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NIEUWSBRIEF juni 2020
Vanuit Bridge Vught is er, in verband met de onzekerheden rond het coronavirus, (nog)
niet veel activiteit te melden. Bij het opstellen van deze nieuwsbrief was er ook bij de NBB
nog geen duidelijkheid te geven. Zodra er meer duidelijkheid is zal deze gedeeld worden
op de website van de SBPV. Ook wordt verwacht dat de besturen van de bridgeclubs de
leden dan actief zullen informeren.
Steeds meer worden de mogelijkheden ontdekt om ook internet te gebruiken voor het
spelen van bridge of zelfs om les te geven. Ook in Vught en omstreken wordt hier gebruik
van gemaakt zoals hier onder te lezen is.
Maar natuurlijk bridge aan een tafel is zoals het weer zou moeten worden. We wachten
geduldig af.

In deze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte door middel van een aantal

Mededelingen:
-

Bridge Drive Vught
De Organisatoren van Bridge Drive Vught gaan zich vanaf maart 2021
voorbereiden op de drive in augustus 2021.

-

Info Stepbridge
Snel na het instellen van de social distancing en andere maatregelen heeft de NBB
de bij haar aangesloten clubs de gelegenheid gegeven om op Stepbridge hun
wekelijkse clubcompetitie op te zetten. Via het aanvragen van een gratis
proeflidmaatschap van Stepbridge werden alle NBB leden tot einde van het jaar in
staat gesteld deel te nemen aan de clubcompetitie.
De drie aangesloten bridgeclubs (BC Magna Charta, BC Van Harten en de Vughtse
Bridgeclub) hebben voor hun leden een wekelijkse clubcompetitie opgezet waaraan
de leden vanachter hun computer of ipad deelnemen. Een wedstrijdleider leidt de
avond en treedt waar nodig op als arbiter. De deelnemers waarderen hogelijk de
mogelijkheid om toch weer met bekenden van de club hun spel te spelen.
Enkele van de deelnemende clubs nodigen ook andere NBB clubleden uit om mee
te doen. Voorwaarde voor deelneming is lid zijn van de NBB of Stepbridge en lid
van een bij de NBB aangesloten club.
Informeer eens bij een van de drie clubs als u interesse heeft om mee te doen.

-
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-

Ook ten aanzien Inloopbridge is er nog onzekerheid of er in oktober kan en mag
worden gespeeld in de Rode Rik.

-

Opfriscursus bridge
De komende zomer geeft Pim Mesker (in eigen beheer) een opfriscursus bridge
boekje 1 en 2. Dit jaar niet live, maar online via Skype met, zoals gebruikelijk,
ondersteuning van Power Point. De lesstof is gebaseerd op het door de Nederlandse
Bridge Bond geadviseerde systeem ‘Standaard hoog’, met daarin de vijfkaart hoog
en de zwakke 2. Oude, nog steeds actuele, kennis wordt opgefrist. Over nieuwe
ontwikkelingen in de basiscursus wordt u bijgepraat. Na afloop van de cursus bent
u weer helemaal bij de tijd.
De onderwerpen zijn: de opening van één in een kleur, het speelplan SA en snijden,
het speelplan troef en het tegenspel, het informatie doublet en het volgbod, de
zwakke 2 en de 3-openingen, en de 1SA-opening.
Deze opfriscursus wordt op maandagavond 13, 20, 27 juli en 3, 10, 17 augustus
gegeven van 19.30 uur tot 22.00 uur. De docent is Pim Mesker.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u nadere informatie aanvragen per e-mail bij de
docent: w.mesker@planet.nl

Nieuwe regels
Zodra er vanuit de Overheid en vanuit de Nederlandse Bridge Bond, meer bekend is
omtrent de aangepaste regels ten aanzien van ons zo geliefde spel Bridge zullen we u dit
melden via onze website Bridgevught.nl .
Ook het bestuur kijkt uit naar een hernieuwde start van onze activiteiten.
Voor nu … blijft u vooral gezond!!!
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