
      * De categorie ‘studenten’ is niet duidelijk gedefinieerd. Soms is er een maximumleeftijd, en soms moet je student zijn of dat tot het voorgaande jaar geweest zijn.  
         Check voor deelname altijd de voorwaarden bij de organisatie van het evenement.  

   

 

Jeugdkalender 2018 - 2019 

 
Beste jeugdbridger, 
 
Ook dit jaar willen wij je van harte uitnodigen voor alle toernooien en trainingen die de Nederlandse Bridge Bond, 
studentenbridgeclubs, jeugdbridgeclubs en gewone bridgeclubs voor jonge bridgers organiseren.  
 
In deze kalender vind je niet alleen alle jeugdevenementen, maar ook alle open evenementen met een jong publiek. Zo kun je 
nog vaker bridgen tussen leeftijdsgenoten. Bovendien zijn zaken als tijden, kosten en contactgegevens opgenomen in de 
kalender. Je hoeft dus nooit meer zelf op zoek naar informatie.  
 
Om gemakkelijk te kunnen zien voor welke leeftijdsgroep een evenement is, zijn deze gemarkeerd met kleuren.  
 

Open evenement  

Voor jeugd + studenten (t/m 28 jaar)* 

Voor jeugd (t/m 25 jaar) 

Voor pupillen/minibridgers (t/m 15 jaar)  

 
Hopelijk tot ziens aan de bridgetafel!  
 
Namens de Commissie Jeugdbridge,  
 
Carla van Rooijen  
Beheerder jeugdbridge.nl  
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Schuingedrukte gegevens zijn onder voorbehoud. 

 

* De jeugdtrainingen zijn voor jeugdspelers van alle niveaus! Wil je je aanmelden, of heb je een vraag? Mail naar Danny Molenaar, jeugdcoördinator (jeugdcoordinator@bridge.nl).  

           Meer informatie over het Jeugd Toernooi Circuit vind je hier.  JTC 

De jeugdkalender wordt continu aangevuld en bijgewerkt. De laatste versie kun je bekijken op www.jeugdbridge.nl/agenda. 
 

 Datum Evenement Plaats Tijd (spelen) Kosten jeugd Info/aanmelden 

do 30 augustus Erasmustoernooi Butler Rotterdam  
De Lombard  

19.45 - 23.00  Gratis  Klik hier voor meer informatie  

vr 31 augustus Erasmustoernooi Mixed  Rotterdam  
De Lombard  

19.45 - 23.00   Gratis  Klik hier voor meer informatie  

za 1 september Erasmustoernooi Viertallen  Rotterdam  
De Lombard  

10.30 - 18.00  Gratis  Klik hier voor meer informatie  

zo 2 september Erasmustoernooi Paren  Rotterdam  
De Lombard  

10.30 - 18.00  Gratis  Klik hier voor meer informatie  

zo 9 september Jeugdtraining* 
Junioren, aspiranten 

Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.30 Gratis  
Incl. lunch  

jeugdcoordinator@bridge.nl  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 9 september Pupillentraining  Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.00 Gratis  
Incl. lunch 

pupillenbridge@hotmail.com  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 23 september Jaap Kokkes viertallen- 
toernooi 

Leiden 
Denksportcentrum 

 Gratis 
Excl. lunch 

Klik hier voor meer informatie  

za 29 september Buskruittoernooi (viertallen)  Zoetermeer  
2B Home 

 €40 p. team 
Incl. lunch 

Klik hier voor meer informatie  

zo 30 september Open aspirantentraining Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.30 Gratis  
Incl. lunch  

bridgeaspiranten@gmail.com 
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 7 oktober Jeugdtraining* 
Junioren, aspiranten 

Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.30 Gratis  
Incl. lunch  

jeugdcoordinator@bridge.nl  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 7 oktober Pupillentraining  Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.00 Gratis  
Incl. lunch 

pupillenbridge@hotmail.com 
Klik hier voor meer info / Uitslagen  
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* De jeugdtrainingen zijn voor jeugdspelers van alle niveaus! Wil je je aanmelden, of heb je een vraag? Mail naar Danny Molenaar, jeugdcoördinator (jeugdcoordinator@bridge.nl).  

           Meer informatie over het Jeugd Toernooi Circuit vind je hier.  JTC 

 Datum Evenement Plaats Tijd (spelen) Kosten jeugd Info/aanmelden 

za 13 oktober 
 

Leidschenhage viertallen- 
toernooi 

Leidschenhage 
BC Leidschenhage 

10.30 - ±18.00 Gratis 
Incl. barkaart 

Klik hier voor meer informatie 

zo 14 oktober Siblingsdrive 
 

Utrecht 
Denksportcentrum 

10.30 - 17.00  €45 p. paar  
Incl. lunch 

Klik hier voor meer informatie  

za 20 oktober De 100 van het Zuiden 
 

De Commanderie  
Tilburg 

10.00 - 22.00 €65 p. paar 
Incl. lunch en diner 

jospouwels@hetnet.nl  
Klik hier voor meer informatie  

zo 4 november Jeugdtraining* 
Junioren, aspiranten 

Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.30 Gratis  
Incl. lunch  

jeugdcoordinator@bridge.nl  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 4 november Pupillentraining  Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.00 Gratis  
Incl. lunch 

pupillenbridge@hotmail.com  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 11 november Aspirantentraining (besloten) Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.30 Gratis  
Incl. lunch  

bridgeaspiranten@gmail.com 
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

24-25 november NK Junioren- en 
Aspirantenviertallen  

Utrecht 
Denksportcentrum 

za 11.00 - 18.00 
zo 10.30 - 18.00 

Jun: €30 p. team 
Asp: €15 p. team 
Incl. lunch op beide dagen 

wedstrijdzaken@bridge.nl  
 

25 november Ouder-kind-minibridgetoernooi 
Ook voor (groot)ouder-(klein)kind 

Sassenheim  
Van der Valk Hotel  

13.30 - ±17.15 Gratis 
Ook voor (groot)ouder 

Klik hier voor meer informatie 

zo 2 december Jeugdtraining* 
(tijdens finale Meesterklasse) 

Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.30 Gratis  
Incl. lunch  

jeugdcoordinator@bridge.nl  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 2 december Pupillentraining  Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.00 Gratis  
Incl. lunch 

pupillenbridge@hotmail.com  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

15-16 december Channel Trophy (besloten) 
 

 
   wedstrijdzaken@bridge.nl 

zo 30 december 
 

Open Delfts Parentijger 
Kampioenschap 

Delft  
De Congregatie  

9.30/14.00/19.30 €8 p. paar p. zitting Inschrijven via onsteinjtc@gmail.com 
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JTC 
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           Meer informatie over het Jeugd Toernooi Circuit vind je hier.  JTC 

 Datum Evenement Plaats Tijd (spelen) Kosten jeugd Info/aanmelden 

2019 

zo 20 januari Jeugdtraining*  
Junioren, aspiranten 

Utrecht  
Denksportcentrum 

 Gratis  
Incl. lunch  

jeugdcoordinator@bridge.nl  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 20 januari Pupillentraining  Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.00 Gratis  
Incl. lunch 

pupillenbridge@hotmail.com  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 27 januari Open Graafs Jeugd- en 
Minibridgekampioenschap 

Grave 
De Raamdonk 

12.30 - 16.30 €5 p. paar 
 

Klik hier voor meer informatie 

zo 3 februari Aspirantentraining (besloten) Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.30 Gratis  
Incl. lunch  

bridgeaspiranten@gmail.com 
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 17 februari Jeugdtraining* 
Junioren, aspiranten 

Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.30 Gratis  
Incl. lunch  

jeugdcoordinator@bridge.nl  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 17 februari Pupillentraining  Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.00 Gratis  
Incl. lunch 

pupillenbridge@hotmail.com  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 24 februari Kaasstadtoernooi (paren) Alkmaar 
Wijkcentrum Overdie 

10.30 - 17.30  €30 p. paar  
Incl. lunch 

Klik hier voor meer informatie  

za 2 maart Harry Verkade EGBC-toernooi Groningen 
Denksportcentrum 

11.00 - ±18.00 €25 p. team Klik hier voor meer informatie  

zo 10 maart Aspirantentraining (besloten) Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.30 Gratis  
Incl. lunch  

bridgeaspiranten@gmail.com 
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

za 23 maart Honderd Handen Drive (paren) 
 

Leiden 
Denksportcentrum 

10.00 - 22.00 
(zonder pauze) 

Jun: €35 p. paar 
Asp/pup: €20 p. paar 
Incl. lunch en diner 

Klik hier voor meer informatie  

zo 24 maart 
 

White House Juniors pro-am Amsterdam 
IJsbaanpad 45 

  Klik hier voor meer informatie 
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           Meer informatie over het Jeugd Toernooi Circuit vind je hier.  JTC 

 Datum Evenement Plaats Tijd (spelen) Kosten jeugd Info/aanmelden 

zo 24 maart Pupillentraining  Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.00 Gratis  
Incl. lunch 

pupillenbridge@hotmail.com  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

25-29 maart 
 

White House Junior Internationals 
(besloten) 

Amsterdam 
Het Witte Huis 

  Klik hier voor meer informatie 

zo 31 maart NK Jeugdparen  
Junioren, Aspiranten, Pupillen 

Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - ±17.00 Jun €10, Asp €5, Pup 
gratis. Incl. lunch. 

wedstrijdzaken@bridge.nl  
 

zo 31 maart NK Scholen Minibridge Utrecht 
Denksportcentrum 

11.00 - 16.00 Gratis  
Incl. lunch 

jeugdbridge@bridge.nl  
 

19-21 april 
 

Frankfurt Cup (besloten) 
Aspiranten 

 
  bridgeaspiranten@gmail.com 

zo 28 april Jeugdtraining* 
Junioren, aspiranten 

Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.30 Gratis  
Incl. lunch  

jeugdcoordinator@bridge.nl  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 28 april Pupillentraining  Utrecht  
Denksportcentrum 

10.30 - 16.00 Gratis  
Incl. lunch 

pupillenbridge@hotmail.com  
Klik hier voor meer info / Uitslagen 

zo 12 mei NK Studentenviertallen Tilburg 
BC Theseus 

  marlou@stepbridge.nl  

za 18 mei 
 

Apih cafédrive Groningen 
Binnenstad 

11.00 - 17.10 €10 p. paar 
Excl. lunch 

Klik hier voor meer informatie  

zo 26 mei NK Minibridge paren Utrecht  
Denksportcentrum  

  jeugdbridge@bridge.nl 

zo 26 mei NK Pupillenviertallen   Utrecht  
Denksportcentrum  

  jeugdbridge@bridge.nl 

do 30 mei  
 

Dombotoernooi Utrecht 
Denksportcentrum 
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           Meer informatie over het Jeugd Toernooi Circuit vind je hier.  JTC 

 Datum Evenement Plaats Tijd (spelen) Kosten jeugd Info/aanmelden 

za 1 juni Interbridgetoernooi Arnhem 
Denktank 

10.00 - ±18.00 €85 p. team 
Incl. lunch 

Klik hier voor meer informatie 

7-8 juni 
 

Nacht van PAS Leiden 
Pelibar 

20.00 - 8.00  wedstrijdleider@pelikaanhofallstars.nl 

8-9 juni Theseustoernooi (paren) Tilburg  
BC Theseus 

za 15.00 - 23.00 
zo 13.00 - 16.00 

€30 p. paar 
Incl. diner (za) 

Klik hier voor meer informatie 

 

 

 

 

De volgende evenementen worden in de kalender opgenomen zodra hun datum bekend is:  
 

 

 Kaderdag Jeugdbridge 
 

 

 Theseus Jeugd Event 

 Slotwedstrijd JTC 
 

 

 ‘t Onstein Minibridgetoernooi 

 

Ontbreekt er een evenement? Je kunt suggesties mailen naar de webmaster: carla.jeugdbridge@gmail.com.  

JTC 
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