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Is lid van de Vlaamse Bridge Liga, homepage : https://www.vbl.be/ 

 De Vlaamse Bridge Liga (VBL) is de overkoepelende federatie van meer dan 
100 plaatselijke Bridge Clubs in Vlaanderen. De VBL vertegenwoordigt 
meer dan 5.000 bridgespelers in Vlaanderen. De VBL is een vzw. 

 De Vlaamse Bridge Liga is onderdeel van de Koninklijke Belgische Bridge 

Federatie (BBF). Deze is op haar beurt onderdeel van de European Bridge 
League en de World Bridge Federation. De European Bridge League (EBL) 
staat voornamelijk in voor de Europese kampioenschappen. De World Bridge 
Federation, die instaat voor de wereldkampioenschappen, is erkend door het 
Internationaal Olympisch Comité. 

 Het voor elke recreatieve en competitieve bridger mogelijk maken om ten 
volle te kunnen genieten van ‘bridge’ 

 Het verzekeren van de instroom van nieuwe leden en van verjonging: mensen 
inspireren het bridgen te ontdekken 

 Als onderdeel van een internationale federatie, Bridge in Vlaanderen 
voortdurend afstemmen op evoluties op internationaal vlak 

 Het organiseren van grotere tornooien, competities, kampioenschappen, 
alsook selectiewedstrijden van Vlaamse teams voor internationale 
vertegenwoordigingen 

 

Beau Bridge Club Dilsen Stokkem bezit een eigen website met ruime 

actuele informatie : http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/ Statuten : 

http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/85456.pdf 

 

Bridge is meer dan een kaartspel dat gespeeld wordt met 4 spelers 

 Bridge is een denksport : Bridge spelen vereist concentratie, tijdens het 
bridgen train je intensief je geheugen en moet je logisch redeneren. De juiste 
strategie vinden, is heel belangrijk!  

 Bridge is een gezonde sport : Verschillende medische studies van 
internationaal gerenommeerde universiteiten hebben ondertussen aangetoond 
dat bridge een minstens even positieve invloed heeft op levensverwachting en 
gezondheid als fitness en aanverwante activiteiten. 

 Bridge is een sociale sport : Je speelt steeds tegen andere paren, je ontmoet 

nieuwe mensen, je maakt nieuwe vrienden. Bridge kan gespeeld worden over 
generaties heen. Jong en oud beoefenen het wereldwijd als hun geliefkoosde 
hobby. 

https://www.vbl.be/
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/
http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/85456.pdf


 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

Bridge is gezond 
Het mag eigenaardig lijken, maar de bewijzen dat bridge bijzonder goed is zowel 
voor de geestelijke als de lichamelijke gezondheid, stapelen zich op.  
De vaststelling “Gezond door Bridge” komt uit een reeks onverdachte, uiterst 
wetenschappelijke bronnen. 

 
Het mag eigenaardig lijken, maar de bewijzen dat bridge bijzonder goed is zowel voor de 
geestelijke als de lichamelijke gezondheid, stapelen zich op. De vaststelling “Gezond door 
Bridge” komt uit een reeks onverdachte, uiterst wetenschappelijke bronnen.  
Begin jaren „80 ontdekte de Universiteit van Leiden dat de mensen met de meeste weer-
stand tegen allerlei seniliteitverschijnselen, de actieve bridgers zijn. Een Amerikaanse 
studie uit 1999 door de Harvard University, het Rush Institute en de Yale University, 
toonde aan dat bridge een betere invloed heeft dan allerlei fitness activiteiten op de 
levensverwachting van oudere mensen. Onlangs stelde men tijdens een onderzoek in 
Engelse scholen vast dat 10-jarigen, die een opleiding minibridge volgen aan hun school, 
plots veel beter beginnen te scoren in hun examens wiskunde.  
Maar het meest onwaarschijnlijke verhaal komt weerom uit de USA. Een onderzoeker van 
Berkeley University in San Francisco ontdekte dat actieve bridgers een grotere weerstand 
tegen allerlei ziektes hebben dan de gemiddelde mens omdat hun immuunsysteem 
versterkt is. Die laatste ontdekking wordt o.a. door CNN de wereld ingestuurd via hun 
overbekende website “CNN-@-com. CNN laat er geen gras over groeien want hun artikel 
van 9 november begint spectaculair: “Playing bridge boosts immune system”.  
Onderzoeker Marion Cleeves Diamond schrijft: Bridgers moeten vooruitzien, van alles 
onthouden, initiatief tonen en allerlei zaken op en rijtje zetten. Mentale uitdagingen die 
allemaal te maken hebben met dat deel van de hersenen waarvan men denkt dat ze een 
rol spelen bij het immuunsysteem. Diamond nam bloedproeven van een groep bridgers 
voordat en nadat ze een wedstrijd speelden van anderhalf uur. Na de wedstrijd bleek het 
aantal witte bloedlichaampjes beduidend groter te zijn.  
Een interessante conclusie ofschoon men nog niet met zekerheid durft te stellen dat de 
toename consistent is en dus ook daadwerkelijk effect heeft. Het idee echter, dat 
verhoogde hersenactiviteit in het deel van de hersenen dat onder meer door bridge 
gestimuleerd wordt, uiteindelijk een positief effect zou hebben op het bestrijden van 
ziekten, maakt verder onderzoek zeer gewenst.  
Aan de Universiteit van Californië ontdekten onderzoekers dat mensen die tot op hoge 
leeftijd een actief gedachteleven onderhouden, gemiddeld een stuk ouder worden dan 
mensen die op den duur hun hersens niet meer gebruiken. Zij onderzochten de lengte van 
de zenuwvezels (dendrieten) van twintig overleden proefpersonen. Hun aandacht ging 
speciaal naar het “centrum van Wernicke”, een hersencentrum dat betrokken is bij het 
begrijpen van taal. Mensen die tijdens hun leven veel intellectuele arbeid hadden verricht 
hadden ook erge lange dendrieten. Deze mensen werden gemiddeld ook ouder.  
Ruim tien jaar geleden onderzocht men aan de Universiteit van Nijmegen de dementie bij 
ouder wordende personen. De deelgroep die het minst te lijden had van dit tragische 
verschijnsel waren….. jawel actieve bridgers.  
 
 

Bron: EOS-magazine 



 

CONTRE ALZHEIMER, JOUEZ AU BRIDGE ! 
 

Un jeu de 52 cartes serait-il plus puissant que n’importe quel médicament pour entretenir la 
jeunesse de notre cerveau ? Les chercheurs s’intéressent aujourd’hui de près aux vertus du 
bridge, dont la pratique régulière pourrait ralentir l’apparition de la maladie d’Alzheimer.  

 

► Le bridge, populaire et efficace pour les personnes âgées 

Risque de démence  

Les scientifiques savent aujourd’hui que le risque de démence peut être influencé par la 
génétique, le régime alimentaire ou l’exercice physique. Mais il apparaît de plus en plus clairement 
que le maintien d’une activité intellectuelle – faire des mots croisés, lire – peut également retarder 
l’apparition des symptômes de démence. Et si on dit du bridge qu’il est le roi des jeux – associant 
stratégie, déduction, concentration et mémoire –, il apparaît aujourd’hui comme un allié de choix 
pour préserver nos capacités cognitives.  

Le bridge, un défi pour notre cerveau  
Contrairement à d’autres jeux plus « mécaniques », le bridge présente l’avantage de confronter 
sans cesse le joueur à des situations nouvelles, selon les multiples possibilités de combinaisons 
de cartes et les stratégies adoptées par les partenaires. Or, plus nous sommes amenés à gérer de 
situations nouvelles, plus nous sommes aptes à en résoudre. Le cerveau est un muscle qui 
s’entretient ! Le bridge amène aussi à faire évoluer sa stratégie en cours de partie, en fonction des 
nouvelles informations données par les autres joueurs. Un vrai challenge pour le cerveau, obligé 
d’emprunter des chemins de traverse plutôt que de suivre des raisonnements stéréotypés et sans 
prises de risque.  

► Le bridge, un outil de socialisation 

Bridge et Alzheimer : 75% de risques en moins  
D’après une étude américaine (1), jouer au bridge, aux échecs ou d’un instrument de musique 
diminuerait ainsi clairement les risques de développer une maladie d’Alzheimer.  

Bridge ou mots croisés ?  

La recherche montre que les joueurs de bridge l’emportent de loin sur les amateurs de mots 
croisés avec 75 % de risques en moins pour les premiers contre 38 % de risques en moins pour 
les seconds... La supériorité du jeu de cartes s’expliquerait principalement par son caractère 
convivial. Jeu d’équipe opposant deux partenaires à deux autres joueurs, le bridge mobilise la 
solidarité et la rivalité : le plaisir de jouer en équipe mais aussi celui de gagner s’ajoute donc à la 
gymnastique intellectuelle... et permet d’en retirer tous les bénéfices.  

Lutter contre la solitude  
Le bridge est aussi un vrai moment de sociabilité, souvent partagé à l’extérieur de chez soi. Or, on 
sait aujourd’hui qu’une personne isolée a plus de risques de développer une maladie d’Alzheimer : 
une étude française menée par l’INSERM (2) a démontré que les personnes qui pratiquent au 
moins deux fois par semaine une activité de loisirs stimulante intellectuellement sont deux fois 
moins susceptibles de développer une démence ou une maladie d’Alzheimer, comparés à ceux 
qui pratiquent ces activités moins d’une fois par semaine. À l’inverse, le risque de démence ne 
semble pas diminué pour d’autres activités de loisirs (passives, physiques ou strictement 
sociales).  

La fontaine de jouvence serait donc un cocktail bien frappé d’intelligence et de 
convivialité : à vos cartes !  
 
Article publié par Julie Luong, journaliste santé le 20/01/2014  
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