
 
 

 
Bridge-Mid-Week-Competitie 

 

“Demer & Dijle Bridge Trofee” 
 

De Demer & Dijle Bridge Trofee is een jaarlijkse 4tallen Competitie. Paren of 4tallen die graag 
competitief wensen te bridgen zijn vanharte welkom. Ongeacht of men Beginner of Expert is. De score 

wordt immers berekend met een niveaucorrectie. Zo heeft iedereen kans om te winnen. 
 
o Alle 4-tallen spelen tegen elkaar à rato van 1 wedstrijd/avond. 
o Wedstrijden van 24 giften (2 sets van 12 giften). 
o De IMPs worden omgezet in Matchscore (0-25). Het klassement wordt bijgehouden in Matchscore. 
o Er wordt een gewogen scorelogica gehanteerd waarbij elke Matchscore met een niveaucorrectie van 2 

Imps/Speler/Match/Niveautrede wordt berekend: trede Beginner (0 IMPs)-trede Liga 3 (2 IMPs)-trede L2 
(4 IMPs)-trede L1 (6 IMPs)-trede Nationale 3 (8 IMPs)-N2 (10 IMPs)-N1 (12 IMPs)-trede Ere Divisie (14 
IMPs). Vb:  Team 1: twee spelers N2 en twee spelers L1: Niveaufactor T1: 2x10+2x6= 32 

Team 2: één speler van niveau L1, twee spelers L2, één L3: Niveaufactor T2: 6+2x4+2= 16 
Deze match start met een IMP-handicap van 16 IMPs voor Team 1 

 
o De eerste editie van de Demer & Dijle Bridge Trofee start in oktober 2017 en eindigt in juni 2018. 
o De kalender behelst in functie van het aantal 4-tallen gemiddeld 1 à 2 matchen/maand. 
o Match op de 1ste donderdag vd maand om 20:00uur (vanaf maart soms ook 3de donderdag). 
o Plaats: Pieterman, Leuven of ander regionaal clublokaal (“hosting”-voorstellen uit andere clubs welkom). 
o Bijdrage: 12€/team/match 
o 1ste wedstrijd: donderdag 5 oktober 2017 om 20:00uur in lokaal Pieterman 
 
o Per viertal en per seizoen is er één kapitein. Deze is gemachtigd de naam van het 4-tal en de spelers (met 

bepaling van hun niveautrede) te kiezen. 
o De kapitein kan ook tijdens het seizoen nieuwe spelers onbeperkt inbrengen. 
o Spelers dienen wel lid te zijn van een erkende bridge federatie (bv VBL). 
o Spelers kunnen per set van 12 giften worden gewisseld (met aanpassing vd handicap). 
 
o Inschrijving tem 27 september via email bij Demer.En.Dijle.Bridge@gmail.com. Ofwel 

o als 4-tal: minstens 4 spelers worden door een kapitein ingeschreven. 
o als paar: vóór de 1ste wedstrijd legt de organisatie deze paren een voorstel tot 4-tal-vorming voor (à rato 

van 3 paren/viertal). Indien OK, kiest men vervolgens een kapitein. 
 

Te noteren 
o Op de vastgelegde wedstrijdavond wordt gespeeld met gedupliceerde giften. 
o Maar in overleg kan een match op een andere datum worden gespeeld. 
o Er is echter een “forfait score” wanneer een 4-tal niet op de afspraak is. 
o Er is mogelijkheid tot enkelvoudige arbitrage ttz zonder beroep. 
o We verwelkomen EcoSportNow als sponsor. Andere sponsors welkom. 

 
Verdere inlichtingen via email naar Demer.En.Dijle.Bridge@gmail.com. 
We kijken uit naar je inschrijving – Dirk,Rutger,Jens & Jos 
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