
December… Bridgemaand… 

 
KHBC staat niet stil en speelt wekelijks 5 tornooien op het BBO-platform, een internationale bridge-

website. In december steken we nog een tandje bij met een 5 -daags tornooi ter ere van onze 

overleden erevoorzitter Armand Deridder. De winnaar(s) mag(mogen) zich “KHBC-Master of Bridge” 

noemen voor de duur van één jaar en mogen in de maand januari gratis deelnemen aan al onze 

tornooien op BBO. 

En, naast deze geweldige titel, zijn er nog andere prijzen. Het lijstje: 

1ste prijs:  5 deelnames, hoogste gemiddelde score: Gratis bridge via KHBC op BBO 

gedurende de maand januari. 

2de prijs 5 deelnames, tweede rang gemiddelde score: 10 BB$ 

3de prijs 5 deelnames, derde rang gemiddelde score: 5 BB$ 

Topscore 5 deelnames, hoogste score in één tornooi: 10 BB$ 

Enkel voor KHBC-leden 5 deelnames, inleggeld terugbetaald. 

Ex aequo: prijzen worden uitbetaald aan alle ex aequo eindigende deelnemers. Robots worden niet 

uitbetaald en niet terugbetaald. 

Afrekening via je nickname en de BB$-boekhouding van RBBF_TD6. 

Om al onze spelers de kans te geven om deel te nemen, verdelen we de tornooien over alle dagen 

van de week. Onze agenda: 

• Dinsdag 1 december 14.00h (27 of 28 borden) 

• Woensdag 9 december 20.00h (max. 21 borden) 

• Donderdag 17 december 14.00h (27 of 28 borden) 

• Zondag 27 december 20.00h (max. 21 borden) 

• Maandag 28 december, de grote finale, 20.00h (max. 21 borden) 

Omdat niet iedereen alle dagen met zijn vaste partner kan spelen, maken wij een individueel 

klassement. Vaste paren eindigen uiteraard ex aequo.  De rangschikking wordt opgemaakt per aantal 

speeldagen (dalend van 5 naar 1) en per behaald gemiddelde. Spelen met een robot is toegelaten. 

Het inleggeld per tornooi is het gewone BBO-tarief (1.25 BB$). 

Vooraf aanmelden mag maar is niet noodzakelijk. Registreer wel aub een kwartier voor de start van 

ieder tornooi. Stuur je ons je e-mailadres dan krijg je elke week de uitslag en de rangschikking in je 

mailbox. Ons adres: info@halsebridgeclub.be  

Volg ons en het tornooi op onze website www.halsebridgeclub.be en op 
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