
Blijf gezond ….speel bridge ! 
 

 

 

 

10 goede redenen  

om te (leren) bridgen 
 

 

1.GEZOND.  

 

 

Bridge is een levensverlenger of  - kwaliteitsverbeteraar. 

Er zijn door de jaren heen reeds verschillende studies door gerenommeerde 
universiteiten gepubliceerd die alle bevestigen dat Bridge uitermate gezond is omdat 
het de hersenenactiviteit stimuleert. Net zoals trouwens schaken, dammen, 



scrabble, puzzelen , muziekinstrument bespelen enzovoort.  

Senioren die zich regelmatig toeleggen op een tijdverdrijf dat hun brein oefent (TV 
kijken telt niet mee) verlagen met niet minder dan 75% hun risico om Altzheimer, 
Parkinson of andere vormen van dementie te ontwikkelen. En dit in vergelijking met 
anderen die hun brein niet oefenen, zo stellen de onderzoekers. (University of 
California Berkley). 

Deze nieuwe studie onderzocht 469 mensen van boven de 75; ze begon in 1980. 

De onderzoekers registreerden hoe vaak de personen zich toelegden op ont-
spannende activiteiten  zoals lezen, wandelen, dansen of spelletjes. Terwijl zij ouder 
werden, noteerden de onderzoekers het aantal mensen die dementie ontwikkelden.   

Het team van Joe Verghese, neuroloog aan het Albert Einstein College of Medicine 
in de Bronx vond dat bridge- of schaakspelers een 74% lager risico hebben, 
muziekinstrument bespelen 69%, en kruiswoordraadsels verminderen het risico met 
38%.  

Puur fysieke activiteiten slaagden er niet in het risico te verminderen met uit-
zondering van het dansen, waarmee het risico zelfs tot 76% daalde.  

Van alle fysische activiteiten vraagt dansen de meeste mentale inspanning , zo 
noteerden de onderzoekers. Een vroeger onderzoek bracht ook de voordelen van 
tuinieren aan het licht, dat zowel fysieke als mentale activiteit meebrengt. 

Fysische activiteit is fundamenteel onontbeerlijk voor elke mens maar een mentale 
activiteit is een even onontbeerlijk additief 

 

 

2. SOCIAAL.  

 

Bridge heeft een zeer grote sociale component omdat het veel mensen 
bijeenbrengt. In een gemiddelde club heeft men op een clubavond allicht 6 of 7 
tafels ( x 4 personen per tafel) en dus 25 a 30 spelende leden, die voor , tijdens en 
na het spel met elkaar interageren. In tegenstelling tot wat vroeger werd beweerd, 
wordt bridge beoefend door mensen uit alle lagen  van de bevolking. 

Op een doordeweekse bridge drive kom je zowel huismoeders, handelaars, 
bedienden, postbodes, gepensioneerden, verplegers, arbeiders als dokters of 
ingenieurs tegen.  Er worden in het land ook regelmatig  tornooien georganiseerd 
met een ruimere bezetting waarbij 30 tot 50 tafels niet overdreven zijn. Sommige 
van die organisaties dragen zelfs bij tot een goed doel .  

 

 



 

3.GEEN LEEFTIJD.   

 

Bridge overbrugt alle leeftijden, van  8 tot 98. Er is totaal geen onderscheid tussen 
leeftijd, geslacht, kleur/ras of godsdienst. De deelnemers concentreren zich tot het 
kaartspel. Bridge is een krachtig wapen tegen eenzaamheid. Niet alleen is bridge 
goed voor de senior maar evenzo aan te bevelen voor de jeugd. Het stimuleert het 
analytisch- en redeneringvermogen, de inzichten. 

 

 

4.BETAALBAAR.   

 

Bridge is zelfs goedkoop, en veel goedkoper als je begint te vergelijken met andere 
gangbare sporten zoals voetbal, tennis, squash e.a. De situatie verschilt natuurlijk 
club per club maar komt toch in grote lijnen overeen.  

Voor de Bridge Club Geel geldt een bijdrage voor de wekelijkse bijeenkomst van 1,5 
euro per keer. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 15 euro dat onrechtstreeks terugvloeit 
naar het lid  omdat bv. de clubkas met 20 euro pp tussenkomt in een jaarlijks aan-
geboden diner …. 

 

 

5. UNIVERSEEL.  

 

Bridge is net zoals muziek een universele taal.  Bridge is ontstaan in 1850 maar 
voor het eerst in competitie gespeeld in 1925.  

In 1958 (Oslo) werd de Wereld Bridge Federatie opgericht die de toen 3 grote 
Bridge bonden (Amerika, Europa en Australië) groepeerde. Sindsdien wordt ge-
speeld volgens wereldwijde regels. Je kan in Being of New York, in Oostende of 
Kaapstad, in Buenos Aires of Istanbul  spelen,  overal kan je het spel op dezelfde 
manier spelen.   

Dat heeft natuurlijk aangename neveneffecten : ben je op vakantie en heb je zin in 
een spelletje bridge ? Je zou versteld zijn van hoe dikwijls dit gewoon mogelijk is, 
waar je ook bent.   

 

Maar ook thuis, van op je computer , kan je met heel de wereld bridgen.  Door de 
opkomst van het internet is de wereld héél klein geworden. Er bestaan verschillende 
websites , sommige tegen betaling (Stepbridge - Nederland, OK Bridge - States ), 



andere zijn gratis ( Bridge On Line - States)  waarbij tienduizenden mensen over de 
wereld, virtueel verbonden zijn via het internet en aan een denkbeeldige tafel met en 
tegen mekaar kunnen bridgen. Je kan je eigen spel ook alleen oefenen tegen de 
computer.  

 

 

6.HET SPEL ZELF :  

 

Bridge is oneindig boeiend. Het stamt af van “whist” dat ongeveer 4 eeuwen 
geleden in Engeland ontstond en in Vlaanderen beter gekend is onder “wiezen”, 
“kleurenwies” , “boomke wies” enz. Bridge wordt gespeeld met 4 spelers die als 2 
paren aan mekaar gekoppeld zijn.  In essentie komt het erop neer om per paar 
zoveel mogelijk slagen te maken. Er wordt gewoon een spel van 52 kaarten gebruikt 
waarin het aas de hoogste kaart is. In bridge is een veel grotere verfijning mogelijk 
dan in alle andere kaartspelen. Bridge evolueerde tot een denksport. Vandaar dat 
initiatielessen nodig zijn om het spel te leren.  Binnen een partnership kunnen 
bepaalde afspraken gemaakt worden wat dan een „systeem‟ wordt genoemd. 
Tijdens de initiatiecursussen wordt een eenvoudig, algemeen erkend en aanvaard 
basis „systeem‟ aangeleerd waarmee je met vele partners aan de slag kunt.   

In Bridge komen elementair twee fazen voor : 1) de biedfase waarbij de hoogte van 
het te spelen contract bepaald wordt.    2)  de afspeelfase waarbij de „leider‟ zal pro-
beren het contract te maken en de tegenstrevers dat zullen proberen te beletten. De 
kaarten van de partner van de „leider‟ worden open en zichtbaar voor de 
tegenstrevers op de tafel uitgespreid. De giften, die slechts in het begin éénmaal 
worden gedeeld,  worden na het spel in speciale bakjes bijgehouden, 13 per wind-
richting. Diezelfde set wordt dan herspeeld aan de andere tafels door andere 
spelers. Zo kan men de resultaten die werden bereikt aan de verschillende tafels 
over dezelfde gift met mekaar vergelijken en verdwijnt de „geluksfactor‟. 

Het resultaat van het behandelen van een gift wordt uitgedrukt in een rekenkundige 
score en het gaat erom de hoogste score te behalen. Elk spel/gift is anders ; het 
duurt gemiddeld 635013559600 giften eer 2 dezelfde giften terug voorkomen. 

 Spelers kunnen zich onderscheiden door met partner op dezelfde golflengte te 
zitten (biedfase, het tegenspel) en misverstanden te vermijden, door spelpatronen te 
herkennen en toe te passen alsook door enkele statistische inzichten te verwerven. 
Er is heel wat literatuur over bridge gepubliceerd, zowel Nederlands- als  Engelsta-
lig, zodat kennis en ervaringen vlugger overgedragen kunnen worden.  

Je kan de spelregels en de essentie van het bridge vatten na een tiental lessen.  

 

 



Toch zal het gemiddeld enkele jaren duren eer je het gemiddelde niveau bereikt van 
een gemiddelde bridge speler.  

Je kan groeien maar net zoals in andere sporten zal het groeiritme afhangen van  

    a) de tijd die je erin steekt,  en  

    b) het talent dat je hebt. 

 

 

7. DICHTBIJ.  

 

Overal, dus ook in de buurt, kan je bridgen. In Geel huisvest de Geelse Bridge Club 
zich in ‟t Bakhuis, Markt met op  elke dinsdagavond een clubtornooi.  

Maar ook in de nabije omstreken heb je clubs die dan op een andere weekavond 
hun clubavond hebben : Kasterlee (maandag) , Mol (woensdag), Retie (donderdag), 
Herentals (vrijdag) zodat je wel elke dag van de week ergens in de streek terecht 
kan.  

Dit soort toestanden vind je in gans België zodat je, waar je ook bent, wel elke dag 
ergens terecht kan zonder te grote verplaatsingen te maken. In België zijn er +5500 
ingeschreven bridgers (130 clubs). Maar Nederland heeft wel de grootste dichtheid : 
meer dan 110000 bridgers ! Men schat het totaal aan bridgers op wereldschaal op 
60 miljoen !  

 

 

8. STRUCTUUR.  

 

Een sport met structuur. Elke Vlaamse bridge club, die naam waardig, is 
aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga die op haar beurt samen met haar Waalse 
tegenhanger de Belgische Bridge Federatie (BBF) vormt. Europa heeft zich 
gegroepeerd in de EBL, European Bridge League en tenslotte is de WBF (World 
Bridge Federation) het hoogste orgaan. Op elke niveau worden jaarlijks kam-
pioenschappen gehouden 

De VBL heeft de nodige structuren opgezet om bekwame bridgemonitoren en/of 
leraars op te leiden. Zo levert de VBL ook gecertificeerde wedstrijdleiders, nationaal 
en internationaal af. De VBL heeft de laatste jaren flink werk gemaakt van 
transparante structuren en communicatie zoals bv. de website en een gewaard en 
degelijk driemaandelijks vakblad.  

 

 



9. SPORT.   

 

Bridge is geëvolueerd tot een echte sport. Bridge bevat alle elementen die typisch 
zijn voor een sport : fair-play, discipline, regels, ethiek, uitvoering, training, com-
petitie, performantie. Net zoals met andere sporten kan ook bridge zowel recreatief 
als in competitie beoefend worden.  

Bridge wordt weliswaar gecatalogeerd als denksport maar is toch meer : het vraagt 
een bijzonder concentratie, vechtlust, snelle reflexen, inzicht, overzicht en uit-
houding; kwaliteiten die alleen bereikt kunnen worden dank zij fysische fitheid. 

Bridge kent typisch twee wedstrijdvormen : parentornooien en viertallen.  

In het parentornooi zal een paar het opnemen tegen andere paren en trachten over 
tientallen giften het hoogste resultaat te halen.  

In viertallen zullen twee paren als één ploeg het opnemen tegen  een ander viertal-
ploeg. Vooral bij de wedstrijdvorm van viertallen wordt het geluk helemaal 
uitgeschakeld. Aan de ene tafel hanteert team A de NZ-kaarten en team B de OW-
kaarten. Aan de andere tafel is het precies andersom : de spelers van team A 
hanteren de OW-kaarten en de spelers van team B de NZ-kaarten.  

Na afloop worden de resultaten vergeleken. “Slechte” kaarten bestaan dan niet want 
zowel het eigen team als het andere team zal met exact de zelfde kaarten in de 
twee richtingen het spel spelen en globaal proberen het hoogste te scoren.  

Grote, internationale kampioenschappen gaan dikwijls over verscheidene dagen!   

 

 

10. LEVENSHOUDING .  

 

Na enkele jaren bridge zal het je beginnen opvallen dat er verbazingwekkend veel 
gelijkenissen zijn tussen het behandelen van de giften in de zin van het aanvallen, 
verdedigen, analyseren, beslissingen of keuzes nemen en gelijkaardige zaken in het 
werkelijke leven. Het wordt een „way of being‟ , een „way of thinking‟. 

Ook de bridge sport vraagt een fair-play en hoffelijke houding aan tafel waardoor het 
geheel een heel aangename bezigheid wordt.   

 

 

 

PS . enkele bekende mensen die ook bridgen : Omar Sharif, Dirk Frimout, Philippe 
Busquin ,  …...  


