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Nieuwsbrief mei 2022 van de Stichting Bridge Promotie Vught 

 

Voorwoord  
Bridgen is misschien wel de gezelligste 

(denk) sport maar daarmee ook bij uitstek 

de sport waarbij wederzijdse infectie 

mogelijk is. Daarom is het niet 

verwonderlijk dat bridgen pas weer in al 

zijn breedte kon worden georganiseerd 

nadat (bijna) alle maatregelen, die in de 

samenleving golden, beëindigd waren. 

Gelukkig is het weer zover dat het kan: 

bridgen in club verband en ook op andere 

wijzen. Het bestuur is dan ook blij dat het 

de traditionele bridge gebeurtenissen 

weer kan organiseren. Met deze 

nieuwsbrief brengen we u daarmee weer 

op de hoogte. 

Zomeravond bridge  
Ook in de zomer spelen we bridge. De 

Zomeravond bridge van de SBPV zal weer 

als vanouds zijn deuren openen op de 

maandagavonden van 30 mei tot 22 

augustus in Novalis aan de Industrieweg 

9C, 5262 GJ Vught, (gebruik de zijingang).  

Vanaf 19:00 tot 19:30 uur kunt u zich als 

paar aanmelden om vanaf 19:45 uur 6 

ronden van ieder 4 spelen te spelen. De 

deelname kosten bedragen € 5,- per paar. 

Om zeker te zijn dat kan worden 

meegespeeld is het aan te raden u ruim op 

tijd aan te melden. In het verleden was een 

volle zaal niet zeldaam. 

Bridge Drive Vught 
De Bridge Drive Vught, het jaarlijks 

terugkerende bridgefeest in Vught op de 

laatste zaterdag van augustus, dit jaar dus 

27 augustus, gaat na twee stille jaren weer 

gespeeld worden. De verwachting is dat 

vele oud-deelnemers de gelegenheid 

zullen nemen om weer te genieten van de 

Vughtse gezelligheid en al die bekenden 

van eerdere drives weer te ontmoeten. 

Aanmelden kan vanaf 7 mei op de website  

(https://www.bridgevught.nl). 

De deelname kosten bedragen € 56 per 

paar (welkomskoffie met gebak en een 

lunch inbegrepen).  De inschrijving is 

echter pas voltooid als de deelnamekosten 

zijn overgemaakt. Na het inschrijven krijgt 

u meteen een bevestigingsmail met uw 

inschrijfnummer en betalingsgegevens. U 

maakt dan het inschrijfgeld over onder 

vermelding van dat inschrijfnummer.  

Het aantal deelnemers is gelimiteerd en 

eind juli sluit de inschrijving. U ontvangt 

daarna uw deelname gegevens.  

Vughtse Bridge Battle 
De traditioneel in februari georganiseerde 

Vughtse Bridge Battle kon dit jaar geen 

doorgang vinden. Corona had zijn scherpe 

kanten nog niet verloren. De volgende VBB 

in februari 2023 gaat weer georganiseerd 

worden, als de omstandigheden dat 

toelaten natuurlijk. Volg de website van de 

https://www.bridgevught.nl/


Nieuwsbrief SBPV 2022 - 1 
 

2 / 2 
 

SBPV en de Nieuwsbrief voor meer 

informatie. 

Inloopbridge 
Inloopbridge, de gezellig bridge middag in 

de Rode Rik 2.0 aan de Van Sonstraat 49a, 

5262 HX Vught waar u zonder aanmelding 

vooraf kan komen bridgen, heeft dit jaar 

alweer een voorzichtige start gemaakt. 

Tegen een kleine vergoeding van € 1,50 per 

deelnemer speelt u de middag in een 

gezellige omgeving. Aanmelden kan vanaf 

13:15 uur. Gespeeld wordt vanaf 13:45 uur 

tot rond 15:30 uur.  

Onlangs is de laatste middag geweest. In 

oktober zal weer begonnen worden. Volg de 

website van de SBPV en de Nieuwsbrief voor 

meer informatie.  

Bridgelessen 
Jarenlang is door de SBPV een 

beginnerscursus georganiseerd bij 

voldoende deelname. Na evaluatie van de 

laatste jaren is besloten voorlopig geen 

beginnerscursussen meer te organiseren. 

De SBPV richt zich nu op de meer 

gevorderde bridger. Met themalessen 

wordt deelnemers de gelegenheid 

geboden om speciale kennis te vergaren of 

te verdiepen, om het spelniveau te 

verhogen en om eens een nieuwe aanpak 

van bied- of spelsituaties te verkennen. 

Volg de website van de SBPV en de 

Nieuwsbrief voor meer informatie. 

Bestuurswisseling 
In de afgelopen tijd heeft de 

penningmeester van het bestuur, Fons van 

Bokhoven, zijn werkzaamheden moeten 

staken.  

Fons heeft op zeer kundige wijze de 

financiele organisatie op poten gezet en de 

gezondheid van de stichting verzekerd.  

Ook de secretaris Carla de Cock heeft haar 

jarenlange bijdrage aan de Stichting 

beëindigd, zoals ze al vanaf haar aantreden 

had aangegeven.  

Carla verzorgde op voortreffelijke wijze de 

administratie van het bestuur en verzorgde 

in samenwerking met de verschillende 

deskundigen de registratie van deelnemers 

en gaf vorm aan de externe communicatie. 

Beide bestuursleden zullen zeer gemist 

worden. Inmiddels wordt voor beide 

functies uitgekeken naar belangstellenden. 

Ook de Zomeravond Bridge organisatie 

heeft helaas afscheid moeten nemen van 

Jeanne Bettonvil. Jeanne heeft jarenlang 

met haar team enthousiast de 

Zomeravond Bridge tot een groot succes 

gemaakt. We zullen haar zorgen node 

missen en ons best doen om haar werk 

voort te zetten. 

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. 

Henk Bloemen 

Voorzitter SPBV 

Mei 2022 


