BridgeKontakt 2019-06
Beste Lezers,

Het lijkt wel of bridge in Vlaanderen een nieuwe adem heeft gevonden!

In dit nummer vindt u o.a. het enthousiaste verslag over het jaarlijkse
Starterstornooi in Beveren, waarbij de deelnemers zelfs per autobus
werden aangevoerd !

Ook de jaarlijkse docentendag van de VBL, die gehouden werd op 22 juni,
kon op een groeiende belangstelling rekenen. Maar wat wil je, wanneer
bridgeautoriteiten als de gebroeders Slagmolen en Berry Westra op het
spreekgestoelte klommen … Meer daarover in de rubriek "VBL Nieuws".

Het initiatief van achttien Limburgse clubs om een doorstart te maken met
het district Limburg, begint zeker zijn vruchten af te werpen. U leest meer
daarover in het aparte artikeltje in de rubriek "District Nieuws".

En dan was er ook nog de finale van het Belgisch Kampioenschap Paren. Op
het einde van deze nieuwsbrief vindt u een link naar een uitgebreid verslag
ervan, en de eindrangschikking.

Drie maanden geleden is BridgeKontakt opgestart met een maandelijkse
quiz. De eerste resultaten zijn binnen en de eerste drie winnaars gekend:
Koen Grauwels, Marie-Irene Heyvaert en Ben Van den Broeck. Zij krijgen
eerstdaags een geschenk van de Bridgeboetiek opgestuurd. Overigens,
hebt u al eens een kijkje genomen op de website van de boetiek ? Het
aanbod is verrassend groot !

We wensen u verder veel leesplezier!

De redactieraad.
Klik hier voor een verslag van het Starterstornooi 2019

Klik hier om naar de Bridgeboetiek te gaan

Sponsor

Bridgeclub Pajottenland viert haar 50 jarig jubileum.

Lees meer ...
Website

Deze maand bespreken we een van de favoriete regels van de auteur: de
regel van 15.
Lees meer ...

Dit verhaal werd ons gestuurd door bridger-lezer W.M. Er zijn veel
gelijkenissen met een bijna identiek verhaal dat eerder gepubliceerd werd
als aflevering 232 van De Lustige Bridgers. We publiceren dit toch als
aflevering 232 bis.

Lees meer...

Advertentie

"Wanneer mag een speler een herhaling van
de biedingen vragen" is een interessante vraag
waarover inderdaad nogal wat misverstanden
bestaan omdat de reglementaire bepalingen
verschillen naargelang het ogenblik.
Klik hier om het antwoord van Robert Ketels te
lezen

Hartenstart is voor de dame van oost die klaverenheer naspeelt voor de
aas in dummy. Hoe speel je?
Klik hier voor de oplossing.

Klik hier voor meer informatie

Met de Vlaamse Bridge Liga naar Zinal, Zwitserland.
Van 9 tot 18 september 2019. Formule ALL-IN.
Met dagelijks bridgetornooi en bridgelessen.
NU MET SPECIALE KORTING VOOR LEDEN VAN DE VBL!
Bekijk hier het aanbod.

Niet vergeten: bezoek ook de facebookpagina van de
VBL.
Klik op deze link:
https://www.facebook.com/pg/Vlaamse-Bridge-Liga2038921589662619/posts/?ref=page_internal

Never on Sunday … ?

Wie deze filmklassieker kent, zal
zich afvragen of er enige link kan
zijn met bridgen: sinds korte tijd
misschien wel …

Lees meer ...

Op Funbridge is er elke week een BridgeKontakt tornooi waarbij je
prijzen kan winnen.
Lees meer ...

De docentendag van de VBL ging dit jaar door op zaterdag 22 juni 2019.
Ook niet erkende docenten waren welkom. De opkomst was groot. Een
kleine veertig docenten van over heel Vlaanderen werden ontvangen met
koffie, thee, fruitsap en koffiekoeken.
Lees hier het verslag van deze docentendag

VBL - District Limburg: een nieuwe start.

In januari nam het bestuur van de VBL het initiatief om de 18 Limburgse
clubs uit te nodigen met als doel mensen te vinden om District Limburg
nieuw leven in te blazen.
De vergadering werd talrijk bijgewoond en er ontstond een werkgroep van
10 mensen verspreid over Limburg, die zich bereid toonden om actief mee
te werken.
Er werd begonnen met het moderniseren van de statuten.
Tijdens de Algemene Vergadering van 2 juni werd een nieuw bestuur
verkozen, bestaande uit 9 leden.

Doelstellingen die we onszelf gesteld hebben :
- Uitwisselen van ideeën m.b.t. activiteiten, ledenwerving , opleiding …

- Actieve promotie van activiteiten van de clubs en van de VBL binnen de
eigen club;
- Inrichten recreantentornooi;
- Promotie van starterstornooi;
- Co-ordineren van opleidingen;
- Actief promoten van de website (van zodra deze beschikbaar is voor de
clubs);
- Zichtbaarheid verhogen door regelmatige publicaties in de lokale pers;
…

We zijn ervan overtuigd dat door de kruisbestuiving die hieruit ontstaat, het
bridgegebeuren in Limburg tot een nieuw elan komt.

We maken via deze gebruik van de gelegenheid om publiciteit te maken
voor een prachtinitiatief van de bridgeclubs Haspengouw en De Eburoon.
Zij organiseren op 26 oktober een bridgetornooi ten voordele van “Kom op
tegen Kanker”.
Lees meer over dit tornooi ...

Klik hier voor meer info ...

Na de vorige editie van de BK-quiz,
hebben we de eerste ladder
afgesloten, en de winnaars
daarvan bepaald. Nu beginnen alle
deelnemers opnieuw onderaan de
ladder, en kunnen na de drie
volgende deelnames winnaar
worden.
Je hebt tot 24 juli om de quiz in te
vullen. Veel succes!
Klik hier om naar het quizformulier
te gaan ...

Lees meer ...

De Redactie noch de VBL zijn verantwoordelijk voor de hieronder
weergegeven meningen en standpunten. Lezers die brieven inzenden
aanvaarden dat die, eventueel ingekort, in BridgeKontakt kunnen

gepubliceerd worden, en dat in dat geval hun naam in initialen wordt
weergegeven.

Wij kregen de voorbije maand geen enkele lezersbrief. Hittestress? Vakantie?

Organiseer je iets waarvoor je ook andere clubs wilt
uitnodigen ?
Contacteer het secretariaat voor meer info.

info@vbl.be

Op de website van de VBL vind je een actueel overzicht van komende
activiteiten.

Ter info: een aantal items op de website, zoals de uitslagen, zullen nog
vanuit de 'oude' website functioneren. Deze zullen gespreid over 2019
geleidelijk overgezet worden in de nieuwe ‘look’.

Bridgereizen naar Tirol : klik hier voor meer info

Speelfiguur voor de minder ervaren bridgers en de
clubbridgers.

Oplossing

Klik hier voor meer info ...

Begin juni ging de finale van het
Belgisch kampioenschap Paren
door. Rutger Van Mechelen was
erbij en doet verslag.
Lees meer ...
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