
Winnen met Bridge 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De bekers die je hier ziet komen je waarschijnlijk niet bekend voor. Het lijken 

wat antigedateerde bekers te zijn. Het zou een onlangs ontdekte opgraving uit 

de Keltische periode kunnen zijn. Niets is minder waar en als bloglezer van 

deze site heb je natuurlijk al lang een connectie met Bridge vermoed en dat 
klopt ! 

 

Het linker exemplaar is de BBermuda Bowlll en dat is de trofee die uitgereikt wordt 

aan de wereldkampioen Bridge voor heren landenteams. Nederland heeft deze 

beker  in 1993 in Chili voor het eerst en voor het laatst mee naar huis mogen 

nemen. In 2007 wonnen we nog wel brons, maar wereldkampioen werden we nooit 
meer. Het meest succesvolle bridgeland is de VS. Zij wonnen de cup 18 maal op de 

voet gevolgd door Italië die de beker 14 maal mee mocht nemen naar huis. 
 

Dat Nederland in 1993 won was een grote verrassing. Nederland was een outsider 
en niemand had serieus rekening gehouden met de mogelijkheid dat wij op het 

hoogste schavot zouden plaatsnemen. Deze gebeurtenis is belangrijk geweest voor 
de ontwikkeling van Bridge in Nederland. De Nederlandse Bridge Bond is met ruim 

115000 leden een van de grootste sportbonden van Nederland. 
 

Het rechter exemplaar is de VVenice Cupp. Dit is sinds 1985 de naam voor het WK 

voor vrouwenlandenteams dat sinds 1974 wordt gehouden. Evenals bij de mannen 

wordt dit toernooi om de twee jaar gehouden. In 2000 wisten onze vrouwen de cup 

te veroveren. Ook hier zijn de VS het meest succesvol. 

 
Dit jaar zal Nederland alles uit de kast halen om de macht te grijpen. Het WK zal 

plaatsvinden in Nederland (Veldhoven van 15-29 oktober 2011). Er is Nederland 
veel aan gelegen om dit toernooi in eigen land succesvol af te sluiten. In dit blog 

zullen we nog regelmatig aandacht besteden aan voorbereiding en aan een 
introductie van onze Nederlandse spelers ! 
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