
  

 

 

 

Nieuwsbrief mei 2021 Stichting Bridge Promotie Vught 

 

Vooruitzichten 

Het is inmiddels mei 2021 en de onzekerheid over de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van ontmoetingen en bijeenkomsten zijn er nog steeds. 

Verbeteringen zijn al in zicht maar wanneer ze echt effect hebben moeten we 

afwachten. Ook de Nederlandse Bridge Bond concludeert dat de meest recente 

versoepelingen onvoldoende zijn om weer bridge te spelen zoals we dat gewend 

waren. De huidige situatie heeft er dan ook voor het Bestuur en de Projectleiders 

van de Stichting Bridge Promotie Vught toe geleid om beslissingen te nemen die 

recht doen aan de huidige situatie en over de activiteiten van de SBPV 

duidelijkheid geven. Veel positiefs is er helaas nog niet te melden. 

Zomeravond bridge 

 

Rond deze tijd in mei zou de aankondiging voor de zomeravond bridge op de 

maandagen in juni, juli en augustus worden verzonden. Voor zover het er nu 

naar uit ziet zal er geen Zomeravond bridge worden georganiseerd. Als dit toch 

nog verandert aan het einde van de zomer wordt u daarvan op de hoogte gesteld. 

Bridge Drive Vught 

De organisatie voor de BDV2021 had al volop moeten draaien. De onzekerheid 

of in augustus een veilige situatie gerealiseerd zou kunnen worden is nog steeds 

te groot om nu al de nodige reserveringen te kunnen maken. Helaas heeft de 

projectleider in nauw overleg met het bestuur moeten besluiten dat de BDV2021 

geen doorgang zal vinden. 

Inloopbridge 

Inloopbridge in de Rode Rik is gepland om in oktober 2021 weer te starten. Het 

is nu echter nog onduidelijk ofde dinsdagmiddagen vanaf begin oktober 2021 

weer zullen kunnen worden gehouden.  De projectleider en het bestuur zullen 



daarover in september opnieuw de mogelijkheden overwegen. Als er meer 

duidelijkheid is wordt u daarover geïnformeerd. 

Beginnerscursus 

Ook de bridge cursus voor beginners, normaal begint deze in september, zal 

mogelijk pas later starten dan gewoon is.  Wij houden u daarvan op de hoogte. 

Momenteel worden er op het internet verschillende online cursussen aangeboden 

die mogelijk, voorlopig, in de behoefte kunnen voorzien. 

 

Tot slot 

Geen erg positieve berichten deze keer. Maar de eerste aanwijzingen dat de 

situatie ten goede zal keren zijn overal aanwezig. Geduld is wat vooral nu nodig 

is en natuurlijk een positieve kijk. En dan blijkt een bridge wijsheid ook hier van 

toepassing: als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zo als het kan. 

 

Nieuws in de SPAMBOX 

Sommige email-servers zijn erg scherp ingesteld. Vooral gmail accounts zijn erg 

streng beschermd. Soms helpt het door eenmaal aan te geven dat onze 

Nieuwsbrief en ander nieuws van ons emailadres geen SPAM is om dat 

probleem voor goed te verhelpen. 

Voor nu blijf gezond, namens het bestuur, 

Henk Bloemen,  

voorzitter SBPV 

 


