannend hoeveel paren er zich tussen 19.00 – 19.30 uur komen aanmelden. Wij 

waren de 1e avond zeer verrast zoveel nieuwe gezichten te mogen begroeten en speelden 

die avond meteen al in twee lijnen van ieder 5 tafels. Ook de 2e avond was  druk bezocht 

en als deze tendens aanhoudt dan mogen we als organisatie zeer tevreden zijn over de 

opkomst. De meeste zomergasten vinden de locatie van Novalis zeer prettig, deze is 

gemakkelijk bereikbaar en er is volop parkeergelegenheid.  Na afloop van de drive wordt 

de uitslag bekend gemaakt in het Atrium van Novalis onder het genot van een laatste 

drankje. 12 maandagen lang kunnen de Zomerbridgers hun bridgehart ophalen en gezien 

de grote belangstelling raden wij hen aan zich op tijd aan te melden. Om 19.30 uur moeten 

wij de inschrijvingen afsluiten om op tijd (19.45 uur) te kunnen starten. Na 19.30 uur 

moeten wij helaas ‘neen’ verkopen, wat wij uiteraard niet prettig vinden. Voor de goede 

orde vermelden wij nogmaals dat u zich uitsluitend als paar bij aanvang van de avond kunt 

melden en inschrijven. Vooraf telefonisch of per e-mail aanmelden is niet de bedoeling.  

In de projectgroep Zomeravondbridge zitten naast mij ook Gerard Voermans en Henk 

Rotman voor het invoeren van de gegevens, Therie de With, die het computerprogramma, 

indien nodig, ook bedient en Ellen Kuijpers, die om 18.30 uur aanwezig is om de tafels 

klaar te zetten. Ik ben hen dan ook zeer dankbaar voor de geweldige assistentie. 

 

Voortgang Bridge Drive Vught door Gerard Voermans 

In de 1e week van mei is de inschrijving gestart en deze loopt door tot 19 augustus 2019. 

Inmiddels zijn wij als projectgroep al enkele keren bij elkaar gekomen en zijn de 

voorbereidingen in volle gang. De deelnemers van 2018 zijn per mail uitgenodigd en zijn 

de info en het inschrijfformulier op de site van de SBPV geplaatst. Inmiddels zijn ook de 

verschillende locaties benaderd, flyers zijn uitgedeeld, affiches zijn opgehangen, sponsors 

zijn benaderd etc. Ook dit jaar bestaat de projectgroep uit mijzelf (projectleider), Jeanne 

Bettonvil, Therie de With, Henk Rotman en Fons van Bokhoven, als penningmeester 

vanuit de SBPV. We vormen een prettig team en weten van elkaar wat er van hem of haar 

wordt verwacht. Ieder jaar opnieuw is het toch weer spannend hoeveel paren zich zullen 

inschrijven en als het dan eenmaal zover is en zaterdag 31 augustus nadert hebben we 

allemaal een gezonde spanning over het verloop van zo’n bridgedag. Meestal zijn de 

weergoden ons goed gezind en vooraf zullen we een kaarsje aansteken in het kapelletje van 

de prachtige Petrus. Verder valt er tot nu toe niet veel meer te vertellen over de komende 

bridgedrive. Geef aan vrienden en kennissen door dat ze deze bridgedrive beslist niet 

mogen missen en dat ze zich tot 19 augustus kunnen inschrijven.  

 

Inloopbridge Rode Rik door Willem Wonnink 
Beste bridgevrienden noteer het in uw agenda. Dinsdag 1 oktober 2019 gaat het 

inloopbridge weer van start. Iedereen is welkom. Ook als u alleen bent kunt u elke 

dinsdagmiddag terecht vanaf 13.00 uur. Inschrijven kan tot 13.30 uur. Het bridgen is bij de 

Rode Rik aan de Van Sonstraat 49a. Voor 1,50 euro bent u de gehele middag onder de 

pannen. We spelen 16 spellen zodat iedereen voldoende tijd heeft om een spel af te ronden. 

Het is niet direct met het mes op tafel zodat ook beginnende bridgers hier ervaring op 
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kunnen doen en later eventueel aan kunnen sluiten bij een van de vele bridgeclubs in 

Vught. 

Het bridgen bij de Rode Rik wordt georganiseerd door de Stichting Bridge Promotie Vught 

waarbij er ondersteuning wordt verleend door Ouderen Samen. 

Wij verwelkomen u graag op dinsdagmiddag 1 oktober voor het nieuwe seizoen. 

 

Themalessen/Opfriscursus door Henk Rotmans/Pim Mesker 

De opfriscursus, die wordt gegeven door Pim Mesker, is door de grote belangstelling al 

volgeboekt. 

  
Themalessen 

28 september 

De herbieding van de openaar en reverse bieden 

De herbieding van de openaar is de spil bij de één in een kleuropening. Met het aangeven 

van zijn kracht en verdeling, legt hij de basis voor het uiteindelijke contract. Reverse 

bieden is daar een onderdeel van. 

 

26 oktober 

Vechten om de deelscore 

Als er een deelscore voor de tegenpartij in zit, zit er voor ons ook vaak een deelscore in 

(‘zij een fit, wij een fit’), of er zit een contract voor ons in dat maar één down gaat (‘one 

down is good bridge’). Hoe kom  je nog in de bieding in de tweede biedronde als je eerst 

gepast hebt? 

 

23 november 

Het negatief doublet 

Tussenbiedingen van de tegenpartij belemmeren ons bieden. Ze nemen biedruimte weg, 

waardoor wij ons normale bod niet meer kunnen doen. Het negatief doublet helpt ons dat 

probleem op te lossen. 

 

21 december 

Signaleren 

Uitkomen en signaleren horen bij elkaar. Zij vormen de basis van het tegenspel. Tegen-

spelers willen hun kaarten laten samenwerken, maar ze zien elkaars kaarten niet. Met 

signaleren geef je informatie over je kaarten aan je partner, je maakt je kaarten a.h.w. 

zichtbaar voor je partner (en ook aan de andere partij). We behandelen ook het signaleren 

bij niet bekennen en bij het maken van introevers. 

 

25 januari 

Volgbiedingen. 

We behandelen de volgbiedingen na de één in een kleur opening, met name de volg-

biedingen zonder sprong, want die komen het meest voor. Bridge is een competitief spel 

waarbij beide partijen strijden om het contract. Wil je daar actief aan mee doen, dan moet 

je meer van volgbieden weten. De volgbiedingen na een 1SA-opening laten we ook de 

revue passeren (als er  tijd voor is). 

 

29 februari 

Roman Key Card Blackwood en Puppet Stayman 

Met RKCB maak je je slembieden kansrijker. Naast de vier azen zijn troefheer en 

troefvrouw belangrijk bij slembieden. De vier azen en troefheer zijn samen de vijf 
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keycards waarnaar 4SA vraagt. We gaan zien hoe we achter troefvrouw komen. 

Puppet Stayman is een vorm van Stayman waarbij je niet alleen naar een hoge vierkaart 

vraagt, maar ook naar een hoge vijfkaart. In het moderne bridge mag een 1SA-opening een 

vijfkaart in een hoge kleur bevatten. 2Kl blijft de ‘gewone’ Stayman, 3Kl wordt de Puppet 

Stayman. Zo’n 3Kl-Puppet Stayman mag je alleen met 10+ punten doen. Na een 2SA-

opening is Puppet Stayman al jaren de standaard. Met een fit, 4-4 en 5-3, in een hoge kleur,  

speel je de manche het liefst in de hoge kleur. 

 

28 maart 

De tweede man en de switch 

Tweede hand altijd laag? Altijd honneur op honneur? Je bent uitgekomen met een kleur, of 

je bent na het uitkomen van partner aan slag gekomen; wanneer moet je van kleur verande-

ren bij het doorspelen? 

 

25 april 

Check Back Stayman (CBS) en Landy 

Met CBS kunnen we in de 2e biedronde een 5-3 fit in een hoge kleur onderzoeken als de 

bijbieder begonnen is met het bieden van de hoge kleur. De Landy conventie gebruiken we 

als de tegenpartij 1SA heeft geopend en wij willen een volgbod doen en hebben beide hoge 

kleuren. We gaan die twee kleuren in één bod aangeven, partner kan er dan één kiezen. 

 

Verdere informatie omtrent inschrijven en de kosten voor de lessen volgt later op de 

website Bridgevught.nl 

 

Beginnerscursus door Henk Rotman 

Donderdagavond 3 oktober gaat de beginnerscursus weer van start, in 2 keer 12 lessen 

worden de beginselen van het Bridgespel bijgebracht. Na deze 24 lessen is men klaar om 

wekelijks op een club mee te spelen. Ook kan men hierna 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. 

Het inschrijfgeld is € 90,00 voor 12 lessen, na de eerste 12 lessen kunt u beslissen of u 

doorgaat naar de volgende ronde. Het inschrijfgeld is exclusief het lesmateriaal, voor 24 

lessen bedraagt dit € 35,00 (via de docent). 

Inschrijven als deelnemer of aanmelden als vrijwilliger kan via de website Bridgevught.nl 

 

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 op donderdag 5 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. Naast deelnemers zijn we ook 

op zoek naar ervaren spelers die het leuk vinden om hun kennis te delen. 

Het inschrijfgeld is voor de deelnemers bedraagt € 90,00. 

U kunt u inschrijven als deelnemer of aanmelden als vrijwilliger via de website. 

In principe gaan beide groepen van start bij Stichting Novalis, Industrieweg 9 Vught. 

 

Kofferbridge door Henk Rotman 
Het kofferbridge gaat in een nieuwe opzet terugkomen. Elke 2 maanden zijn er 3 sets met 

24 gedupliceerde spellen beschikbaar. Na 2 maanden wordt de uitslag berekend, de 
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winnaars krijgen een kleine attentie. De uitslag wordt gepubliceerd op de website waar ook 

de spelsets met uitleg te vinden zijn. 

Houd de website in de gaten voor meer informatie. 

 

 

Vught, juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


