De Historie Van Bridge
Laten we maar direct met de deur in huis vallen. Betrouwbare
informatie over de oorsprong van dit edele kaartspel is er niet. Waar
het precies vandaan komt is ook niet duidelijk. Er liggen Amerikaanse, Engelse, Franse, Russische en zelfs Turkse claims op de
oorsprong van dit spel.
Het zou begin 1800 voor het eerst gespeeld zijn. Het zag er toen anders
uit en regels waren er eigenlijk niet. Het Oude Bridge bevatte elementen
van Whist. De naam Bridge is hier ook van afgeleid. Het Russische
woord voor Whist is “biritch” wat aankondiger of omroeper betekent.
Bridgespelers kondigen vooraf het aantal slagen aan dat ze denken te
gaan maken.
DDe grondlegger van het moderne Bridge is Harold S. Vanderbiltt
Tijdens een cruise ontwikkelde deze Amerikaanse miljonair de regels en
puntentelling zoals we die nu kennen. Als je het spel wilt beheersen, zul
je moeten beschikken over: “het geheugen van een olifant, het lef van
een leeuw, de vasthoudendheid van een pitbull en de moordlust van een
wolf”.
Bridge kwam pas echt in de etalage te staan toen in New York de ‘battle
of the century’ werd gehouden, zie ons blogbericht van 9/6/2011 in de
categorie “wetenswaardig” OF bereikbaar via :
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?catID=19160
Het team van Ely Culbertson won de slag en Bridge werd wereldberoemd. Ely schreef verschillende boeken waar miljoenen exemplaren
van werden verkocht.
In Nederland werd in 1930 de NBB (Nederlandse Bridge Bond) opgericht
en inmiddels telt de bond ruim 110.000 leden en is daarmee een van de
grootste sportbonden van ons land. Naar schatting een half miljoen
Nederlandse kent de beginselen van deze denksport en bridged wel
eens. Er worden steeds vaker kroegendrives georganiseerd en ook het
aanbod van – internationale – bridgereizen groeit.
30 november 2010 - door Hans Nijhof

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie :
Ely Culbertson (Poiana Vărbilău, Roemenië,
22 juli 1891 - Brattleboro, Vermont 27 december 1955) was een sterke Amerikaans
bridgespeler en een belangrijke persoonlijkheid in de beginjaren van het (nieuwe) contractbridge.
Culbertson was geboren in Roemenië, als
zoon van een Amerikaans mijnbouwkundige
ingenieur en diens Russische vrouw.
Hij studeerde aan de Sorbonne in Parijs en
aan de universiteit van Genève.
Hij was bovendien een talenwonder: hij sprak vloeiend Russisch, Engels,
Frans, Duits, Tsjechisch en Spaans; hij kon nog vijf talen lezen en wist
ook nog wat van Latijn en Grieks. Na de Russische Revolutie leefde hij
vier jaar in Parijs en elders in Europa, terwijl hij geld verdiende met kaarten. In 1921 vestigde hij zich in de Verenigde Staten.
Hier trouwde hij in 1923 met Josephine
Murphy Dillon, een bridgelerares. Ze waren
allebei succesvol als speler en als docent.
Vanaf 1925 kwam contractbridge geleidelijk
in zwang en Culbertson zag hierin zijn kans
om het leiderschap op zich te nemen. Hij
werd een sleutelfiguur in de groei van het
contractbridge eind jaren twintig en begin jaren dertig. In de vroege jaren
dertig was hij de sterkste bridgespeler in de Verenigde Staten. Zijn team
won een aantal toernooien waaromheen veel publiciteit was gegenereerd. Pas in 1937 werd hij uiteindelijk verslagen door een Oostenrijks
team geleid door dr. Paul Sterns.
Culbertson was ook een begenadigd publicist. Hij stichtte en redigeerde
The Bridge World, een tijdschrift dat nog steeds bestaat. Ook schreef hij
veel krantenartikelen en boeken over bridge. De publiciteit rond de grote
toernooien was goede reclame voor zijn boeken!
In 1938 stopte hij met toernooibridge en, tegen de achtergrond van een
toenemende oorlogsdreiging, ging hij zich wijden aan vrede in de wereld.

