
Graag nodigen we je school uit voor 
een uniek evenement. Van 19 tot en 
met 26 juli is het Europees Kampioen-
schap bridge voor jeugdteams.  
Een buitenkans voor scholen in de 
regio, want Nederland is gastland  
en organiseert het EK in 
Veldhoven! Hét moment 
om een nieuwe jonge  
generatie kennis te 
laten maken met de 
fantastische denksport 
bridge. De Nederlandse jeugd-
teams gaan natuurlijk voor goud. Wat 
nog mooier is: je leerlingen kunnen 
nu heel snel leren bridgen. Mogen we 
uitleggen waarom we denken dat dit 
goed nieuws is voor jouw school?  

Waarom al je leerlingen iets kunnen 
halen uit bridge
Bridge is een dynamische denksport 
waarbij je veel talenten ontwikkelt, 
die je altijd kunt gebruiken, in alle 
vakken op school. Teamwork, analyse, 
communicatie en concentratie kun 

je echt overal bij inzetten en 
we kunnen nog veel meer 
vaardigheden noemen die je 

razendsnel oppikt en traint 
bij bridge. Maar ook buiten 

de schoolvakken helpt bridge. 
Het stimuleert namelijk sterk 
je sociale vaardigheden. En 

omdat bridge zo leuk is gaat dat 
allemaal vanzelf. Bridge is uitdagen en 
uitgedaagd worden en daarmee een 
geweldige jeugdsport.

Bridge, wat is het eigenlijk?
Bridge is een kaartspel dat gespeeld 
wordt in teamverband. Het is een 
denksport, nadat de kaarten geschud 
zijn is er geen sprake meer van toe-
val of geluk. Bridge vangt je vanaf het 
moment dat je de beginselen leert. Je 
kunt het altijd en overal spelen tegen 
andere jongeren, online en over de hele 
wereld. Dit alles maakt bridge een hele 
leuke sport en dat laten we graag zien! 

Wat kan het EK Jeugd doen voor jouw school?



Aanbod
Rondom het 

EK bieden we 
je leerlingen 

een unieke kans 
om het heel snel 

te leren. 
Kwik Bridge is een 

eerste kennismaking  
met bridge. Een (jeugd)

bridgedocent legt visueel  
de basis uit. In twee les-  

momenten van ieder 2 uur.
 

Waar, wanneer, voor wie?
De twee lessen zijn op je school,  

in overleg gepland tussen 27 juni en  
15 juli. De les richt zich op een klas  
uit groep 6 en/of groep 7 van je school.  
De finale is op 21 juli van 10.30 uur  
tot 13.30 uur.  
Het hele traject is volledig kosteloos 
voor de school, behalve het vervoer 
van leerlingen. De gemeente Veldho-
ven ondersteunt dit initiatief vanuit 
het sportakkoord om te laten zien hoe 
aanstekelijk jeugdbridge is.

Hoe kun je meedoen? 
Schrijf je school in vóór 6 juni via de 
website bridge.nl/kwikbridge 

Kwik Bridge toernooi 
Donderdag 21 juli wordt de Kwik Bridge 
finale gespeeld. Op de EK-locatie van 
deze internationale denksport! Dat is 
in  NH de Koningshof, in Veldhoven. 
Finalisten van jouw en andere Brabant-
se scholen spelen dan tijdens het EK 
tegen elkaar. Dit finaletoernooi is van 
10.30 uur tot 13.30 uur. De uitslag is 
snel bekend. Alle deelnemende fina-
listen ontvangen een prijsje, bovendien 
zorgen we voor drinken en wat lekkers. 
De winnende school ontvangt de trofee! 

Meer informatie of vragen? 
Wij zijn klaar om er een groot feest 
voor jullie leerlingen van te maken. Wil 
je meer weten over bridge of het Kwik 
Bridge toernooi neem dan contact op 
met: Marleen van Eck
marleen.van.eck@bridge.nl 
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