
District Antwerpen – bridgeprogramma 2018 

 

Beste Bridgevrienden, 

 

Het district Antwerpen van de VBL staat erop om U een voorspoedig 

2018 te wensen. 

 

Hierbij een overzicht van onze organisaties in de loop van het eerste 

semester van het nieuwe jaar: 

 

De eerste organisatie is de ZKBM Interclub Trophy. 

Zoals vorig jaar verwachten we één viertal per club. De clubs zullen eerstdaags een uitnodiging 

ontvangen. We hebben wel de formule aangepast. Er worden rechtstreekse viertallenwedstrijden 

gespeeld. Er zijn nog steeds twee fasen: een groepsfase, waarin de clubs volledig per toeval getrokken 

worden (groepen van vier teams) en een finale fase, waarin de groepswinnaars elkaar ontmoeten, met 

prijzen voor de winnaars van elke finalegroep. 

Alle wedstrijden vinden plaats op woensdagavonden, telkens in een ander lokaal in het district. De 

eerste speeldag is 7 maart, daarna om de drie weken een woensdag. 

 

Dan volgen de halve finales van de Ligakampioenschappen. 

 

Op zaterdag 10 maart beginnen we met de Halve Finale van de Beker van Vlaanderen. Zoals de vorige 

jaren zijn alle teams die in competitie aantreden, automatisch ingeschreven voor deze competitie, 

maar de kapiteins ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging. Even bevestigen dat U komt, is nodig. 

Een nieuwigheid is wel dat ook de teams van eerste en tweede nationale vrijgesteld zijn van deelname 

aan de halve finale en dus zonder meer doorstoten naar de finale. Reden te meer voor alle andere 

viertallen om hun kans te wagen, denken wij zo. 

De halve finale gaat nog slechts in één enkel lokaal door: Riviera. 

 

Op zaterdag 21 april volgt dan de Halve Finale van Flanders' Pairs. Hiervoor kan iedereen zich 

inschrijven, gratis. De halve finale zal plaats grijpen in het lokaal van BC Lier. 

 

Zoals elk jaar organiseert het district een kampioenschap Mixte Paren. Slechts één speeldag, op 

woensdagavond 16 mei, met een schappelijke inleg en geldprijzen. Dit jaar spelen we dit 

kampioenschap in het lokaal van BC Boeckenberg. 

 

Op donderdag 10 mei (Hemelvaart) is er ook nog de Algemene Vergadering van het district, waarvoor 

de clubs op gepaste tijd nog een uitnodiging zullen ontvangen. 

 

Zoals U ziet, verschillende kansen om U te meten met de andere bridgers uit ons district! 

 

Tot ziens op één van deze activiteiten (of allemaal, uiteraard). 

 

Voor het Bestuur van het District Antwerpen, 

 

Herman De wael 

tornooileider. 

 


