Geschiedenis van de

World Bridge Federation
De Wereld Bridge Federatie werd opgericht op 18e augustus 1958 in Oslo, Noor-wegen, door afgevaardigden uit Europa, de VS en Zuid-Amerika en Baron Robert
de Nexon, uit Frankrijk, een inspirerende figuur in de brug, werd verkozen als eerste
president.
Charles J. Solomon, uit de VS (1964-1968) en Graaf Carl Bonde, uit Zweden (19681970) slaagde Baron de Nexon als WBF president. Met de verkiezing van Julius
Rosenblum in 1970, de WBF begonnen met de figuur van een echte wereld Organization nemen. Rosenblum geloofde sterk die brug nodig is om een zichtbare centrale organisatie met een wereldwijd bereik in plaats van het uitvoeren van haar
zaken op een lokale of continentale basis.
Toen in 1976 Rosenblum besloten met pensioen te gaan om gezondheidsredenen,
Jaime Ortiz-Patiño uit Zwitserland, werd verkozen tot president. Onder zijn leiding
de WBF begon zijn nieuwe moderne tijd en in augustus 1977 werd opgericht onder
de wetten van de staat New York als een "non-profit" organisatie. De Federatie, kant
van de mantel van een paternalistische organisatie, en werd opnieuw gestructureerd
als een Internationale Federatie gewijd aan het aanbieden van haar leden de best
mogelijke service. De stimulatie gegeven door Ortiz-Patiño aan de opbouw van de
organisatorische en bestuurlijke structuur, aan de ontwikkeling van haar imago en
discipline, aan de invoering van nieuwe regels en een starre ethische code is nog
steeds effectief zelfs vandaag. Toen hij de WBF in 1986 werd hij verkozen President
Emeritus bij acclamatie voor zijn uitzonderlijke diensten aan te overbruggen.
Denis Howard, uit Australië, volgde hem in het voorzitterschap van 1986 tot 1990
opnieuw verkozen voor een tweede termijn, Howard trad in januari 1991 naar aanleiding van een crisis binnen de wereld van de brug. Ernesto d'Orsi, uit Brazilië, die
zich had onderscheiden als een toonaangevende brug beheerder volgde hem in
1991 en 1992 en met succes bracht de WBF door deze moeilijke en delicate situatie. In augustus 1992 verliet hij de stoel Robert S. Wolff, uit de VS, één van de beste
spelers in de geschiedenis van de brug, die met succes de taak gestart zijn door d'
Orsi afgerond en vervolgens linksaf de stoel in augustus 1994, toen José Damian,
uit Frankrijk, werd verkozen tot president.
José Damiani veranderde de weg vooruit volledig, zowel voor de WBF en de brug
zelf. Onder zijn leiding, na de eerste opname als een internationale organisatie in
1995 op grond van artikel 29 van het Olympisch Handvest, werd de WBF in 1999
erkend als een Internationale Sport Federatie door het Internationaal Olympisch
Comité. In oktober 2000 in Monaco, werd de World Bridge Federation toegelaten als
lid van de GAISF (Algemene Vereniging van Internationale Sportfederatie – olympische en niet-olympische) - nu SportAccord - op de Algemene Vergadering van deze
vereniging.
De WBF werd ook een lid van ARISF (Vereniging van erkende internationale sportfederaties) en in oktober 2002 verhuisde het hoofdkantoor naar Lausanne

(Zwitserland), de Olympische stad, waar het Zwitsers recht. Het WBF is één van de
stichtende leden van de IMSA (International Mind Sports Association), die op 19
april 2005 werd gevormd.
José Damiani verliet de stoel in november 2010 na 16 jaar voorzitterschap, het bereiken van enorme succes in het ontwikkelen van de brug, de invoering van nieuwe
concepten van communicatie en informatie, welke media, sponsors en supporters
aangetrokken; het verbeteren van technologische systemen te beheren en uitvoeren
van de wedstrijden, het creëren van nieuwe evenementen deelgenomen door spelers van elke categorie en de ontwikkeling van de jeugd brug, het openen van de
deur en dan voortdurend ondersteuning en verbetering van het onderwijs van de
brug aan de leerlingen op de scholen. Toen hij vertrok, werd verkozen WBF voorzitter Emeritus bij acclamatie voor zijn buitengewone diensten aan te overbruggen.
In 2013 werd José Damiani verkozen als WBF President Emeritus bij acclamatie.
Gianarrigo Rona, uit Italië, de voormalige eerste vice-voorzitter en EBL voorzitter
(1999-2010) werd verkozen president in São Paulo september 2009 en nam de
stoel in november 2010. Hij werd herkozen in Bali in 2013.
Ten behoeve van het beheer en bevordering van de doelstellingen en om te voldoen
aan de beginselen van de vijf ringen IOC het Internationaal Olympisch Comité, is de
WBF structuur verdeeld in vijf geografische Continental Conferenties identiek aan
de IOC vijf ringen. Om organisatorische redenen de WBF vastgestelde zones binnen elk van de vijf continenten die, hoewel een deel van een continent, heeft recht
op ten minste één lid van de Raad van Bestuur en ligplaatsen in WBF toernooien
zoals uiteengezet in artikel 9 van het Reglement te hebben. Elke zone heeft zijn eigen Zonale Conferentie van de bij haar aangesloten NBOs, organiseren, managen
en het beheer van haar activiteiten en de uitvoering van zowel de eigen zonale wedstrijden en die van de WBF aan hem zijn overgedragen.
De acht Zonale Conferenties zijn: Zone 1 Europa; Zone 2 Noord-Amerika; Zone 3
Zuid-Amerika; Zone 4 Azië en het Midden-Oosten; Zone 5 Midden-Amerika en het
Caribisch gebied; Zone 6 Pacific Azië; Zone 7 Stille Zuidzee; Zone 8 Afrika.
De WBF heeft aangetoond een sterke en gestage groei en het lidmaatschap bestaat
nu uit 124 Nationale Bridge Organisaties (NBOs) met ongeveer 1.000.000 aangesloten leden die actief deelnemen in concurrerende brug evenementen (lokaal, nationaal en internationaal).
Elke nationale Bridge organisatie instemt met bepaalde eisen, zoals het openen van
haar gelederen om al haar burgers en ingezetenen en handhaven van een standaard van de ethiek van de WBF aanvaardbaar vervullen.
De WBF Bestuurscollege bestaat uit de voorzitter, die optreedt als voorzitter, 17
leden, gekozen uit de acht WBF Zonale Conferenties, vertegenwoordigers van de
vijf continentale Conferenties en 2 De vertegenwoordigers van de High Level Spelers Commissie. Er zijn ook twee niet-stemgerechtigde ere-posities, de voorzitter
emeritus, als er een is verkozen, en de voorzitter van het Congres.

