
 

 

Beste bridgers, beste vrienden, 

Terugblikken op het jaar 2020 is het terugblikken op een “annus horribilis”. Beter dan de Queen kunnen we 

het voorbije jaar niet omschrijven. De pandemie die ons treft is ongezien. Zowel het openbaar leven als het privé 

leven van ieder van ons  staat on hold.  

We worden dagelijks geconfronteerd met de schrijnende toestanden  die  zich in de klinieken afspelen.  Virologen, 

artsen en verplegend personeel  geven het beste van zichzelf en toch blijft de onzichtbare vijand toeslaan. De 

besmettingen blijven toenemen, velen worden ziek, anderen halen het jammer genoeg niet. 

Dit is maar een deel van de ellende die het covid virus teweeg brengt. Ook psychische impact is enorm. Wij zijn  

geen robots, ieder van ons heeft nood aan sociaal contact. We verlangen naar mensen rondom ons om te delen 

in alles wat we ondernemen.  

Hierbij denken we in het bijzonder aan onze bridgers. Hoe belangrijk het kaartspelen op zich ook is,    onder 

vrienden zijn  of zelfs  met geduchte tegenstanders aan de kaarttafel te zitten is voor iedere speler een  uitdaging. 

De clubavonden waar gedreven partners alles uit de kast halen om goed te scoren  missen we week na week. De 

after-bridge bij pot en pint, de clubreisjes en de etentjes onder bridgevrienden, ook dat missen we! 

Voor de Vlaamse bridge liga – Belgische bridgefederatie is het ook geen evident jaar geweest. Opmaken van 

protocollen, waarbij veiligheid primeert maar kunnen bridgen even belangrijk is. Voor sommige zijn onze 

maatregelen te streng , andere vinden bridgen te gevaarlijk.  Gaan we de competitie organiseren,  gaan we de 

clubs aanraden om te sluiten, gaan we met schermen spelen , gaan we met maskers spelen, gedupliceerde giften 

en dit en dat… Voor iedereen die betrokken is bij organisatie constant afwegen en beslissingen nemen waarvan  

we  op voorhand weten dat sommigen er tegen zijn. 

Onze oprechte dank aan AL DIE VRIJWILLIGERS in al de besturen van clubs, commissies en structuren van de  VBL 

die steeds probeerden bridge op een veilige manier te organiseren. Bij  de VBL zijn er nog nooit zoveel vragen 

gekomen over het juridische kader, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Wij zijn dan ook blij dat de VBL 

voor de pandemie reeds  de nodige verzekeringen onderschreven heeft om die aansprakelijkheid als bestuurder 

van Uw organisatie in te dekken. Zonder deze bescherming zou bridge organiseren onverantwoord zijn.   Wij zijn 

dan ook dankbaar dat alle clubs de protocollen volgen, we weten dat dat geen evidente zaak is.  

Oprechte  DANK hiervoor 



Nieuwe begrotingen 
besparingen  

commiss ie  
Docenten 

Tornooi  
wedstrijdleider 

 

Maar ook dank aan alle TROUWE leden, die ondanks de beperkte bridgemogelijkheden hun lidmaatschap hebben 

vernieuwd. Zonder jullie steun zou bridge de middelen niet hebben om veilig  georganiseerd te worden, zouden 

we geen protocollen kunnen opstellen, zouden we geen secretariaat hebben, zouden we geen VBL meer hebben.  

Dank U we hebben U nodig. 
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We  moeten vooral  hoopvol blijven. De inventiviteit, het brein, de overlevingsdrang van het menselijk ras is zo 

sterk dat we ook dit gaan overwinnen.  Deze pandemie gaat voorbij. Een vaccin is in aantocht en na regen komt 

altijd zonneschijn! Het terug opstarten van het bridgespel zal ook enige inspanning vragen aan  onze leden. Uit 

het oog is uit het hart. Zover zal het niet gaan maar de drive om weer naar de club te gaan zal aan sommigen 

onder ons een inspanning vragen. We zijn onze veilige cocoon  intussen toch  zo gewoon geworden… 

Beste bridge-vrienden, wij wensen ieder van u een zalig kerstfeest en een voorspoedig, 

gezond nieuwjaar  zonder corona! Mogen we in 2021  vol enthousiasme weer aan de 

kaarttafel zitten met de gedrevenheid en de spirit die onze denksport zo uniek en   geliefd 

maakt!!                            

Armand Van de Ven – Bart Magerman  

Voorzitter VBL  Dagelijks bestuur en Voorzitter Raad van bestuur 

 


